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All photos taken at the event has been published in IKSAD CONGRESS
SOCIETY Facebook Group// to get the pictures, please, visit the group
and become a member…
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Participant Countries:
Turkey, Kazakhstan, Azerbaijan, Ukraine, Russia, Nigeria
Conference venue:
Ramada by Wyndham Bursa Nilufer
Odunluk, Liman Cd. No:13/A, 16110 Nilüfer/Bursa
https://ramadanilufer.com/

-

Registration desk opens at 09:00 and shall function till 17:00 pm.
Please registrate at least an hour prior to your session
Be in the session room at least 10 minutes before the session starts
Head of session are fully empowered in all matters related to the presentations,
coffee-breaks and session.
Certificates will be given by the session chair at the end of the session.
In the congress program, requests such as location and time changes will not be taken
into consideration.
If you think there are any shortcomings in the program, please email us at the latest by
5th November 2019
The names of the authors and titles of paper in the certificate will be printed as in the
program.
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09.11.2019 Saturday / 0900-1000

DOÇ. DR. VELİ BATDI - “META TEMATİK ANALİZ” Sertifikalı Workshop
Tüm kongre katılımcılarımıza açıktır; katılımcılara sonrasında sertifika
verilmektedir.
Eğitim süresi-1 saat.
Eğitim tarihi ve zamanı: Cumartesi 09.11.2019/ Saat 09:00-10:00
09.11.2019 Saturday / 1000-1200
HALL-1, SESSION-1
Gülçin SAĞIR
Dr. Lect. Özlem KÜÇÜK
Lect. Burcu ÖZOĞUZ
Assist. Prof. Dr. Melda Medine
SUNAY
Özgehan KOÇER
Assist. Prof. Dr. Oğuz GÖKSU
Dr. Berna Aksoy ÖZCAN
Assist. Prof. Dr. Arkın GÜNAY
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN
Res. Assist. Salih GÜRBÜZ
Dr. Hayrettin YILDIZ
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN
Res. Assist. Salih GÜRBÜZ

Head of Session: Assist. Prof. Dr. Oğuz GÖKSU
MİCHEL FOUCAULT’NUN NİCCOLÒ MACHİAVELLİ YORUMUNA BİR
ELEŞTİRİ
İNGİLİZ KOLONİLİĞİNDEN, ULUSÜSTÜ SİYASAL BİRLİĞE: BİR
“ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMSIZLIK” HAREKETİ OLARAK: AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİNİN DOĞUŞU
YEREL ÖLÇEKTE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM: SORUNLAR,
SEÇENEKLER
WOMEN IN POLITICAL LIFE IN THE CONTEXT OF GENDER: EXAMPLE OF
THE 2ND CONTITUENCY OF BURSA
DIGITALIZATION OF POLITICAL COMMUNICATION
ULUSLARARASI ÇEVRE POLİTİKALARINDA ULUSAL İRADE VE
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ İKİLEMİ
PSYCHOLOGICAL HARASSMENT AT THE WORKPLACE (MOBBING)
WITHIN TURKISH LAW IN CONSIDERATION OF THE SUPREME COURT
DECISIONS AND LABOR LAW DOCTRINE
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ARIZİ KAZANÇLARIN
VERGİLENDİRİLMESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İDARİ BAŞVURU YOLLARI VE İDARİ YARGI YOLU ÇERÇEVESİNDE HAK
ARAMA HÜRRİYETİ
EMLAK VERGİSİ UYGULAMASININ VERGİ KANUNLARI VE DİĞER
KANUNLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

09.11.2019 Saturday / 1100-1300
HALL-1, SESSION-2
Res. Assist. Dr. Ulvi SANDALCI
Res. Assist. Dr. İnci SANDALCI
Res. Assist. Dr. Ulvi SANDALCI
Prof. Dr. Filiz GİRAY
Gizem ZEREN
Filiz GİRAY
Assist. Prof. Dr. Sevil Bektaş
DURMUŞ
Prof. Dr. Tunç KÖSE
Dr. Şafak AĞDENİZ
Assoc. Prof. Dr. Elif
KARAKURT TOSUN

Head of Session: Prof. Dr. Filiz GİRAY
A PERIODICAL ANALYSIS OF TAX REVENUES ON LOCAL
ADMINISTRATIONS
NEGATIVE INCOME TAX AS A TOOL FOR COMBATING INEQUALITY IN
INCOME DISTRIBUTION
KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ BAĞ: TÜRKİYE
VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI
COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC SECTOR EDUCATION
EXPENDITURES IN TURKEY AND OECD COUNTRIES
SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDA INFLUENCER’LARIN ROLÜ
SCORE BOX AS A TOOL OF LEAN MANAGEMENT ACCOUNTING
KONUT OLGUSU VE KİŞİLERİN DEĞİŞEN KONUT İHTİYAÇLARI

Assoc. Prof. Dr. Elif
KARAKURT TOSUN

21. YÜZYILDA YENİDEN ŞEKİLLENEN RİSK KAVRAMI VE SOSYAL
HAYATA YANSIMALARI

Assist. Prof. Dr. Umut
AKDENİZ
Dr.Öğr. Üyesi Haluk

CANCELLATION OF THE RETURN TICKETS IF THE SINGLE TICKET IS NOT
USED IN ROUND TRIP TICKETS IN PASSENGER TRANSPORTS BY AIR
NEGATİF DIŞSALLIKLARLA MÜCADELEDE ALTERNATİF BÜTÇE
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TANDIRCIOĞLU
Assist. Prof. Dr. Onur Başar
ÖZBOZKURT

HALL-1, SESSION-3
Assoc. Prof. Dr. Osman
KABAKÇILI
Assoc. Prof. Dr. Osman
KABAKÇILI
Tuğşat GÜZELOĞLU
Assist. Prof. Dr. Cemalettin ŞEN
Assist. Prof. Dr. Ergin ÖGCEM
Assist. Prof. Dr. Ergin ÖGCEM
Assoc.Prof. Dr. Mustafa Naci
KULA
Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk
ERDOĞAN
Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk
ERDOĞAN
Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk
SÖYLEV
Assist. Prof. Dr. Ömer Faruk
SÖYLEV
Res. Assist. Ali Han BABUÇÇU
Dr. Öğr. Üyesi TALEH
HALİLOV
Blessing Oluwatoyin Godwin

YAKLAŞIMLARI
HOW TO MANAGE E-BUSINESS: DESIGN, DEVELOPMENT AND FUTURE
OF THE CONCEPT

09.11.2019 Saturday / 1400-1600
Head of Session: Assoc. Prof. Dr. Osman KABAKÇILI
HZ. İBRAHİM KISSASININ EŞ UYUMU VE BABA-ÇOCUK İLİŞKİLERİ
AÇISINDAN ANALİZİ
ERTUĞRUL GAZİ’NİN OĞLU OSMAN’A NASİHATİNİN KURAN AÇISINDAN
ANALİZİ
STUDIES OF THE HISTORY SCIENCE IN ISLAM
SEX LAW AND SEX FIQH IN THE CONTEXT OF CONTRIBUTION TO THE
WORLD OF SCIENCE
CAN THE PROBLEM OF EVIL BECOME A JUSTİFİCATİON FOR ATHEISM?
A DISCUSSION ON THE POWER OF THEODICIES DEVELOPED IN THE
CONTEXT OF EVIL
IMPORTANCE AND MEANING OF SOME AYAHS OF “AL-BAQARAH” AND
“AL-MULK” IN QUR’AN FOR SPIRITUAL CONSULTANCY
CRITICISES AL-GHAZĀLĪ’S INTRODUCED TO THE THEORY OF
EMANATION AND ANSWERS THAT CAN BE GIVEN FROM IBN SĪNĀ
CLAIMS OF RELAPSE/OUT OF RELIGION IN THE INTRODUCTION AND
CONCLUSION SECTION OF TAHĀFUT AL-FALĀSIFA
CONTENT ANALYSIS OF COMPLETED PHD THESIS ON
PASTORAL/SPIRITUAL CARE AND COUNSELING İN TURKEY
SPIRITUAL SUPPORT AND COUNSELING APPROACHES IN THE
PRACTICES OF THE PROPHET MUHAMMAD (PBUH)
SOFİSTLER VE EPİSTEMOLOJİNİN İMKÂNI
ÖZERİKLİK DÖNEMİNDE NAHÇIVANDA EĞİTİMİN OLUŞUMU VƏ
GELİŞİMİ
HUMAN AND ANIMAL BORDER: EXAMINING TORTOISE IN FOLKLORE,
MATERIALITY AND CONTEMPORARY CULTURE

09.11.2019 Saturday / 1000-1200
HALL-2, SESSION-1
Dr. Asiye ÇELENLİOĞLU
Dr. Asiye ÇELENLİOĞLU
Assoc. Prof. Dr. Muhammet
KUZUBAŞ
Assoc. Prof. Dr. Muhammet
KUZUBAŞ
Assist. Prof. Dr. Abuzer
KALYON
Assist. Prof. Dr. Abuzer
KALYON
Dr. Filiz KALYON
Dr. Filiz KALYON

Head of Session: Assoc. Prof. Dr. Muhammet KUZUBAŞ
SUNÛLLAH İBRÂHİM’İN EL-LECNE ADLI ROMANINDA İRONİK ELEŞTİRİ
POSTMODERN ROMANDA TOPLUMSAL ELEŞTİRİ: SUNÛLLAH
İBRÂHİM’İN ŞEREF ADLI ROMANI
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE ALLAH’A YÖNELİK HİTAPLAR
YÛSUF U ZÜLEYHÂ/ZELÎHÂ MESNEVİLERİNDE İDEAL BİR İNSAN
OLARAK HZ. YÛSUF
USÛLÎ DİVANINDAKİ TASAVVÛFÎ KAVRAMLARIN
ANLAMLANDIRILMASI
BOSNALI SÜLEYMAN FİKRİ’NİN İLM-İ BELÂGATDAN BEYÂN VE BEDÎ’
HÜLÂSASI İSİMLİ ESERİNDEKİ BELAGAT TERİMLERİNİN
ANLAMLANDIRILMASI
FUZULİ’NİN BİR ŞİİRİNDEN HAREKETLE BAHAR MEVSİMİNİN TASVİRİ
İKİ DİLİ BİRLEŞTİREN BİR ESER: BARİKA
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Ayşe Nur REÇBEROĞULLARI
Ayşe Nur REÇBEROĞULLARI
Assist. Prof. Dr. Nazli GÜNDÜZ
Assist. Prof. Dr. Nazli GÜNDÜZ

ATATÜRK DÖNEMİ ÇOCUK TERBİYESİNDE POLİTİK YAKLAŞIMLAR
ATTITUDES OF DEPUTIES IN TERMS OF CHILD HEALTH AND CHILD
SANITATION DURING ATATURK PERIOD
AN ANALYSIS OF ENGLISH WRITTEN ERRORS IN THE SHORT STORY AND
TEXT ANALYSIS EXAM PAPERS
TEACHING ENGLISH TO YOUNG LEARNERS THROUGH ICT AND THE
NOVELLA “JONATHAN LIVINGSTON SEAGULL”

09.11.2019 Saturday / 1200-1400
HALL-2, SESSION-2
Ecem ÖZKAN
Sevda GÜRSAKAL
Assist. Prof. Dr. Kadir KAPLAN
Assist. Prof. Dr. Ebru ELPE
Müjge KARACA
Assist. Prof. Dr. Olcay TURAN
Dinara FARDEEVA
Tahsin BOZDAĞ
İbrahim KAYA
Tahsin BOZDAĞ
Prof. Dr. Hamit COŞKUN
Assoc. Prof. Dr. Abdullah
DURAKOĞLU
Assoc. Prof. Dr. Abdullah
DURAKOĞLU
Prof. Dr. Hamit COŞKUN
Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ
Dr. Lazura KAZYKHANKYZY
Dr. Lazura KAZYKHANKYZY
Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ
Assoc. Prof. Dr. Veli BATDI
Derya ZENGİN
Assoc. Prof. Dr. Menekşe Seden
TAPAN BROUTİN
Assist. Prof. Dr. Bahadır
GÜLBAHAR
İsmail DURMUŞ

Head of Session: Prof. Dr. Yücel GELİŞLİ
TÜRK DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KÜRESEL ÇAPTAKİ ÜNİVERSİTE
SIRASINA GÖRE AKADEMİK PERFORMANSLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
AN OVERVIEW OF C1 LEVEL READING TEXTS IN THE CONTEXT OF
SYNTACTIC STRUCTURE ANALYSIS IN TEACHING TURKISH AS A
FOREIGN LANGUAGE
CENAZELİK KISMINA SAHİP TÜRBELER İLE İLGİLİ BİR MESELE VE
BURSADA’Kİ DÖRT TÜRBE
OSMANLI DOĞU HUDUDUNDA KARS LİVASI VİRİŞAN NAHİYESİ’ NDE
NÜFUS VE EKONOMİK YAŞAM
THE EPIDEMIC THAT OCCURED IN ATHENS DURING THE
PELOPONNESIAN WAR AND THE DEATH OF PERICLES
XIV ULUSLARARASI KAZAN MÜSLÜMAN FILM FESTIVALI
BİLİM SANAT EĞİTİM MERKEZİNDEKİ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARA
SAHİP AİLELERİN GÖRSEL SANATLAR UYGULAMALRINA BAKIŞ
AÇILARI
BİLİM SANAT EĞİTİM MERKEZLERİNDE 8. 9. VE 10. YAŞ GURUPLARINDA
PASTEL BOYA ETKİNLİĞİNİN UYGULANMASI VE PASTEL BOYA
TEKNİĞİNİN UYGULAMA AŞAMALARI
ARCHITECTURAL STRUCTURE OF ANDALUSIAN AND OTTOMAN
MOSQUES
SCIENTIFIC AND LOGICAL ERRORS IN LOGIC COURSEBOOK OF
SECONDARY EDUCATION
NASİHATNAME ÖRNEKLERİNDEN KABUSNAME EĞİTİMSEL AÇIDAN
İNCELENMESİ
DETERMINING ENGLISH TEACHER CANDIDATES ATTITUDES TOWARD
THEIR ACADEMIC ENVIRONMENT IN KAZAKHSTANI CONTEXT
META-THEMATIC ANALYSIS OF LAYERED CURRICULUM METHOD
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TOULMIN TARTIŞMA MODELİ VE
UYGULAMLARI
ORTAOKUL 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİSİ
FARKINDALIKLARININ İNCELENMESİ
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09.11.2019 Saturday / 1400-1600
HALL-2, SESSION-3
Dr. Şebnem EKERYILMAZ
Ahsen EKERYILMAZ
Assist. Prof. Dr. Kutan
KORUYAN
Assoc. Prof. Dr. Filiz EKİNCİ
Dr. Şebnem EKERYILMAZ
Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI
Assoc. Prof. Dr. Hakan KİRACI
Res. Assist. Dr. Cevat
SÖYLEMEZ
Burcu KARADUMAN
Assoc. Prof. Dr. Menekşe Seden
TAPAN BROUTİN
Kpt. Tayfun CEYHUN
Dr. Gökçe Çiçek CEYHUN
Dr. Gökçe Çiçek CEYHUN

Head of Session: Assoc. Prof. Dr. Filiz EKİNCİ
TEXT ANALYSIS OF THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE COUNCIL
OF STATE DECISIONS ON THE PRINCIPLE OF LEGALITY WITH PYTHON
PROGRAMMING LANGUAGE
EXAMINING OF TAX AMNESTIES IN THE LIGHT OF TAXATION
PRINCIPLES AND JUDICIAL DECISIONS
THE EFFECT OF ATTITUDE TOWARDS GREEN PRODUCTS, GREEN
PRODUCT KNOWLEDGE, GREEN CONSUMPTION PERCEPTION, GREEN
PRODUCT POSITIONING AND FRUGALITY ON GREEN PRODUCT
PURCHASE INTENTION
INVESTIGATION OF SOLUTION PROCESSES OF LITERACY PROBLEMS OF
SPECIAL SKILLS AND NORMAL STUDENTS
GEMİ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN DENİZ KİRLİLİĞİ VE
TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN GEMİ KAZALARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
ANALYZING OF WORLD’S TRANSPORTATION BASED CO₂ AND
GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EVALUATION OF TURKEY

Lect. Dr. Şahin İNANÇ
Assoc. Prof. Dr. Arzu EREN
ŞENARAS

VBA APPLICATION FOR CLOSEST APPROACH METHOD

Lect. Dr. Şahin İNANÇ

GENETIC ALGORITHM APPLICATION IN C # PROGRAMMING LANGUAGE
FOR TRAVELING SALESMAN PROBLEMS

HALL-2, SESSION-4
Assoc. Prof. Dr. Cem Okan
TUNCEL
Deniz OKTAY
Assoc. Prof. Dr. Cem Okan
TUNCEL
Assist. Prof. Dr. Pınar
BACAKSIZ
Assoc. Prof. Dr. Rasim Erol
DEMİRBATIR
Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ
Assoc. Prof. Dr. Rasim Erol
DEMİRBATIR
Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ
İpek DENIZ
Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI
Fatih BARAN
Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI
Doç. Dr. Erkan
ÖZDEMİR
Mustafa CEBECİ
Mustafa CEBECİ
Doç. Dr. Erkan
ÖZDEMİR
Dr. Canan COŞKUN CEYLAN

09.11.2019 Saturday / 1600-1800
Head of Session: Assoc. Prof. Dr. Rasim Erol DEMİRBATIR
EXPLORING THE DETERMINATES OF INNOVATION PERFORMANCE IN
TURKISH MACHINE TOOL INDUSTRY
TEKNOLOJİK YETENEK VE İNOVASYON: BURSA İMALAT SANAYİ
ÖRNEĞİ
A CONCEPTUAL STUDY OF CHATBOT APPLICATIONS AND IMPORTANCE
IN DIGITAL MARKETING
A STUDY ON THE 3D GEOMETRIC MODEL OF THE A. ADNAN SAYGUN’
OP. 33 DEMET SUITE PRELUD SECTION
A STUDY ON THE 3D GEOMETRIC MODEL OF THE J.S. BACH’ III. SOLO
CELLO SUITE PRELUDE SECTION
CUSTOMER ORIENTATION OF SERVICE SECTOR EMPLOYEES AND THE
INVESTIGATION OF RELATIONAL BENEFITS FOR CUSTOMERS
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED
SERVICE QUALITY, PERCEIVED VALUE, CUSTOMER INVOLVEMENT AND
INTENTION OF SERVICE USAGE IN THE SERVICE SECTOR
TÜKETİCİLERİN YENİ OTOMOBİL SATIN ALMA TERCİHLERİNİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
TÜKETİCİLERİN KULLANILMIŞ (İKİNCİ EL) OTOMOBİL SATIN ALMA
TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
YENİDEN ÜRETİM SARMALINDA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ:
MALATYA ÖRNEĞ
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09.11.2019 Saturday / 0900-1100
HALL-3, SESSION-1
Assist. Prof. Dr. Sevil Bektaş
DURMUŞ
Assoc. Prof. Dr. Zülfiye Acar
ŞENTÜRK
Assoc. Prof. Dr. Mikail BATU
Onur TOS
Assoc. Prof. Dr. Mikail BATU
Assoc. Prof. Dr. Akan YANIK
Onur TOS
Murat SÖNMEZ
Assoc. Prof. Dr. Selda MANT
MENAY
Ebru ÜNAL
Assoc. Prof. Dr. Selda MANT
MENAY
Assist. Prof. Dr. Ayşe
OKUYUCU
Merve YILMAZ
Prof. Dr. Orhan ELMACI
Şule Sarıkoyuncu EMRE
Prof. Dr. Orhan ELMACI
Şule Sarıkoyuncu EMRE
Bünyamin UZUN
Enes BALOĞLU
Enes BALOĞLU
Bünyamin UZUN
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ERYILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ERYILMAZ
А. В. Кириченко

Head of Session: Assoc. Prof. Dr. Selda MANT MENAY
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META-TEMATİK ANALİZ
Doç. Dr. Veli BATDI
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
“Meta-tematik Analiz” adlı çalıştayda, meta-tematik analizin ne olduğu, çalışmalarda
nasıl kullanıldığı ve sağladığı faydalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Meta-tematik analiz,
herhangi bir araştırma konusuna ilişkin taranan nitel boyutlu çalışmalarda, belge/doküman
incelemesine bağlı olarak toplanan çalışmalardaki verilerin (tema-kodların ve ham veri) ortak
bir düzlemde ele alınarak yeniden tema ve kodlar şeklinde ifade edilmesi ve anlam
kazandırılması olarak açıklanabilir. Ayrıca, araştırmacının bakış açısıyla araştırmanın
incelenerek kapsamlı ve genel nitelikli bulgulara ulaşılmasını içermektedir.
Bu çalıştay ile meta-tematik analizin tanımını, hangi durumlarda, ne amaçla
kullanıldığını, çalışmalarda nasıl uygulandığını ve araştırmacılar için sunduğu katkıyı içeren
bilgilendirici açıklamalar sunulmuştur. Meta-tematik analizin tanıtımı yapılarak
araştırmacılarda bu noktada farkındalık yaratılması amaçlanmıştır. Araştırmacılar meta-analiz
ile herhangi bir konuda yürütülmüş nicel boyutlu çalışmaların sayısal verilerini yeniden analiz
edebildikleri gibi meta-tematik analizle de nitel boyutlu çalışmalarda bulunan tema ve kodları
kendi bakış açılarıyla değerlendirerek yeniden tema ve kodlar elde edebilirler. Bu bağlamda,
ulusal/uluslararası alanyazında ulaşılan nitel boyutlu çalışmaların içerik analizine uygun
doküman incelemesi yoluyla toplanması gerektiği anlatılarak bu çalışmalarda birbirine yakın
ve birbiriyle alakalı olduğu düşünülen kodların kategorileştirilerek belli temalar altında
toplanması süreci aktarılmıştır. Bu şekilde ilgili literatürü yeniden gözden geçiren
katılımcıların ulaştıkları verilere yeniden anlam kazandırmaları sürecine ilişkin
bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu süreç yürütülürken ulusal/uluslar arası alanyazındaki nitel
boyutlu çalışmaların içerik analizine uygun doküman incelemesi yoluyla toplanmasına dikkat
edileceği katılımcılara açıklanmıştır. Meta-tematik analizde, analiz sürecinin belli
aşamalardan meydana geldiği ve bu aşamaların neler olduğu anlatılmıştır.
Ayrıca meta-tematik analizin tematik analizden farkı dile getirilmiştir. Meta-tematik
analizde nitel boyutlu katılımcı görüşlerine dayalı çalışmaların taranması ve bu çalışmalardan
ulaşılabildiği ölçüde hem ham verilerin hem de birincil verilerin alınarak yeniden
yorumlanması süreci vardır. Bu aşamada, Maxqda gibi nitel veri analizi programlarıyla açık
kodlama, temaların bulunması, kod-tema ayarlaması yapılarak modellemelere gidilmiştir.
Oluşturulan modeller hem görsel açıdan dikkat çekici, hem de ulaşılan bulguların düzenli bir
özetini sunacak niteliğe sahiptir. Çalıştay kapsamında katılımcı araştırmacıların meta-tematik
analiz ile farklı boyutlarda çalışmalar yapmaları ve bilimsel alana orijinal ve özgün katkı
sunmaları beklenmiştir.
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İNGİLİZ KOLONİLİĞİNDEN, ULUSÜSTÜ SİYASAL BİRLİĞE: BİR “ÖZGÜRLÜK
VE BAĞIMSIZLIK” HAREKETİ OLARAK: AMERİKA BİRLEŞİK
DEVLETLERİNİN DOĞUŞU
Öğr. Gör. Dr.Özlem KÜÇÜK
Kocaeli Üniversitesi
Özet
ABD, özgürlük söylemi üzerine bilinçli olarak kurulmuş olan tek ülkedir. ABD’nin
özgürlük söylemi ile efsaneleşmesi, Avrupa’da faşist rejimlerin iktidara gelmesi sonrası,
Musevi kökenli ve/veyahut muhalif olan Einstein, Oppenheimer, Von Braun gibi önemli bilim
adamlarının ABD’ye göç etmesine neden olmuş, böylelikle “beyin açığı” kapanmıştır. Atom
çekirdeğinin parçalanması, sentetiklerin yapımı, tarımda melez mısır tohumu gibi buluşlar bu
ünlü bilim insanları tarafından icat edilmiştir(Göngel, 2013: 124). Bağımsızlık savaşı ve
köleliğin kaldırılması ile ulusal bütünlüğünü sağlayan ABD, Mondroe Doktrini, Açık
Kaçınılmaz Yazgı politikaları ile Amerika kıtasında rahatça yayılma olanağı sağladı.
Avrupa’nın iç işlerine karışmamak karşılığında kendi iç içlerine karışılmaması üzere
kurguladığı Monroe Doktrinine tezat şekilde Osmanlı Devleti içinde misyonerlik faaliyetleri
yürütmüş, Amerikan değerlerini Ortadoğu coğrafyasına yaymak ve Mezopotamya petrollerine
ulaşmak için büyük çaba sarf etmiştir. 1776 yılından 1898 yılındaki İspanya-Amerika
savaşına kadar kıta içinde yayılmacı politikalarını sürdüren ABD, 1899’da, dünyada ilk
“tröst” olan dev Amerikan şirketi tarafından ABD dış ticaret bürosuna yapılan siyasi baskı
sonucu 1900’lü yıllarda Açık Kapı politikasının bir dış ticaret politikası olarak resmiyete
döker. Böylece, yeni bir döneme giren ABD, sömürgeden sömüren devlet olma yolunda ilerici
ve sağlam adımlar atılıyordu.
Anahtar Kelimeler: Özgürlük, Bağımsızlık, Kolonyalizm, Self Determinasyon, Açık
Kaçınılmaz Yazgı, Açık Kapı.
Abstract
The US is the only consciously established country on the discourse of liberty. The
legend of liberty of USA, enabled scientists like the well-known German physicist Einstein to
emigrate to the United States. It also caused important scientists such as Oppenheimer and
Von Braun, to emigrate to the US, thus, USA has a great success with the “brain drain”. When
we analyze the American Revolution, it can be seen that British Government violated law and
began to pass various act without American representation during decion making. Before and
after American Revolutionary war, some historical events during the way of USA's
foundation as belows: Splitting from the British, The Declaration of Independence, The
Constitution, Bill of Rights, Religion, Separation of Powers. But the most important political
strategies are also "Manifest Destiny", "Open Trade Policy" and "Self-determination". One is
the most important reason of becoming sole power for USA, today is the open door policy, as
it has enabled access to raw material resources.
Keyword: Liberty, Independence, Colonialism, Self determination, Manifest Destiny,
Open Trade Policy.
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1. GİRİŞ
ABD’nin özgürlük söylemi üzerine şekillendirdiği devlet yapısı ve ideolojik söylemi,
aslında bir tesadüf değildir. Orta Çağ’ın karanlık sokaklarında gezindiğimizde ürperen
ruhumuz günümüzde bile hangi düşünsel ve ideolojik yapıda olursan olsun herkese ilaç gibi
gelen özgürlüğün çıkış noktası hakkında ipuçları ile doludur.
Voltaire için Orta Çağ, “tarihin dört mutlu çağını” biri olmaktan çok uzaktır, zira akla
gelen akıldışılık (irrasyonalite), barbarlık ve batıl inançlardan oluşan bir dönemdir. Voltaire,
Geleneklere İlişkin Deneme isimli eserinde şöyle der : “O çağın tarihini bilmek sadece
aşağılamak için gereklidir”. İlaveten, Bolingbroke 1735 yılında şöyle söyler: “Günümüzde
faydalı olabilir diye [Orta Çağı] öğrenmek, saçma bir özentidir”. Genel kanaat, insanların
aptallıklarını hatırlatan Orta Çağı araştırmanın ancak aynı hataların yapılmaması hususunda
bir fayda yaratacağı ancak daha başkaca gereksiz olduğudur. Diğer bir ifade ise, Rönesans
öncesi dönemde insan aklının esaret altında olduğu, nerdeyse tüm dünya tarafından kabul
görür (Alatlı, 2014: 205-Cilt 1).
Katolik kilisesi Orta Çağ’da o kadar güçlendi ki, köleleri çalıştırdığı uçsuz bucaksız
toprakları, ticaret malları, giyotin ile cezalandırma sistemi, Katolik kilisesine karşı gelenlerin
din adına yargılandığı engizisyon mahkemeleri, uluslararası anlaşmalarda papanın imza
yetkisi gibi her alanda yer alan ve devleti yönetenler ile hukukun üzerinde bir güçtü. Katolik
kilisesi papazlarındaki yozlaşma, o kadar boyutlarını aşmıştır ki, cahil ve yoksul halka
endüljans isimli cennet tapusu satmaya başlanır. Bunun bir saçmalık olduğunu her yerde
söyleyen Martin Luther, mahkemeye çıkarılır. Mahkeme de, fakir halkı kandırıyorsunuz,
neden cehennemden yer satmıyorsunuz şeklinde konuşur. Mahkeme cehennemin tapusunu
kim almak ister deyince, Luther, kıvrak zekâsı ile atılır ve ben alırım diye bağırır.
Mahkemeden cehennemin tapusu ile çıkan Martin Luther, halka seslenir. Artık cehennemin
tapusu bende, korkmayın kimseyi içeri almayacağım. Böylece Alman aydınlanması başlar
(Özata, 2018). Mamafih korkulan şeyi simgesel olarak satın alan Luther, insanları bu
korkudan özgürleştirir.
On Altıncı yüzyıl Fransa’sında “egemenlik” her derde deva bir ilaç gibiydi. Bunun
anlamı özgürlük ve eşitlikti. Locke’dan daha nominalist olan filozoflar için birey gerçek bir
insandı, devlet ise karşılıklı fırsatları korumak üzere, insan tarafından oluşturulmuş yapay bir
makineye verilen addı (Alatlı, 2014: 925-Cilt 3). 17. Yüzyıla geldiğimizde ise ulus devletlerin
yükselişini görürüz. 1642 de başlayan ve iki aşamalı olarak gerçekleşen ve resmi olarak
1951’de sonlanan İngiliz Devrimi ise ilk modern devrimdir ve mutlak monarşiye karşı
parlamentonun kazanması ile sonlanır. Böylece, laik devlete adım atılır. Rostow’a göre İngiliz
Devrimi sonrası devletin din üzerine yürüttüğü politikalar ile konformist olmayanlar ve
Püritanlar’ın kiliselere alınması (din adamı olarak) yasaklanır. İlaveten, bu kimseler devlette,
hükümetle (merkezi otoritenin siyasal yönetim cihazında) görev alamazlardı. Ama ibadet
edebilir, çocuklarını kendi okullarında okutabilir ve dışarıya gidip para kazanabilirlerdi.
Bütün bu uygulamalar, Rostow’a göre Birinci Sanayi Devrimi’nin İngiltere’de
gerçekleşmesinin olumlu koşullarını sağlayan en önemli uygulamalardı (Rostow,1970: 262).
Avrupa’da 30 yıl savaşlarından sonra 1648 yılında imzalanan Westphalia Barış
Antlaşması, yeni bir dönemin başlangıcı olur. Böylece, ulusal bağımsızlığına kavuşan
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devletler ortaya çıkarken, uluslararası anlaşmalara papanın imza yetkisi elinden alınmıştır.
Devlet yönetiminde laik uygulamalar uluslararası arenaya taşınmıştır (Uygun, 2003).
18. yüzyıla gelindiğinde ise Avrupa’da bir “merak çağı” başlamıştır. Hemen bütün
gözler, doğanın, toplumun ve insanın taşıdığı sırlara çevrilmiştir. Bu sırları açığa çıkaracak
olan güç ise “akıl”dır. Egemenlik, artık gökyüzünde değil yeryüzündedir. İnsan, aklını
kullanarak doğaya ve kendi geleceğine egemen olabilecektir (Sezen, 1999: 7). Liberalizmin
bu denli gelişme gösterdiği 18.yüzyıl’da aynı zamanda Amerikan Devrimi’ne şahit olunur.
İngiliz kolonisi iken uluslararası bir savaş ile bağımsızlığını kazanan ABD, 1700’lü yılların
sonlarında kurulur. Kendi kaderini belirleme (self determination) ve özgürlük hareketiyle eşit
ortaklık sistemi çerçevesinde federal yapı içinde on üç koloniyi birleştiren ABD, bugün
itibariyle her bir eyaletin bir diğerinden farklı şekilde yönetildiği ve hepsinin merkezi yapıya
bağlı olduğu bir federal sistemi başarıyla yürütmektedir. ABD, geçmişinde, herhangi bir
koloniye sahip değilken, kendisi koloni olup, bağımsızlığını kazanan bir devlet olarak
uluslararası arenada büyük bir sempati kazandı. 19. Yüzyılda özgürlük sembolü olarak New
York’da özgürlük adası üzerine kurulan özgürlük heykeli (statue of liberty), ülkeye derin bir
imaj kazandırdı. Ancak, bütün bu özgürlük söylemlerinin ve imajının arkasında ABD,
ülkesinin ekonomik gelişimi üzerinden hareket eden ve bunun için yeni bir sömürge düzeni
kuran ülkedir.
2. AMERİKAN LİBERALİZMİNİN, KURULUŞUNDAN GÜNÜMÜZE
İDEOLOJİK HEGOMANYASINA YÖN VEREN: “ÖZGÜRLÜK” SÖYLEMİ
Günümüzde ABD’nin dünyaya barış, demokrasi, refah ve özgürlük getirdiğine
inananların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. Fakat ya inanmayanlar. Transformers: Ayın
Karanlık Yüzü bir Amerikan yapımı bilim kurgu filmidir ve serinin üçüncü filmidir. Savaşın
sonuna doğru dünyayı ele geçirmek isteyen autobotların eski lideri Sentinel Prime, dünyayı bu
istiladan kurtarmak isteyen Optimus Prime’a şöyle der: “Sana evini, Cybertrone’u getirdim.”
Optimus Prime ise şu cevabı verir : “Sen, bana özgürlüğün herkesin hakkı olduğunu öğrettin”
(Bay, Transformers 3, 2011).
ABD, özgürlük söylemi üzerine bilinçli olarak kurulmuş tek ülkedir. 1961 yılında John
F.Kennedy, Amerika’nın özgürlüğünün başarısı için “her bedeli ödeyecek, her yükü çekecek
kadar” güçlü bir ülke olduğunu söylüyordu (Kissinger, 2000: 12).
Liberal terimi, 14.Yüzyıl’dan beri kullanılmaktadır ve çok çeşitli anlamlara gelmektedir.
Lâtince liber, ne serf ne de köle olan özgür insanlar sınıfı anlamındadır. Çoğu zaman, liberal
kelimesi, bireysel özgürlük ve bireysel tercihle ilgili fikirlerle birlikte kullanıldı. İlk kez 1812
yılında İspanya’da kullanılan “liberalizm” kelimesi ile liberal fikirler; Avrupa’da feodalizmin
çöküşü ve onun yerine gelişen kapitalist toplumun bir sonucu olarak ortaya çıktı. 17.yüzyıl
İngiliz Devrimi ile 18.yüzyılın sonlarında Amerikan ve Fransız Devrimlerinin içeriği, kolayca
fark edilen liberal öğeler barındırmasına rağmen, liberal kelimesi siyasi anlamda
kullanılmamıştı. 19.yüzyıl ise pek çok açıdan bir liberal yüzyıldır. Batılı ülkelerde
yaygınlaşan sanayileşme hareketi beraberinde liberal fikirlerin zaferine sahne oldu (Heywood,
2013: 41). Liberaller bu dönem, yönetim müdahalesinden “bağımsız” olarak sanayileşmiş ve
serbest piyasa çerçevesinde işleyen bir iktisadî düzeni savunmuşlardır. Bu türden bir sanayi
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kapitalizmi sistemi, 18.yüzyılın ortalarından itibaren Birleşik Krallık’ta gelişmeye başladı ve
19.yüzyılın başında sistem yerine oturdu. Aslında liberalizm, sanayileşmiş Batı’daki hâkim
ideoloji durumuna bu dönemlerde gelmiştir, diyebiliriz. Liberalizm bir taraftan “açıklık”,
“tartışma” ve “kendi kaderini tayin hakkı”nı, diğer taraftan, “birey”, “özgürlük”, “akıl”,
“adâlet”, “hoşgörü ve farklılık” değerlerini benimsiyordu (Hatipoğlu, 2015).
Tarihte, sosyalizm ne kadar “eşitlik”, “sömürüsüz ve sınıfsız toplum” kavramları ile iç
içeyse, liberalizm de, “birey” ve “özgürlük” kavramları ile sıkı bağlara sahiptir. Zira herkesin
özgürlük hakkının, doğuştan varlığını iddia eden liberalizmdir. Karl Marx, 1844’te Paris
Elyazmaları’nda insan doğasını ana hatlarıyla çizer, 21. Yüzyılda da geçerli olan şu tespiti
yapar: İnsanlar kendilerini özgür kılmak isterler. Neredeyse yüzyıl boyunca arşivlerde tutulan
bu yazınlar, ortaya çıktığında Sovyet komünistleri, “Bu yazılar arşive geri götürülmeli”
demişti. Zira o yazılarda “Komünizmin nihai hedefi bireysel özgürlüktür” diyordu (BBC,
2018).
2.1.
Klasik Liberalizmin Kısa Tarihçesi ve İnsan Haklarının Gelişimi
1215 yılında İngiltere’de, dönemin kralına karşı İngiliz baronları harekete geçmiş ve
tarihte ilk defa, ‘Magna Carta Libertatum’u (Özgürlüklerin Büyük Beratı) yani kralın keyfi
özgürlüklerinin sınırlandırıldığı bir kanuni düzenlemeyi elde etmişlerdir (Dönmez,1985).
Böylelikle, iktidarın yetkilerini paylaşmayı kabul ettiği ilk siyasal belge “Magna Carta
Libertatum” adı verilen “Büyük Şart” tarihte yerini almıştır (Yürük ve Karakul, 1998: 41).
Liberalizm, Batı burjuvazisinin öncülüğünde, Rönesans dönemi reform hareketleri
sonucu skolastik düşüncenin yıkılışı, ortaçağ feodal sisteminin çözülüşü, egemen ulusların
tarih sahnesine çıkışıyla birlikte felsefi bir akım olarak hızla yayılmıştır (Türe, 2006 : 22).
Liberalizm, bireyin din, vicdan, düşünce ve yaşam özgürlüğü ile sıkı bağlarından ötürü liberal
olmayan bir anayasayı reddeder. Bu yüzden, tarihte liberalizm akımı ile anayasacılık
faaliyetleri birbiriyle uyumlu şekilde gerçekleşmiştir. Klasik liberalizmin beşiği, Birleşik
Krallıktır (Heywood, 2013: 60).
Liberalizm, İngiliz Devrimi ile mutlak monarşinin parlamentoya karşı yenilgisi sonucu
ideolojik olarak başladığı varsayılır. Liberalizmin siyasi tarihi incelendiğinde ise, Amerikan
Bağımsızlık Bildirgesi ve Fransız Devriminin önemi büyüktür. Neticede, liberal hareket,
mutlak monarşiye, merkantilizme, dini ortadoksiye karşı çıkmış, halk tarafından seçilmiş
parlamento ile hukukun üstünlüğü kapsamında bireysel hakların korunması yönünde gelişme
göstermiştir (Taflıoğlu, 2013: 1350).
Batı Avrupa'da, İngiltere'nin öncülüğünde, Liberalizm, Ortaçağ feodal düzenin yıkılışı
ve skolastik düşüncenin anlam ve önemini yitirmesiyle hayat bulur. 1361 yılında İngiltere’de
“Justice of the Peace Act” hareketi ile İngiliz Yargı’sına ötekilerini gizlice dinleme ve izleme
faaliyetinde bulunan kişileri, özel hayatın gizliliği kapsamında tutuklama yetkisi verilmiştir
(Salihpaşaoğlu, 2013: 229). Avrupa da otuz yıl ve seksen yıl savaşlarından sonra birkaç
antlaşmayı içeren Ekim ve Mayıs 1648'de Westphalia Barış Antlaşması imzalandı.
Westphalia Barış Antlaşması ile ilk kez Papa ve temsilcisi görüşmelere davet edilmediği gibi
Antlaşmayı tasvip amaçlı imzaları da alınmadı. Böylece kilise bir onay mercii olmaktan
çıkarıldı. Westphalia ile Ulus devlet siyasi hayatta yerini aldı. Egemenliğin ve tüm yetkilerin
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devlet elinde toplandığı, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı, kilisenin ve imparatorun
gücünü kaybettiği bir yeni dönem açıldı (Uygun, 2003).
Zira yoğun bir şekilde emperyalist çekişmelere sahne olan 1834-1914 arası dönem,
İngiltere öncülüğünde siyasal olarak Liberal Devletin ortaya çıktığı, Altın Standardı
sisteminin uygulandığı ve sınıf savaşlarının başladığı bir dönem olmuştur. Klasik liberalizmin
benimsediği değerler, dünyanın diğer bölgelerine göre, Anglo-Sakson ülkelerde özellikle
Birleşik Krallık ve ABD’de daha derin kök salmıştır. 18. yüzyılda, Amerikan Bağımsızlık
Bildirisi ile eşitliğe, hakların devrolunamazlığına ek olarak yaşam, özgürlük ve mutluluk
arayışına yer verilmiştir. İngiliz hukukunda “sınıf ve zenginlik dikkate alınmadan “adalet
önünde herkes eşittir” kuralı varken, Amerikan Bağımsızlık Bildirisinde ise her insanın
doğuştan özgür ve eşit doğduğu yönündeki doğal hak teorisine atıf vardır. Adward Luce’un
Tanrılara rağmen Hindistan’ın olağandışı Yükselişi kitabında Hindistan’ın İngiliz Yönetimi
altında olduğu dönemde, ülke tarihinde ilk defa Hintlilerin kanun önünde eşit olmasının
sağlandığını söyler. İngiliz idaresinin prensipte ‘daima adil ve katı şekilde kararlı’ anlayışını,
daha yüksek bir mertebede duran ve Hintlilerin çıkarlarını gözeten elitler olarak
algılanmalarını sağlamıştır. Adaleti, hukuk karşısında eşitliği ve korumacılığı öngören halkı
gözeten anlayış, İngilizlerin, vergi toplamalarını kolaylaştırırken, Hindistan da “devlet baba”
geleneği yapılandırmıştır. (Hatipoğlu, 2015: Luce, ty, 5-6-7).
Mamafih, Amerikan Anayasası ile siyasi liberalizmin temelini atan ABD, farklı etnik
kökende ve kültürdeki pek çok insanı yurttaşlık bağıyla ülkesine bağlamıştır. Tarihte ilk kez,
1689 yılındaki Temel Haklar Bildirisi (Bill of Rights) ile İngiliz vatandaşlarının temel hakları
tek tek sayılmış ve parlamento onayı olmaksızın kralın bunlara müdahale edemeyeceği ilan
edilmişti. İlaveten, 12 Haziran 1776 yılında Virginia Anayasasının başındaki “Bill of Rights
(Haklar Bildirisi) tarihsel olarak insan haklarının güvenceye alındığı ilk pozitif hukuk
metnidir (Yürik ve Karakul,1998: 41). Nitekim, Amerikan Dış Politika misyonu, Britanya,
İspanya, Fransa, Portekiz ve Hollanda gibi geleneksel diplomasi taraftarı emperyalist
devletlerden farklılık gösteriyordu. Özgürlük, demokrasi, eşit ortaklık, halkların kendi
kaderini tayin edebilme hakkı, gibi Amerika’yı farklılaştıran ve anti-emperyalist bir söylem
üzerine kurulan bu politika Amerika’nın ekonomik ve siyasal gelişimini destekler nitelikteydi.
Zira Britanya İmparatorluğu’nun on üç kolonisi iken, bağımsızlık savaşı sonucu kurulan
Amerika Birleşik Devletleri, federal siyasal yapısı ile farklı etnik kökene ait birçok insanı eşit
ortaklık ve özgürlük çatısı altında birleştiren bir evrensel ulus olma amacını kuruluşundan
itibaren taşımıştır (Tüter, 2009: 32).
2.2.
Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Liberal Devlet Yapısının Temelleri
Büyük Britanya İmparatorluğu’nun Kuzey Amerika’daki on üç kolonisinin bağımsızlık
mücadelesinin sonucunda ABD kurulmuştur. Her koloninin başında bir vali ve koloni
halkının seçtiği bir meclis vardı. İngilizlerin atadığı vali, meclis ile sürekli bir iktidar
çekişmesi oluyordu. Yedi yıl savaşlarında bozulan bütçe nedeniyle, İngiltere’nin Kuzey
Amerika’daki on üç kolonisine yeni ve ağır vergiler koyması, kolonileri harekete geçirdi.
İngiltere’ye karşı eylemlerin birincisi 1765’te “Stampt Act Congress” (Pul Kanunu Kongresi)
oldu. 5 Eylül 1774’te Pennsylvania’nın Philadelphia kentinde toplanan ilk parlamento iki kıta
kongresi yaptı. Kongre, ülkenin bağımsızlığına giden yolda şöyle bir karar aldı: “Sömürge
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fermanına uygun hareket etmeyen Vali iktidarını kaybeder. Hükümetsiz koloni kendi kaderini
kendi tayin eder (self determination). Koloni halkı, atanmış validen ayrı, özgür ve
bağımsızdır.” Amerika’nın bağımsızlık mücadelesi, 19 Nisan 1775’te Büyük Britanya
İmparatorluğu’nun uyguladığı vergi politikasının sömürge fermanına aykırılığı ile başlayan
bir iç savaş iken, 1778’de Fransa Krallığı’nın, 1779’da İspanyol İmparatorluğu’nun, 1780’de
Hollanda’nın bu on üç koloninin yanında yer almasıyla uluslararası bir savaşa dönüştü.
3 Eylül 1783’de Büyük Britanya ile ABD arasında Paris Antlaşması imzalanmış ve
Amerikan kolonilerinin bağımsızlıkları tanınmıştır. 4 Temmuz 1776 ilan edilen Amerika’nın
Bağımsızlık Bildirgesi on üç koloninin Büyük Britanya’dan ayrıldığını ve bağımsızlığını ilan
ettiğini gösteren belgedir. Tarihte Amerikan Devrimi olarak geçen Amerikan Bağımsızlık
Savaşı başlangıcından yaklaşık bir yıl sonra, Bağımsızlık Bildirgesi’nin ilan edilmesi ile halk
egemenliği dayalı yönetim sistemine geçileceği tüm dünyaya duyurulmuştur. Böylelikle,
Haziran 1776 da ilan edilen Virginia İnsan Hakları Bildirisi liberalizmin ilk ve en önemli
siyasal belgesi olarak tarih de yerini aldı (Çetin, 2002: 80-90). Virginia İnsan Hakları Bildirisi
ile benzer maddeler içeren Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’nde Liberalizmin öncüsü John
Locke’nun etkisi görülür. (Hatipoğlu, 2015: 23). Liberalizmin kurucularından olan Locke,
Rönesans’tan sonra tüm dünyaya yayılan ve bireyin özgürlüğüne dayalı modern Avrupa
felsefesinin öncülerinden biri olarak kabul edilir (Woolhouse, 2011). Liberalizmin bir siyasal
sistem olarak, Avrupa’da yayılması ve yükselmesi, anayasaya dayalı Amerikan Bağımsızlık
mücadelesi ve Fransız Devrimi ile mümkün olmuştur (Çetin, 2002). 16. Yüzyıl Batı
Avrupa’da ulus-devletlerin ortaya çıkmaya başladığı dönemdir. Bu dönem, aynı zamanda
reform hareketlerine ve ulusal kiliselerin biçimlendirilmesine tanıklık etmektedir. 18.yüzyılın
ikinci yarısından itibaren, batı Avrupa’da farklı bir ‘bilgili adam’ türü gelişmeye başlamış, bu
yeni tip, eski aydınların kutsal temelli evrenselciliğinin yerine doğa, akıl temelli bir
evrenselcilik anlayışına geçmiştir. Böylelikle, birey ve aklın öne geçtiği bu yeni ulus oluşumu
esasen Amerikan ve Fransız Devrimleri ile hayat bulmuştur. Bu iki devrim ile birlikte
“yurttaşlık” ve “halk egemenliği ”ne dayalı yeni siyasal sistem kuruldu (Genç, 2006).
4 Mart 1789’da kabul edilen Amerikan Anayasası ile Konfederasyon yerini Federal
Birliğe bırakmış ve Amerika Birleşik Devletleri ismi resmiyet kazanmıştır. Buradaki önemli
husus ise bireylerin özgürlük hakkını” garanti eden Amerikan Anayasası’dır. Amerikan
Bağımsızlık Bildirisi, sadece, ulusların özgür yaşama ve kendi kaderlerini tayin etme hakkının
(self determinasyon- halk egemenliği) bir ilanı, aynı zamanda bireyin temel hak ve
özgürlükleri tanıyan ve anayasal güvence altına alan bir anayasal kaynak olmuştur (ABD’nin
Portresi: https://usembassy.de/etexts/turkish/abd_portresi.pdf).
Liberal demokrasi düşüncesi ile yakından ilişkili olan self determinasyon kavramı,
temelleri eskiye dayanan fakat 18.yüzyılın ikinci yarısından itibaren ABD ve Batı Avrupa’nın
sayesinde sağlamlaştırılmış bir kavramdır. Self-determinasyon hakkının anlamı incelendiği
zaman, iki tarafı olduğu görülmektedir. İçsel self determinasyon ve dışsal self determinasyon.
İçsel self determinasyon, devletlerin iç örgütlenmeleriyle ilişkili olup, belirli ortak özelliklere
sahip bir halkın, dilediği yönetim biçimini herhangi bir dış baskı olmadan, kendi özgür iradesi
ile seçmesi hakkıdır. Dışsal self-determinasyon ise bir halkın, bağımsız devlet kurmak dâhil,
istediği devlete bağlı olmayı seçme hakkıdır. Amerikan Bağımsızlık mücadelesinin ardından,
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

6

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
Fransız Devrimi ile birlikte self determinasyon kavramı uluslararası toplumun gündemine
kalıcı olarak yerleşmiştir. Fakat Fransız ordusu tarafından ele geçirilen yerlerin anavatana
katılmasını meşru göstermek üzere kullanılan self determinasyon kavramı, aynı zamanda,
ülkelerin karasal yayılma için de bir araç olarak kullanılabileceğini göstermiştir (Kızılkaya,
2012).
Kendi geleceğini belirleme kavramı daha da ileriye götüren, Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı Woodrow Wilson’ın Batı demokrasi teorisinden yararlanarak, kendi
geleceğini belirleme teorisinin mantıksal sonucu olarak Halk egemenliğini işaret etmiştir. Bu
da halkın kendi özgür iradesi ile kendi yöneticilerini seçme hakkı demekti (Çelik, 2015: 198200). ABD, Liberal Devlet yapısının temel taşı olan, self determinasyon kavramı, Amerikan
Başkanı Woodrow Wilson tarafından 1918 yılında ilan edilen Wilson İlkeleri içeriğinde
önemli bir yere sahiptir ancak içerisinde saklı amaçları barındırır. Zira Lenin ve Wilson ile
başlayan komünizm-kapitalizm savaşında, iki liderin dışsal self determinasyon kavramına
bakış açısı değişikti.
ABD başkanı Wilson’ın henüz bağımsızlığını kazanmamış ülkelerin ABD’ye kendi
istekleri ile bağlanması prensibine dayalı bir dışsal self-determinasyon anlayışı ile hammadde
ve Pazar olanaklarına ulaşma şeklinde ekonomik yayılmacılık planı vardı. Birinci Dünya
Harbi sonunda Paris Barış Konferansı’nda gündeme gelen manda sistemi, ilk olarak Güney
Afrikalı General Jean Chiristiaan Smuts tarafından 16 Aralık 1918’de, “yenilen merkezi
devletlerden ayrılacak ülkelerin yönetimi Milletler Cemiyeti’ne bırakılmalı” sözleriyle ortaya
atıldı. Henüz “bağımsız olma” yeteneğine sahip sayılmayan uluslar, Milletler Cemiyeti
tarafından bu “bu yeteneğe” erişinceye kadar eğitilecekti. Milletler Cemiyeti’nin atadığı bir
“büyük” devlet Milletler Cemiyeti vekili olarak söz konusu ulusu yönetecekti. Milletler
Cemiyeti Misakının 22. Maddesi ile düzenlenen manda sistemi A,B ve C mandası olmak
üzere üç gruba ayrılmıştı. Ancak, ABD başkanı Wilson’ın, gerek Ermeni mandaterliği ile
ilgili heyetlerin raporları ile reddedilen Ermeni mandası, gerekse kendi kurduğu Milletler
Cemiyeti Teşkilatı’na girme hususunda ABD senatosunu ikna edememesi, gerçek hedefine
ulaşmasını engelledi (Aytepe, 1999).
1919-1920 yılları arasında gerçekleştirilen Paris Barış Konferansı ile birinci paylaşım
süreci tamamlanmış, dünya haritası ve güç dengeleri değişmiş, Milletler Cemiyeti Teşkilatı
kurulmuştu. Dönemin Amerikan Başkanı Wilson’ın önerisi ve büyük çabaları ile galip
devletler tarafından kurulan Milletler Cemiyeti, Wilson’ın Amerikan Senatosunu ikna
edememesi nedeniyle Amerika’nın içinde yer almadığı bir kuruluş oldu. 1945 yılında kapanan
Milletler Cemiyeti yerini Amerika liderliğinde kurulan Birleşmiş Milletler’e bıraktı.
Başlangıçta mağlup devletlerin üye olarak kabul edilmediği Milletler Cemiyeti, İngiltere,
Fransa ve Japonya gibi galip devletlerin çıkarlarını koruyacak şekilde hareket etmiştir.
Milletler Cemiyeti’nin Musul meselesindeki taraflı tutumu, İngilizlerin çıkarları
doğrultusunda hareket etmesi genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bütün diplomatik
çabalarına ve Musul da, Milletler Cemiyeti tarafından kayda geçen Türk nufusuna rağmen,
toprak kaybettirmiştir. Woodrow Wilson'ın tüm toplumlara kendi kaderlerini kendilerinin
tayin etme hakkı olduğu yönündeki barışçıl tutumu, İngilizlerin Musul da bir Amerikan
Şirketi'ne pay vermesi ile Amerika'nın ses çıkarmamasına ve Wilson İlkeleri'nin
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gerçekçiliğini kaybetmesine neden olmuştur. Gerek Milletler Cemiyeti’nin (Cemiyeti Akvam)
gerekse Birleşmiş Milletler ’in kuruluş nedeni dünya barışını korumak olsa da, zamanla
kuruşu üyelerinin ve önde gelen büyük devletlerin çıkarlarını gözetir konuma gelmesi
düşüncürüdür (Ulusan, 2008: 237-258).
3. ABD’ NİN KITADA RAHATÇA YAYILIMI SAĞLAYAN POLİTİK VE
İDEOLOJİK ZEMİN İMKÂNI: “MONROE DOKTRİNİ” VE “AÇIK KAÇINILMAZ
YAZGI”
Amerikan Bağımsızlık Savaşı sonunda, Britanya İmparatorluğu’nun on üç kolonisinin
bağımsızlığına kavuşması, Britanya için çok önemli bir gelir ve saygınlık kaybı demekti.
Bağımsızlığını kazanan Amerika yüksek bir verimlilik yakalayarak ekonomisini büyütürken,
güvenliğini sağlamak zorundaydı. Avrupa İmparatorlukların Amerika'daki yayılmacı
politikalarını ve ABD’nin iç işlerine müdahalelerini engellemek üzere 1823'de Amerikan
Başkanı James Monroe tarafından Monroe Doktrini ilan edilmişti. Monroe Doktrini, Avrupa
İmparatorluklarının iç işlerine karışmama sözü karşılığında, Avrupa’nın da ABD’ye
karışmamasını, böylece, kolonyalist politikalardan korunmayı ve kendi iç dinamiğiyle
büyümeyi öngörüyordu (Güler, 2004: 210-211).
ABD Başkanı George Washington’un, 1796 yılında yaptığı veda konuşmasında,
ABD’nin Avrupa ittifaklarından uzak durması, asgari siyasi ilişki içine girmesi ancak ticari
ilişkiyi azami şekilde gerçekleştirmesi yönündeki sözleri 1823 yılında James Monroe
tarafından ilan edilen “Monroe Doktrini” ile dünyaya duyuruldu. Bu doktrin her ne kadar bir
izolasyonalist politika içeriğine sahip olsa da ABD’nin kendi kıtasında güçlenmesine olanak
tanımıştı. Zira Avrupa ile askeri ittifaklar içine girmeyen ABD, dış politikasını Avrupa’nın
olumsuz etkilerinden soyutlayıp, Karayipler ve Büyük Okyanus’a kadar yayılmıştı. ABD,
İngiltere ile anlaşarak Almanya karşısında Birinci Dünya Savaşı’na girerek, Monroe Doktrini
(askeri ittifak nedeniyle) ilk kez ihlal etti (Korkmazcan, 2005).
Özgürlük fikri üzerine kurulmuş yegâne ulus olan ABD, bugüne kadar yürürlükte olan
ve tarihte en uzun süre yürürlükte kalan Anayasası ile yayılmacı imparatorluk temellerini
attığını Jefforson’ın sözleri ile ifade eder : “ABD kuruluş projesi, yeniden bir açık uzamı
eklemleme ve sınırsız bir alanda uzanan ağlar içinde yeniden sonsuz çeşitli ve tekil ilişkiler
kurma modeline göre tasarlanmıştır” (Tüter, 2009: 35). ABD’nin kabuğuna çekilmesi ve
izolasyonu olarak değerlendirilen bu doktrin ile Güney Amerika, Atlas ve Pasifik
okyanusundaki adalar vb. geniş bir alana Avrupa’nın yayılmasının önüne geçmek ve
Amerikan iç politikasına müdahaleyi engellemek amacı vardır. ABD’nin anılan dönemde
rahatça hareket edebilmesinin nedeni olarak, İngiltere, Rusya, Fransa ve İspanya gibi
ülkelerin bu kıtaya bakışı ile Avrupa’da o dönemde yaşanan ekonomik, askeri ve dini
çekişmelerin etkili olduğu söylenebilir. Bu yayılmacı politika (1898 yılına kadar), hem
Amerika kıtası içinde Avrupalı güçlerin sömürgelerini ele geçirmek üzerinden hem de
Amerikan değerleri, inanışları ve idealleri üzerinden gerçekleşmiştir. ABD’nin bu yıllar
arasında yayılması ve genişleme metodları: işgal, ilhak, satın alma ve devir şeklinde olmuştu.
Yalnızlık politikası (Monroe Doktrini), ABD’nin kıtada ve kıta dışında yayılmasını
engellemek bir yana dursun destek verdi. Açık Yazgı misyonu ile ABD’nin seçilmiş ve tanrı
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tarafından görevlendirilmiş olduğu ve yazgısı gereği Amerikan değerlerini tüm dünyaya
yayması gerektiği algısı, İngiliz İmparatorluğu’nun kullandığı bir yöntemi misyonerlik
faaliyetlerini ABD tarafından rahatça yürütülmesinin önünü açtı. Amerika’nın Bağımsızlık
savaşından sonra başlayan ve İspanya savaşın bitimine kadar süren kıta üzerindeki yayılmacı
politikasının ideolojik ve düşünsel zeminini Açık Yazgı (Manifest of Destiny) yâda Amerikan
İstisnacılığı (American Exceptionalism) sağlarken, siyasi zeminini ise Monroe Doktrini
(izolasyonist politika) sağlamıştır (Akçay ve Akbal, 2013).
1789 yılında ve ulusüstü siyasal birlik olarak Amerikan Birliği resmi olarak
sağlandıktan ve Monroe Doktrini ile Avrupa’nın iç işlerine müdahalesi engellendikten sonra,
ABD, kıta içinde ve zaman zaman kıta dışına taşacak bir karasal bir yayılma dönemine
girmiştir. Böylece, ABD’nin gerek Monroe Doktrini gerekse, self determinasyon ilkesi ve
Açık Yazgı misyonu ABD’nin kıta içinde yayılmasının önünü açtı. Batıda ve güneyde
Amerikan yayılmacılığının kaçınılmaz olduğu iddiası, Birleşik Devletler Magazin ve İçsel
Gözlem dergisinin editörü John I.O’Sullivan tarafından “Kaçınılmaz Yazgı” olarak
adlandırılan bir yazı ile ilahi bir güç tarafından verilen kazanılmış bir kader olarak öne
sürüldü. O’Sullivan’ın 1845’de yazdığı yazı ile ‘Allah tarafından Amerika’ya verilen
Kaçınılmaz Yazgı’yı yerine getirmenin gereği olarak, yıldan yıla çoğalan milyonlarca
insanımızın özgür gelişimi için kıtaya yayılmak elzemdir’ demiştir.
Sömürgecilerin, batıya yönelimi görmezden geldikleri ilk zamandan beri, ABD, yeni bir
başlangıç için değişime, değerli mineralleri ve verimli topraklarıyla yeni yerlere hasret
kalmışlardı. 1830 ve 1860 yılları arası her iki ulusal partide yayılmacılığın büyüsüne
kapılmıştı. Kuzey Eyaletleri temsil eden Cumhuriyetçi Whig( Milliyetçi Görüş Yanlıları)
Batı’nın önerdiği yeni ticari fırsatlara bakarken, Güneyi temsil eden Demokratlar, Batıyı
şehirleşme ve endüstrileşmeye karşı bir panzehir olarak gördüler ve köleliğin ve köle
devletlerin genişlemesini öngördüler. Amerikalılar batıya doğru yayılmanın özgürlüğü ve
demokrasiyi yaymayı kolaylaştıracağını düşünüyordu. Yeni toprağın ediniminin gerekçesi
olarak Amerikan Medeniyetinin daha az şanslı ve alt gruplara götürülmesinin ABD’nin
Cumhuriyetçi yönetim sisteminin yayılmasına yararı olacağına inançlarıydı. 1850’lere
gelindiğinde kölelik konusu Ulusal Cumhuriyetçi kanat Whig partisi ve Demokratik
Cumhuriyetçi Parti arasında bir çatışmaya dönüştü (Sencer,1987: 90). Böylece, karasal
genişleme, 1861’de Amerika Birleşik Devletlerini bir ateş fırtınasının içine attı. Neredeyse
tüm Amerikalılar, bu konu üzerine odaklandı, Birleşmiş Devletleri bir ateş çemberi ile saran
ve tehdit eden: “Kölelik” ti. (Manifest Destiny and Expansionism)Köle sahibi olan Thomas
Jefferson kaleme aldığı Bağımsızlık Bildirgesi’nde tüm insanların eşit yaratıldığını yönündeki
ifadesi, Afrikalı Amerikalılar ve köleler tarafından karşılık bulmamıştı. Nitekim aydınlanmacı
ve ilerici bir dille yazılan Amerikan Anayasası da, kölelik konusunda bir çözüm önerisinde
bulunmamıştı. Bu durum 18.yüzyılda kuzey ve güney Amerika arasında kölelik meselesinin
bir kırılma noktası olarak ortaya çıkmasına sebep oldu (Köktaş, 2014: 133).
Köleliğin kaldırılmasına karşı çıkan Güney ile Köleliği kaldırmak isteyen Kuzey
arasında 1961-1965 yılların arasında bir iç savaş yaşanmıştır. Kesin olarak Kuzey’in
kazanması ile sonlanan bu savaş, Amerikan Birliği’ni kurtarırken, Güney Eyaletlerinin
Egemen sınıfının gücünü azaltarak, bölünme tehlikesini bertaraf etmiştir. Her eyaletin, valisi,
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yerel meclisleri ve mahkemeleriyle kendini yönetme yetkisine sahip olduğu Amerika’da, bu
yerinden yönetme yetkisi, Amerikan Anayasasına karşı olmamak şartıyla sınırlandığı gibi,
zaman içinde federe devletlerin (eyaletlerin) yetki alanı federal devlet lehine yavaş yavaş
daraltılırken, Amerikan İç Savaşı, eyaletlerin federasyondan ayrılma haklarının olmadığını da
kanıtlamıştır (Sencer,1987). Böylece, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi ile kolonilerin kendi
kendi yönetme hakkı vardır diyerek Britanya İmparatorluğu’na karşı diğer ulusları da yanına
alarak bir uluslararası savaş ile bağımsızlığını elde eden Amerika, Güney’in ayrılma talebini
birlik ve bölünmezlik adına bir iç savaşla bastırmış ve ayrılma haklarının olmadığını da
kanıtlamıştır (Kızılkaya, 2002).
İç savaş sonrası ABD, hem birlik ve beraberliğini korumuş hem de orta ve Güney
Amerika’da ekonomik ve siyasal etkinliğini belirginleştirmiştir. Böylelikle, Monroe
Doktri’nin Amerikalıları ilgilendiren yönü fiilen ortadan kalkmaya başlamıştır. Bu dönemde
kıta dışı ilişkiler geliştiren ABD, Uzakdoğu’da ticari ilişkilerle başlamış olan işbirliğini, siyasi
ve askeri girişimlerle destekleyerek, Monroe Doktrini felsefesine aykırı hareket etmiştir. Etki
alanı iyiden iyiye genişleyen ABD, ulusal pazarın paylaşımı sonrası, tröstlerin yeni pazarlar
arama çabalarına girmelerine paralel şekilde yol almaya devam etmiş ve Amerikan
İmparatorluğu’nun ilk adımlarını atmaya başlamıştır. 19.yüzyılın sonunda Başkan Theodore
Roosevelt “20.yüzyıl İngilizce konuşanlarının asrı olacak” sözleriyle hedef göstermiştir
(Şeker, 1989: 245-246). SSCB bir federal devletti ve üye devletlere 1936 Anayasasında
birlikten ayrılma hakkı tanınmıştı. Fakat sistem çökene kadar hiçbir üye devlet birlikten
ayrılmadı, bununla birlikte Varşova Paktı’ndan ayrılmak isteyen Çekoslovakya ve
Macaristan’a müsaade edilmedi. Federe devletlerin, İsviçre, ABD ve Almanya örneklerinde
olduğu gibi federal devletten ayrılma yetkisi yoktur (Çelik, 2015).
1880’li yıllara gelindiğinde ise ABD’nin ekonomik, siyasal ve toplumsal yaşamında
hızlı dönüşümlerin olduğu gözlenir. 1898 yılındaki İspanya Savaşı sonrasında, pasifik
takımadalarını ele geçirerek, büyük güç konumuna gelen ABD, 1890’ların sonlarında, işgücü
verimliliği ve sanayi üretiminde İngiltere’yi geride bıraktı. -1880’de İngiltere, dünya sanayi
üretimindeki payı %22.9 iken, 1913’de bu pay %13.6’ya gerilemiştir. Amerikan ekonomisi
1913 yılına gelindiğinde ise dünya sanayi üretiminin %32’sini gerçekleştiriyordu. 19. yüzyıl
boyunca izlenen yayılmacı politikasını güçlü ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmeler ile
destekleyen ABD için 1898 yılındaki İspanyol-Amerikan Savaşı, bir dönüm noktası olarak
kabul edilmektedir. Zira bu tarihten sonra uygulanan küresel yayılmacı politikalar
imparatorluk hayalini gerçekleştirmeye yöneliktir (Kaymak, 2016: 63-92).
4. SİYASAL BİRLİĞİ SAĞLAYAN VE YÜKSEK ÜRETİM GÜCÜNE ERİŞEN
ABD’NİN BATI’YLA “EŞİT REKABET KOŞULLARINA” ULAŞMA ARACI
OLARAK :“AÇIK KAPI POLİTİKASI” VE MİLLETLER CEMİYETİ
19.yüzyılda büyük bir ekonomik gelişme gösteren ve zenginleşen ABD, dünyanın ilk üç
ekonomisi arasındadır. Giderek büyüyen ABD’li şirketler, uluslararası pazarlara ve
hammadde kaynaklarına ulaşmak isterler. 1870’li yıllardan itibaren dış ticaret açıkları
oluşmaya başlayan İngiltere’nin, 1800’lü yılların sonuna kadar dünya sanayi üretimde birinci
ülke iken, bu oran 1913’de neredeyse yarı yarıya azalmıştı. 1900’lü yıllara gelindiğinde, ABD
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ve Almanya'nın üretim miktarı dünya ekonomisinin de büyük bir paya sahipti (Özdek, 1999).
ABD’nin ihracatı, ilgili dönemde (1865 -1898) 281 milyon dolardan büyük bir atlama
kaydederek 1,2 milyar dolara yükseldi. Böylece, ekonomik bakımdan ölçek değiştiren
ABD’de kamuoyu elitleri daha etkin ve ileri bir dış politika izlenmesi yönünde talepte
bulundular. Mamafih, ilerici emperyalizm (progressive imperialism) 19.yüzyılda ortaya çıktı
(Sümer, 2008: 124). ABD, ekonomik gelişiminin devamlılığını sürdürmek ve ticaret
engellerin kaldırıldığı bir serbest piyasa sisteminin kurulmasını sağlamak üzere daha etkili bir
yol olan misyonerlik faaliyetlerine başlamıştır. Türk tarihinde Batılaşmanın ilk adımı olarak
kabul edilen Tanzimat Fermanı 1839 da okunduğunda, yarattığı atmosferin bir sonucu da
Protestanların müstakil bir kiliseye kavuşmalarının önünü açtı. Böylelikle, serbest piyasa
ekonomisi ile uyumlu olan Protestan inancı Osmanlı Devleti tebaası içinde yayılmaya
başlandı (Hülagü, 2007). Misyonerlik faaliyetleri konusunda aktif bir politika izleyen
Amerikan diplomasisi, Amerikan değerlerinin tüm dünyaya yayılması kapsamında “ilerici
emperyalizmin” yardımcı unsuru olarak gördüğü bu faaliyetleri, siyasi bir ittifak ile
sonlanmadığı için Monroe Doktrinine aykırı görmemişti (Yanardağ, 2016: 241).
1899 yılında ABD Dışişleri Bakanı John Hay ABD’nin “Açık Kapı Politikasını” ilan
ediyordu. Bu politika ile ABD, Batı’nın nüfuz ettiği Çin için eşit rekabet koşullarının
geliştirilmesini istiyordu. Çin İmparatorluğu’nun bütün parçalarıyla eşit ve tarafsız serbest
ticaret ilkesinin korunması yönünde talepte bulunuyordu. Çin’in diğer devletler tarafından
paylaşılmasına göz yummak istemiyor, eşit rekabet koşullarına ve serbest ticarete göre bu
paylaşımın şekillenmesini istiyordu (Gerger, 2012: 129). 1900’lü yıllarda ise, Amerikan
Başkanı Th.Roosevelt “Açık Kapı” politikası ile bu yayılmacılığı güçlendirdi. Böylece, Açık
Kapı politikası ile Antillerde, Pasifikte, Uzakdoğu’da Orta ve Latin Amerika’da ulusal
çıkarlara yönelik ticari politikalar yürütüldü. ABD’nin siyasi birliğini sağladıktan sonra
ekonomik açıdan güçlenmesi ve sanayileşmesi ile birlikte Theodore Roosevelt açık kapı
politikası uygulanarak Amerika’nın ucuz hammadde kaynaklarına ve yeni nüfus bölgelerine
ulaşmasını öngörüyordu (Sümer, 2008: 124-126).
Monroe Doktrininden sapmak anlamına gelen Açık Kapı İlkesini, İngiltere’nin
uyguladığı serbest ekonomik sistemi örnek alan ve İkinci Dünya Harbi’nden sonra devraldığı
yeni ekonomik sistemi bu öngörüde düzenleyen ABD’nin günümüze kadar gelen ekonomik
üstünlük elde etme faaliyetlerinin bir parçası olarak görmek mümkündür. Açık kapı ilkesi,
Wilson’ın on dört maddelik Wilson İlkeleri’nin gerçekleştirilmesinde bir takım hususlara
netlik kazandırmak için de ön plana çıkar. Açık Kapı Politikası, Wilson İlkeleri’nin Paris
Barış Konferansı’nda daha detaylı açıklanabilmesi için görevlendirilen Walter Lippmann ve
Frank L.Cobb’un “Lippman ve Cobb Andırısı”nda yer alır. Bahsi geçen andırıda kaynakların
kullanılması ve işletilmesinde “açık kapı” ilkesine uyulacak maddesi vardır (Boztaş, 2014:
170).
ABD Başkanı, Wilson ve ekibi, Birinci Dünya Harbi’nin, başa çıkılması zor jeopolitik
uyuşmazlıkların değil, Avrupa’nın kusurlu uygulamalarının sonucu olduğuna inanıyordu.
Wilson’ın barış esaslarına göre, bundan böyle uluslararası sistemin “güç dengesi” modeline
göre değil, etnik self-determinasyon prensibine, devletlerin güvenliklerinin askeri anlaşmalar
göre değil, ortak güvenlik sistemin uygun şekilde diplomasi uzmanları tarafından gizlice
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yürütülmeyip, “açıkça varılan anlaşma” esaslarına dayandırılmasını Avrupalılardan istemiştir.
(Kissinger, 2000: 13).
Wilson, Lenin tarafından Pentograd’ta bulunan ve dünyaya ilan edilen Birinci Dünya
Harbi öncesi yapılan gizli anlaşmaların, dünya kamuoyuna nihai mukavelelerinin (son
şeklinin) açıklanmadıkça bağlayıcı olmasına karşı çıkıyordu. Böylece Wilson, gizli olduğu
anlaşılan, anlaşmaları, anlaşma bölümlerini yasaklamaya yönelik bir girişim de bulunuyordu.
Bunun sebebi ise, gizli anlaşmaların Wilson tarafından kurulması teklif edilen Uluslararası
Sözleşme’nin tam anlamıyla güvenilirliğini tehdit edebileceğinin düşünülmesiydi
(Vermeulen, 2015). Üç yüzyıldan beri uygulanan uluslararası sistemi değiştirmek amacı olan
Wilson, Wilson İlkeleri’nin ilk maddesi olarak Açık Diplomasi ile demokrasiyi ve kalıcı
barışı sağlamak istiyordu. Bu madde Tam bir açıklık içinde yapılmış barış anlaşmalarından
sonra hiçbir özel uluslararası anlaşmaya gidilmemeli ve diplomatik etkinlik her zaman
içtenlikle ve kamuoyunun gözü önünde yürütülmelidir ifadesini içerir. Böylece, Birinci
Dünya Harbi’nin çıkış nedeni olarak gördüğü, güç dengesi yaklaşımı sonlandırarak açık
diplomasinin uygulandığı kollektif güvenlik prensibine dayalı barışın ve güvenliğin sağlandığı
bir dünya düzeni kurmak ve savaşları imkânsız kılmak istiyordu (Uğrasız, 2003).
Wilson, uluslararası anlaşmaların, Milletler Cemiyeti çatısı altında gizli olmayan
diplomatik çabalarla uzmanlar tarafından yapılmasına ve “açıkça varılan anlaşma esaslarına”
dayandırılması istiyordu. Tüm bu bağımsız ulus devletler, henüz kurulmamış olan Milletler
Cemiyeti çatısı altında daha sonra hep birlikte çalışabilirler. Ulus devletler, açık diplomasi ve
ekonomik özgürlük prensibine bağlı kalarak dünyayı daha güvenli yapabilirlerdi (Vermeulen,
2015). Uluslararası hukukun bağlayıcılık unsurunu reddeden, tanınmış isimlerden Georg
Wilhelm Friedrich Hegel, 19. Yüzyılda, devletlerin mutlak olarak egemen ve bağımsız
birimler olduğunu savunuyordu. Ona göre, egemen devletlerarasında uyuşmazlıklar üstün bir
otorite tarafından değil, savaşla karara bağlanabilirdi (Arsava, 2012). Wilson, Hegel ile aynı
görüşte değildi. Kendini yenidünyanın mimarı olarak tanımlayan Wilson, insanlığın geleceği
için barış için, savaşların imkânsızlaştırılması gereğine inanıyordu. İşte tam da bu noktada
Wilson İlkeleri’nin son maddesi, savaşları imkânsız kılacak bir üstün otorite olarak Milletler
Cemiyetini şart koşuyordu.
Wilson’ın 14 maddeden oluşan Prensiplerinin on dördüncü maddesi Milletler
Cemiyetinin kurulması üzerinedir. Öngörüldüğü üzere ulusal güç öğesinin başrol oynadığı bu
cemiyet, üye ülkelerin çıkarları aynı yönde olduğu takdirde bir hakem karşısında karar
alabilen yapıda oluşturulması düşünülüyordu. Wilson Milletler Cemiyeti’nin kuruluşu ile
siyasal olarak bir üstünlük sağlamak ve ABD’nin ulusal çıkarlarını korumak istiyordu.
Amerikan Senatosu’nun, Milletler Cemiyeti üyeliğini reddetmesi; hasta durumda olan
Wilson'u çok üzmüş ve "Şimdi onlar ne kaybettiklerini acı bir tecrübe ile öğreneceklerdir.
Dünyanın liderliğini kazanmak için elimize bir fırsat geçmişti. Fakat bu fırsatı kaybettik ve
yakında bu kaybın nasıl bir trajedi olduğunu göreceğiz." diyerek endişelerini ifade etmişti.
Wilson’ın idealleri için hazır olmayan Amerikan üst yönetimi, daha İkinci Dünya Harbi
sürerken, ‘hür dünyanın öncülüğü’ rolünü üstlenmeye başlamıştı (Değirmencioğlu, 2007: 78).
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ABD, baştan beri liberal değerler üzerine kurulmuş bir ülkedir. Birey, akıl, özgürlük,
hoşgörü, adalet, demokrasi, kendi kaderini tayin etme hakkı gibi liberal söylemin ana
kavramları arasında ABD tarafından “özgürlük” kavramı öncelenmiş ve efsaneleştirilmiştir.
ABD’nin ideolojik hegemonyasının merkezinde yer alan özgürlük söylemi, ülkelerindeki
despot yönetimlerden yâda olumsuz koşullardan kaçan birçok bilim insanı etkilemiş. Böylece,
beyin göçü sayesinde ekonomisi ve siyasi gücü ilerlemiştir. Deha filmde A.Einstein, ABD’ye
giriş için başvurduğu ve mülakatın yapıldığı 8.bölümde, siyasal faaliyetleri ile ilgili bilgi
vermesi istenir. Einstein ayağı kalkar ve “ buna katlanmak zorunda değilim. ABD’ye
özgürlükler ülkesi demiyor musunuz, ben hayatımı düşünce özgürlüğüne ve bütün insanlar
için barışa adadım. Sizin Amerikan casusluk müdürünüz benim ilişkilerim ile mi ilgileniyor”
der. ABD’ye göç etmek zorunda kalan ve atom bombasının mucidi olan Einstein’ın daha
sonra büyük bir mutsuzluk hissettiği söylenir. Henry Kissinger’ın Diplomasi kitabı, ABD’nin
kuruluş amacını tarihi gelişimini anlatır. Birleşik Krallığın Kuzey Amerika’daki on üç
kolonisi iken, yüksek vergi yükü ve koloniyi yöneten valinin parlamentodan farklı kararlar
alması ile kolonilerin kendi askerini bulunduramaması gibi birçok özgürlük dışı uygulamalar
yüzünden kendi kaderini kendisi çizmek isteyen koloniler ayaklanır. Böylece, bağımsızlığa ilk
adım atılır. Liberal söylemler üzerine kurulan ABD Anayasası ise baştan itibaren, ABD’nin
yükselmesi üzerine şekillendirilmiştir. 1823 yılında ABD başkanı James Monroe tarafından
ilan edilen Monroe Doktrini ise, ABD’nin Avrupa tarafından topraklarına yönelik herhangi
bir saldırı ve ittifak ile misyonerlik faaliyetlerine yönelik müdahaleye karşı aldığı belki de en
önemli anlaşmadır. Böylece, ABD, Avrupa’ya karşı herhangi bir askeri ittifakın içine
girmezken, kendi toprak bütünlüğünü ve ekonomik yapısını koruyordu. Rahatça denizlerde
dolaşım sağlayan ABD, aynı zamanda kıta içinde çeşitli yöntemlerde yayıldı. 1899 yılındaki
İspanya savaşı ile büyük bir başarı kazanan ABD artık gerek siyasal gerekse ekonomik olarak
dünyada hatırı sayılır ülkeler arasında idi. Ancak, benim kişisel kanaatime göre en büyük
sıçramayı Başkan Woodrow Wilson zamanında yaptı. Birinci Dünya Savaşına katılarak
Monroe Doktrininden sapan ABD, Wilson’ın 1918 de ilan ettiği 14 nokta ile yenidünya
düzeninin prensiplerini belirliyordu. Böylece, serbest ticaret, eşit rekabet, denizlerde serbest
dolaşım, silahlanmanın kontrol altına alındığı ve daimi barışı sağlayan bir iktidar topluluğu
olarak Milletler Cemiyeti gibi kavramlar üzerinden Wilson, ABD’nin ekonomik gelişiminin
devamlılığını sağlamak isterken, aynı zamanda komünizme karşı Avrupa’yı yanına almak
istiyordu. O dönem, büyük bir hayal kırıklığına uğrayan ve Milletler Cemiyeti konusunda
ABD halkını ikna edemeyen Wilson, tarihi bir fırsat kaçtı diyordu. Ancak, Wilson’ın
ideallerini özümseyen ve Birleşmiş Milletler ‘in kurucusu Franklin Delona Roosevelt, kuzeni
Theodore Roosevelt karşısında zamanında Wilson’ı destekleyecek kadar ileri görüşlü idi.
Bütün bu özgürlük söylemlerinin yanında maalesef henüz bağımsızlığını kazanamamış
ülkelerin, bağımsızlık mücadeleleri desteklenmezken, Paris Barış görüşmeleri sırasında güçlü
ülkelerin çeşitli ülkeleri işgaline Wilson ses çıkarmıyordu.
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YEREL ÖLÇEKTE KARAR ALMA SÜREÇLERİNE KATILIM: SORUNLAR,
SEÇENEKLER
Öğr. Gör. Burcu Özoğuz
Yalova Üniversitesi
Özet
Ülkemizde gerek akademisyenlerin, gerek bağımsız araştırmacıların “katılımcılık
zafiyeti” veya “etkili olmayan katılım süreçleri”nin doğurduğu sorunlar üzerine kaleme
aldıkları, Türk yerel yönetimlerinin güncel sorunlarından birçoğuna işaret etmektedir.
Katılım hususu bir zincir gibi yerel hayatın birçok tartışmalı konusuyla (temsil, denetim,
etik, istikrar, demokrasi) iç içedir. Belediyelerimizin karar alma süreçleri meclis toplantıları,
komisyon toplantıları, görüşmeler, önergeler, oylama vb. kurumsal araçlar üzerinden
gerçekleşmektedir. Yerel halkın geleceği için son derece önemli olan bütçe toplantıları,
stratejik planlar, kentsel planlama, imar düzenlemeleri gibi konular belediye meclislerinde ele
alınmaktadır. Belediye meclisleri seçilmiş temsilcilerden oluşan yerel karar alma organı
olarak, bu görevini yerel halkın istek ve çıkarlarını gözeterek yerine getirmektedir. Fakat bir
seçimden diğerine kadarki dönemde belediyelerin demokratik kanallardan denetim
zafiyetlerinin olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca sadece seçimlere indirgenen
demokratik katılım, halkı belediyeden uzaklaştırmakta; belediyeler sadece kazanan parti
seçmen gruplarının belediyesiymiş gibi bir algı oluşabilmektedir. Bazı durumlarda
yolsuzluklar, kayırmalar gibi istenmeyen etik dışı olaylarla karşılaşılabilmektedir.
Tüm bu sayılan temsil – katılım – denetim ile ilişkilendirebileceğimiz sorunlar yerel
hayatta seçimler dışında kurgulanabilecek alternatif katılım süreçlerini düşündürmektedir.
Yerelde katılım, algılanış/uygulanış biçimine göre bu sorunlara belli oranda çözümler
sunabilecektir. Bu düşünceden hareketle, Türk Yerel yönetimlerinde katılım hususu aşağıdaki
sorular/sorgulamalar üzerinden ele alınmıştır:
 Yerel demokratik hayat, seçimler dışında alternatif katılım araçları sunabilir mi?
 İnsanlar yerel katılımı yaşadıkları yerin bir parçası oldukları için mi, belli çıkarlar
sağlamak için mi gerçekleştirir (veya gerçekleştirmez)?
 Belediye meclislerinin de danışma veya sorumluluklarını paylaşma ihtiyaçları belirir
mi?
 Sürdürülebilir ve somut çıktılarından faydalanılan katılımcı süreçler aynı zamanda bir
iç denetim mekanizması oluşturur mu?
 Söz konusu idare katılımı şekillendirir mi? Katılım süreçleri sadece başkanın
inisiyatifine göre mi oluşur?
 Katılımın sınırları nelerdir? Yönetimde istikrar ve temsilde adalet aynı anda
kurgulanabilir mi?
Bu soruların ardından yerel ölçekte karar alma mekanizmalarına; meclis toplantıları,
komisyon toplantıları, görüşmeler, önergeler, oylama vb. kurumsal araçların seyrine etki
edebilecek; iyi planlanmış, az maliyet ile işleyen, katılımın etkinliğini ve sürekliliğini
sağlayan, kamu kurumları–özel sektör–sivil toplum ortaklığına imkân veren, sonuçları
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ölçülebilen ve güncellenen, halk ve politikacıların önceliklerini uzlaştıran/uyumlaştıran
niteliklerde şeffaf süreçler önerilecektir. Söz konusu süreçler yaklaşık üç yıllık bir araştırma
ve takip ile gerek ülkemiz bazı belediyelerinde gerek diğer ülkelerde uygulama imkânı
bulmuş süreçlerdir. Literatürde teorik alt yapıları ele alınan Odak Gruplar, Vatandaş Danışma
Grupları, Vatandaş Jürileri, Katılımcı Kamuoyu Yoklaması, Gerçekçi Planlama, Katılımcı
Haritalama gibi toplantı yöntemleri bu çalışmada kantitatif analizler eşliğinde, iyi uygulama
örnekleri ve belediyelerde uygulanabileceği konular/kararlar üzerinden ele alınarak ve
örneklendirilerek pratiğe katkı sunulması amaçlanmaktadır.
Tarihsel Bakış
Türk kamu yönetimi geleneğine tarihsel olarak bakıldığında katılım konusunda belli
başlı kırılma noktalarından söz edilebilir. Bu tarihsel süreci Osmanlı’nın son döneminden ele
alıp, günümüze kadar getirdiğimizde, ilk kırılma noktası Tanzimat Dönemi’nde yaşanan
halkın yönetime katılım deneyimidir. Belli nüfus gruplarını kapsar ve sınırlı bir katılım
imkânı sunar nitelikte olsa da, Türk kamu yönetimine halkın dâhil edildiği ilk hukuksal
metinler ortaya konulmuştur. Aynı süreçte kurulmaya başlayan belediye daireleri ile bugünkü
belediyelerin temelleri atılmış, yerel yönetim anlayışı Türk kamu yönetimi geleneğinde yerini
almaya başlamıştır.
Cumhuriyetin ilanı ile tüm kişi ve kurumları değişim geçiren Türk kamu yönetimi yine
de 1950’lere kadar merkeziyetçi yapısını korumuştur. Genel ve eşit şartlarda katılımlı
seçimler yanında halk katılımı çok partili hayata kadar bir ideali yansıtmıştır. 1950’ler ile
canlanmaya başlayan Türk siyasal hayatı zaman zaman demokratik süreçler kesintiye uğramış
olsa da kendi iç şartları ile olgunlaşan bir sivil toplum inşa etmiş ve bu durum kamu yönetimi
anlayışına da etki etmiştir. Siyasal hayata katılımdan ziyade, kamu yönetimi süreçlerine
katılım açısından ele alındığında, Türk yönetim geleneği 1980’lerden itibaren küreselleşmenin
de etkileriyle, günümüzde çıktılarını çeşitli oluşumlar üzerinden gözlemleyebileceğimiz şeffaf
süreçler barındıran katılımı ilke edinmiş niteliklere ulaşma yolundadır.
1960’lı yıllardan bu yana demokratikleşmenin ivme kazanmasıyla birlikte genel ve
yerel hak taleplerinde hem farklılık hem de artış görülmüştür. Aktif yurttaşlığın bu süreçte
siyasetin ve yönetimin çok önemli bir konusu haline geldiği görülmektedir. 20. yüzyılın
sonuna doğru demokratikleşme çabaları, ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş ülkelerde
derinlik ve genişlik kazanmıştır. Bunun nedeni, küresel ve yerel düzeyde toplum yapısında ve
sosyo – ekonomik ilişkilerde meydana gelen değişimler karşısında yurttaşın edilgen bir
konumdan aktif bir konuma taşınmasının bir zorunluluk haline gelmesidir. Temsili
demokrasiler değişen şartlar karşısında bir meşruiyet krizi yaşamaktadır ve mevcut sistemler
sorgulanır hale gelmiştir1. Kökleri demokrasiye kadar dayandırılabilecek olan katılım
kavramının 1970’lerden sonra dünya gündeminde etkin olarak yer aldığı görülmektedir.

M. Akif Çukurçayır, “Siyasal Katılım Olanakları Açısından Yerel Siyaset: Yönetişim ve Yerel Alanda
Yararlanılabilecek Diğer Yöntemler”, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-I içinden, 2005, s.213
1
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Küresel Bakış
Birçok sosyal, teknolojik, çevresel etmen ve devletlerin yapısal dönüşümleri nedeniyle
yerel yönetimlerin demokratik yönü erimeye başlamıştır. Bunun gerekçesi olarak kısaca artan
ve karmaşıklaşan kent nüfusları, teknolojik yenilikler ile artan ve karmaşıklaşan hizmet
anlayışı sayılabilir. Kentlerdeki temel grupların çeşitlenmesi ve kent nüfuslarının son derece
heterojen hale gelmesi de kent profillerinde oluşan önemli bir değişimdir. Türkiye’de
1950’lerden sonra başlayan kentleşme akımı, 1970’lere gelindiğindede tam da bu niteliklerde
kentler yaratmıştı. Kentsel hayattaki evrilme, yerel yönetimlerin de evrilmesi gerekliliğini
doğurmuştur. Kent nüfusunun değişimi ve değişen taleplerin yanında, bir yandan da, merkezi
devlet rolüne bakış açısında meydana gelen değişimler de yerelde olup bitenleri etkilemiştir.
1980 sonrası oluşan neo-liberal sıçrama, devletin küçülmesi gereğini öne sürmüş,
devletin temel eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetleri dışındaki alanlardan ağırlığını çekmesini
ve bu alanlardaki yetkilerini özel sektör ile yerel yönetimlere devretmesini savunmuştur.
Nitekim, son 20-30 yıllık süreçte kamu yönetimleri bu şekilde evrilmektedir. Küçülen
merkezi yönetimler karşısında yerel yönetimler, klasik yönetim araçlarından farklı, daha
demokratik ve etkileşimci oluşumlardan aldığı desteklerler ile fonksiyonlarını yerine
getirmeye çalışmaktadırlar. Yeni demokrasi anlayışı, içerisinde daha fazla katılım, daha fazla
etkileşim barındıran yönetişimci süreçler üzerinden hayat bulmaya çalışmaktadır.
Bu tarz katılımcı,
etkileşimci uygulamalarla; bir yandan halkla birlikte
kalkınmanın/gelişmenin sağlanması, diğer yandan da yönetimin ve siyasetin neden olabileceği
yolsuzlukların, kayırmaların, kaynak israflarının ve patronajın önüne geçilmesi daha kolay
sağlanabilecektir. Küresel ve ulusal alana baktığımızda, siyaset bilimciler, toplumbilimciler,
politikacılar ve hükümetler veya yerel halk girişimleri tarafından bu amacın hayata
geçirilmesine yönelik türlü yöntemler geliştirilmiştir. Bunların çoğu yerel dinamiklere
dayanan, yerel demokrasinin güçlendirilmesini amaçlayan ve (ilk etapta) yerel yönetimlerin
karar alma süreçlerine halkın dâhil edilmesini hedefleyen şeffaf araçlardır.
Yerel katılımın sağlanması için iyi işleyen modellere ihtiyaç vardır. Zavala’nın belirttiği
üzere; vatandaş tarafından karar alma süreçlerine katılımın hiç olmaması veya yetersiz
olmasında sorun, insanların zekâ ve ilgi düzeyinde değil, karar alma mekanizmalarını
etkileyebilecek olanaktan ve erkten yoksun olmalarında yatmaktadır. “Sonunda işe
yaramayacak bir çaba için kendini yormaya değer mi?”2 düşüncesinin aşılması için iyi işleyen
ve güven duyulan katılım mekanizmalarının gerekliliği aşikârdır.
Katılım Hususu ve Beklenen Faydalar
Ülkemizde sistemli uygulanan katılımcı süreçlerden bahsetmek mümkün değildir.
Katılım ortamı daha çok yerel liderin inisiyatifine bağlı olarak oluşmakta veya
oluşmamaktadır. Kent konseyleri gibi oluşumlar işlev sorunları ile boğuşmuş, fazla yasal
müdahale nedeniyle yine yerel yönetimin iradesine eklemlenerek halk iradesinin yansıması
felsefesinden uzaklaşmışlardır.

America Vera-Zavala, Katılımcı Demokrasi: Dünyadaki Katılımcı Demokrasi Deneyimleri, Ankara:
Dipnot Yayınları, 2006, s.13.
2
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Yerel yönetim birimlerinin halkla barışık, halkın içinden olması durumunda, karşılıklı
olarak yöneten- yönetilen ilişkilerinin güçleneceği düşünülmektedir.Yerel yönetimlerde yerel
katılımın sağlanmasında hem halk, hem de yerel yönetimler için karşılıklı faydalar mevcuttur.
Bu faydaların ilkinin maliyet konusunda yaşandığından bahsedilebilir. Halkın işgücünü ve
düşüncelerini kendi çevreleri için seferber etmesi maliyetlerin düşürülmesi yönünden önem
taşımaktadır3.
Yerel katılımın bir başka fonksiyonu halkın kendine güven duygularını geliştirmesi ve
yönetim ve halk arasındaki kopukluğu minimuma indirmesi olarak düşünülebilir. Yerel
yönetimlere katılım seviyesinin artması uluslaşmayı kolaylaştırması ve güçlendirmesi, devlete
bağlılığı ve güveni arttırması bakımından da önemlidir. Etkili bir denetim ve şeffaflığın
sağlanabilmesi açısından katılımın önemli bir fonksiyonu olduğundan bahsetmek
mümkündür.4.
Halk katılımı, çoğulculuk ilkesi ve seçmene karşı hesap verme sorumluluğu demokratik
yerel yönetimin asgari gerekleridir. Yerel yönetimlere katılım, sorunların daha sağlıklı bir
şekilde belirlenmesini sağlamanın yanında, çözümlerin de daha etkili ve tutarlı olmasını
sağlar. Kararların alınmasına ve uygulanmasına yerel katılımının sağlanması, demokrasinin
günümüzdeki anlamının bir tezahürüdür. Temsili olmaktan ziyade halkın bizzat kendisinin
sorunları ile ilgili çözüm süreçlerine katılmasını ifade eden bu anlayış, katılımcı demokrasi
anlayışıdır. Bu anlamda demokrasi, yerel topluluklarının kendilerini yakından ilgilendiren
konularda, kendi kendilerini özgürce, demokratik yol ve yöntemlerle yönetmelerini
öngörmektedir5.
Açık bir yönetim gerçekleşebilmesi her düzeyde etkin bir katılım ile sağlanabilir. Bunun
içinde yönetime katılım yollarının açık olması, yönetimin yönetilenleri karar alma süreçlerine
katılma konusunda özendirmesi, yönetilenlerinde katılım konusunda bilinçli ve istekli
olmaları gerekmektedir. Yerel yönetimlere yerel katılımı sağlayabilmek için öncelikle, yerel
halkın o coğrafyadaki oluşumlarla ilgilenmesi sağlanmalıdır. Bununla birlikte yerel ihtiyaçları
önemsemeleri ve çözüm üretilmesi için katkı koyabilecek bilgi seviyesine ulaşmaları için
ortam hazırlanmalıdır. Bilgisi olan yerel halkın duyarlılığı günden güne artacak ve yönetimin
aktivitelerine eylemsel olarak katılabileceklerdir. Etkin bir kent yönetimi, kentlilerin yönetime
katılması ölçüsünde başarılacaktır. Bu katılım, yerel yönetimlerin yöreye özgü sorunlar için
doğru çözümler üretmesine olanak verir; bu çözümlerin benimsenmesini, toplumsal destek
bulmasını sağlar
Katılım mekanizmaları farklı ülkelerde farklı formlarda, farklı çalışma alanları
içerisinde bulunabilir. Katılımı artırmaya yönelik geniş bir çerçevede farklı yöntemler,
kurumsal düzenlemeler uygulanmaktadır. Bunlar genel olarak; Odak gruplar, halk toplantıları,
müzakere, planlama hücreleri/odakları, vatandaş jürileri, konsensüs konferans, vatandaş

Ahmet Özkiraz ve Halim Emre Zeren, “Yerel Yönetimlerde Halk Katılımı Tokat İl Merkezinde Uygulamaları
Bir Çalışma”, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt.2, 2009, s.230.
4
Özkiraz ve Zeren, a.g.e., s.231-233.
5
M Akif Özer “Yerel Demokrasi, Demokratik Yerel Yönetimler ve Yerel Yönetimlerin
Demokratikleştirilmesi Kavramlarının Analizi Üzerine”, Türk İdare Dergisi, Sayı.426, 2000, s.140.
3
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danışma komiteleri, arabuluculuk6, seçimler, halkoylaması, yurttaş girişimleri/inisiyatifleri,
kamuoyu yoklamaları/anketler, sanal yollarla etkileşim, toplumcu kalkınma modelleri, kent
konseyleri7 şeklindedir.
Tablo 1:
Katılımın Etkinliğini İnceleyen Çalışmalar
Godschalk and Stiftel (1981)

Evrensel ilkeleri inceledikleri ampirik çalışmalarında şu değerlendirme
kriterlerini kullanmışlardır: Erişebilirlik, katılım, kamuoyunun
farkındalığı/ilgisi, personelin ilgisi, planlar ve personel üzerindeki etki,
planlar ve halk desteği üzerindeki etki, maliyet.

Rosener (1982)

Yerel ölçekte "Açık Oturum"ların etkinliğini incelemiştir.

Hannah ve Lewis (1982)

"Vatandaş Danışma Komiteleri"ni evrensel ve yerel ölçekte
incelemişlerdir.
"Konsensüs" ve "Etki" kavramları arasındaki ilişkileri incelemişlerdir.

Twight ve Carroll (1983)
MacNAir,
(1983)

Caldwell

Cole ve Caputo (1983)

ve

Pollane Altı kriter üzerinde durmaktadırlar: Toplantıların sıklığı, kaynakların
dağılımı, geniş yetkilendirme, karar alma süreçlerine katılım,
vatandaşların rolleri, bağımsız üyelerin seçimi.
Özellikle bir kriter üzerinde durmuşlardır: Etki.

Planlama sürecini halkın beklentilerine /değerlerine göre geliştirmeyi
hedef
belirlemişlerdir
ve
etkili vatandaş katılımını planlama sürecine dâhil etmeyi
amaçlamışlardır.
Gundry ve Heberlein (1984)
Katılımcılar ve fikirleri, fikir ayrılıkları, temsil edilebilirlik kriterleri
üzerinde durmuşlardır.
Berry, Portney, Bablitch ve İlk değerlendirmenin subjektif değerlendirmesi, katılımcıların temsili,
Mahoney (1984)
katılımcıların siyasi taleplerinin kurumlar için sorumluluğu kriterleri
üzerinde durmuşlardır.
Plumlee, Starling ve Kramer (1985) Görüşme yöntemine dayanan çalışmalarında; başarısızlığa yol açan
faktörler, katılımcıların ve sponsorların çatışan beklentileri, konuların
teknik boyutu, sonuca ulaşmada gecikmeler üzerinde durmuşlardır.
Stewart, Dennis ve Ely (1984)

Crosby, Kelly ve Schaefer (1986)

Temsil, etkili karar, sürecin adilliği, etkin maliyet, esneklik, önerilerin
yüksek olabilirliği konularında çalışmışlardır.

Houghton (1988)

Çıktılar üzerine odaklanmaktadır. Çıktıların; katılımcı algısı, sponsor
algısı ve güncel sonuç ölçümleri ile ölçülebileceğini savunmuştur.

Blahna ve Yonts-Shepard (1989)

Beş kriter üzerinde durmaktadır: Planlama sürecinin başından itibaren
katılımı sağlamak, planlama sürecine girdi sağlamak, temsil imkanı
verme, kişisel ve interaktif yöntemleri kullanma, gelişme ve
değerlendirme alternatiflerini kullanma.

Gregor Dürrenberger, Hans Kastenholz ve Jeannette Behringer, “Integrated Assessment Focus Groups:
Bridging The Gap Between Science and Policy”, Science and Public Policy, Vol. 26, No.5, 1999, ss. 341-349;
K.A. F. Neval Genç, Burcu Özoğuz ve Murat Yılmaz, “Yönetişim Yaklaşımı ve Farklı Katılım Yöntemleri”,
Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa: Bursa Kent Konseyi Yay, 2011, s.100.
7
Çukurçayır, a.g.e., 2006, s.65.
6
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Katılım oranları, etkin maliyet, politika formasyonu, halk ve
siyasetçilerin fikirleri arasında önceliğin hangisine verileceği
meselelerini tartışmıştır.
Wiedemann Adalet ve rekabet kavramlarını incelemişlerdir.

Kathlene ve Martin (1991)

Renn, Webler ve
(1995)
Mayer, de Vries ve Geurts (1995)

Joss (1995)
Petts (1995)

Coglianese (1997)
Joss (1998)
Guston (1999)

Barnes (1999)

“Panel”lerin temsil yeteneğini ölçen soru kâğıtları üzerinden;
katılımcıların değerlerinin neler olduğunu, görüşlerinin değişip
değişmediğini, herhangi bir şey öğrenip öğrenmediklerini (vb.) analiz
etmişlerdir.
Açıkça belirtmemekle beraber; etkinlik, etkililik ve varsayılan başarı
kriterlerini incelemiştir.
Temsil süreçlerinde kullanılan yöntemlerin etkililiği, diğer katılımcıların
amaçlarıyla rekabet, bilgiyi başarma ve karar alma süreçlerine etki
konularını birlikte incelemiştir.
İki kriter üzerinde durmuştur: Hazırlık süreçlerini kısaltmak ve yasal
engelleri kaldırmak.
Açıkça belirtmemekle beraber etki kavramı üzerinde durmuştur.
Etkisizliğe yol açan kriterler üzerinde durmuştur. Aktüel etki, genel karar
üzerindeki etki, eğitim üzerindeki etki, öğrenme üzerindeki etki, sıradan
öğrenme üzerindeki etki şeklinde kategorilere ayırarak etki kavramını
incelemiştir.
Adalet ve rekabet kavramları üzerinde durmuştur.

Beierle ve Konisky (2000)

Üç sosyal hedef üzerinde durmuşlardır: Yönetimin kararlarına vatandaş
bakış açısını yerleştirmek, çatışan istekler arasında uyum sağlamak,
kamu kurumlarına güveni yeniden tesis etmek.

Halvorsen (2001)

Dört evrensel süreci ele almıştır: Konfor, güven, tatmin, müzakere.

Einsiedel, Jelsoe ve Breck (2001)

Siyasal kararlar ve müzakereler, somut etki, prosedürel etki ve sosyal etki
kavramlarını incelemişlerdir.

Carr ve Halvorsen (2001)

Yerel ancak genelleştirilebilir sonuçlara yoğunlaşmışlardır. Üç kriteri
incelemişlerdir: Temsil, kamu yararının tanımlanması, değerlerin ve
inançların tartışma içinde birleştirilmesi.
Yerel ölçekte süreç ve sonuçları incelemişlerdir. Süreç kriterlerini;
kapsayıcılık, şeffaflık, etkileşim, süreklilik olarak belirlemişler ve
bunların planlama alanlarının şekillendirilmesi ve sonuçlara etki ettiğini
belirtmişlerdir.
Evrensel boyutta süreçler ve sonuçlar üzerinde durmuşlardır. Dokuz
kriteri incelemişlerdir: Görev tanımı, temsil, erken katılım, bağımsızlık,
etkin maliyet, etkileme gücü, şeffaflık, yapılandırılmış karar, kaynaklara
erişim.

Bickerstaff ve Walker (2001)

Rowe, Marsh ve Frewer (2004)

Kaynak: Gene Rowe, Lynn J. Frewer, “Evaulating Public – Participation Exercises: A
Research Agenda”, Science Technology Human Values, Vol: 29, 2004 ss.512-526;
K.A. Fatma Neval Genç, Adnan Menderes Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü
Öğretim Üyesi, 25 Nisan 2012 Tarihli Görüşme, Aydın.
Katılım ve etkinlik üzerine yoğunlaşan bu çalışmalardan süzülen bilgiler ışığında etkin
katılım süreçlerinin; iyi planlanmış, az maliyet ile işleyen, katılımın etkinliğini ve sürekliliğini
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sağlayan, kamu kurumları–özel sektör–halk ortaklığına imkân veren, sonuçları ölçülebilen ve
güncellenen, halk ve politikacıların önceliklerini uzlaştıran/uyumlaştıran niteliklerde şeffaf
süreçler olmaları gerektiği tespiti yapılabilir.
Aşağıda ele alınan toplantı yöntem ve çalışmaları, tanım ve açıklama yapma
maksadından ziyade; yerel meselelerin sistematik bir şekilde ele alınabilmesi düşüncesiyle
hangi konularda hangi toplanma ve çalışmanın yapılabileceği konusunda fikir vermek
gayesiyle, katılımcı sayıları, toplanma süreleri, sonuçlara ulaşma vb. hususlarda bilgiler
içermektedir.
Yerel Yönetimlere Katılımcı Süreç Önerileri8
Odak Gruplar
Odak Grup toplantıları, oluşturulan küçük grupların birkaç saatliğine belli bir konu
üzerinde tartıştıkları tek oturumluk (bazen aynı anda farklı mekanlarda gerçekleştirilen)
tartışmalardır. Toplantılar bir kolaylaştırıcı eşliğinde 6 – 12 kişilik bir grup ile yapılır ve
toplantı çıktıları rapor edilerek hem tüm katılımcılara hem de istenilen kurum ya da
kuruluşlara iletilebilir.
Odak Grup toplantılarından seçilen konuların derinlemesine ele alınmasından ziyade
insanların belli soru ve durumlara ne gibi tepkiler verdikleri hakkında pratik bilgiler edinmek
veya ortaya yeni fikirlerin çıkmasını sağlamak amacıyla yararlanılmaktadır.
Katılımcılar nüfusun belli gruplarını temsil eden kişilerden veya tamamen spesifik bir
gruptan oluşabilmektedir. Dolayısıyla yöntemden çeşitli grupların fikirlerini gözlemlemek
veya bir grubun fikrini öğrenmek için yararlanılabilmektedir. Yöntem katılımcı sayısı
itibariyle istatistikî veriler toplamak ve geniş çaplı temsil sağlamak açısından elverişli
değildir.
Özel sektör market araştırmalarında geliştirilen bu yöntem günümüzde özel ve kamu
sektörleri ile sosyal araştırmalar kapsamında düşük maliyeti ve pratik çıktıları nedeniyle
yaygın olarak kullanılmaktadır.
Vatandaş Danışma Grupları
Vatandaş Danışma Grupları halktan seçilen 10-30 kişilik küçük grupların karar alma
süreçlerine dâhil edilmelerini sağlamaktadır. Bu gruplar ele alınan konunun türüne ve
toplanmanın amacına göre farklı formlarda kurulabilir. Aynı etkenlerden dolayı, grubun
varlığı da birkaç güne veya düzenli birleşmelere yayılan uzun periyotlara yayılabilir.
Genellikle grupların hazırlanması ve aktivitelerin tamamlanması üç aylık bir süreyi
kapsamaktadır. Bu özelliklerden yola çıkarak Vatandaş Danışma Gruplarını belli bir zamanda,
belli bazı konuları tartışmak veya halkın görüşünü almak için başvurulan mekanizmalar
olarak tanımlayabiliriz. Katılımcılar yerel halktan herhangi birileri olabildiği gibi bazı özel
ilgi gruplarından kişiler veya bu grupların liderleri olabilmektedirler.
Bu başlık altında yer alan yöntemler doğrudan atıf verilen yerler dışında, www.peopleandparticipation.net
[23.04.2012] ve www.involving.org [13.10.2011] adreslerinden (İngilizce-Türkçe çeviri) derlenmiştir. Daha
detaylı bilgi edinmek ve örnek olaylara (case studies) erişmek için bilgilerin derlendiği web ortamlarından;
Rowe ve Frewer’ın “Evaulating Public – Participation Exercises: A Research Agenda” eserinden ve T.C.
Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığı’nın“İnsanlar ve Katılım” çeviri-derleme
yayınından yararlanılabilir.
8
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Daha çok halka sunulan hizmetleri değerlendirmek ve olası sorunları belirlemek için
başvurulan bir yöntemdir. Vatandaş Danışma Gruplarının düzenli aralıklar toplanması ve
çalışmaların üç ay gibi geniş bir süreyi kapsaması hizmet birimleri için önemli bir geri
bildirim mekanizması oluşturmaktadır. Halka sunulması planlanan bir hizmetin deneme
planlarının sunulması, mevcut bir hizmetin işlerliğinin değerlendirilmesi özellikle kamu
kesiminin gereksiz/işlevsiz yatırımlardan kaçınması hususunda pro-aktiflik sağlayan ve
hizmetlerin etkinliğini artıran çalışmalardır.
OECD’ye göre danışma grupları en yaygın kamu – halk ortaklığı araçlarındandır. Bu
komitelerdeki topluluk temsilcileri kendi görüşlerini doğrudan ve aracısız biçimde
politikacılara iletme imkânı bulmaktadırlar. Yönetim bu komitelerle geniş biçimde vatandaş
katılımı sağlarken kendi yaklaşımlarını ve hedeflerini de açıklama imkânı bulur. Zaman
içinde danışma komiteleri siyasi topluluklara dönüşebilmektedir9. Danışma grupları bu
yönleriyle halkın demokrasi bilincini uyandıran ve katılım arzusunu canlı tutan araçlar olarak
nitelenebilirler.
Vatandaş Jurileri
Özellikle kamu politikası belirleme süreçlerinde paylaştırılması zor olan güç ilişkileri
içinde, jüriler halkın en iyi yöneticisi kendisi olduğu düşüncesi ile gücü doğrudan doğru halka
veren mekanizmalardır. Politik olarak kayda değer bir konuda toplam 30 – 50 saatlik ve 12 –
20 kişinin katıldığı dikkatli bir çalışma öngören yapılardır. Katılımcılar önceden oluşturulan
jüri havuzlarına kayıtlı kişiler arasından ve nüfusun sosyal gruplarını en iyi temsil edebilecek
özelliklerde olanlar arasından seçilmektedirler.
Vatandaş jürileri politika üreticilerin üzerinde tam olarak mutabakat sağlayamadıkları
güncel ve tartışmalı siyasal meseleleri konuşmak için oluşturulurlar. Vatandaş jürileri
yetkililerin hangi yönde karar alması gerektiğini ortaya koyarak halkın bilinçli tercihlerini
yansıtmaktadırlar. Karar oluşturmaktan ziyade kararları yönlendirme niteliğinde olan jüriler
iyi bir baskı unsurudur. Vatandaş jürileri oluşturmanın herhangi bir müzakereci süreçten farkı
üzerinde hemfikir olma zorunluluğu olmayan toplantılar dizisi olmalarıdır. Katılımcılar belli
bir süre içinde, tarafsız bir danışman yardımı ile tanık oldukları veya gözlemledikleri olayları
en ince ayrıntısına kadar anlatabilme imkânına sahip olmaktadırlar. Bu sayede karar vericilere
farklı durumlar ve olaylardan kesitler sunarak politikaların etki edeceği evren hakkında farklı
bilgiler sunmuş olmaktadırlar.
Yerel yönetimlerin ve yerel halkın başvurduğu bir yöntem olan vatandaş jürileri artık
ulusal düzey de kullanılmaktadır. Jüri üyelerinin çalışmalarını teşvik etmek amacıyla
onurlandırma, kilise yardımı, ulaşım yardımı gibi kolaylıklar sağlanması vatandaş jürilerinin
artan etkisini ve jürilere verilen önemi göstermektedir.

Bishop Patrick, Glyn Davis, “Mapping Public Participation in Policy Choices”, Australian Journal of
Public Administration, Vol.61, No.1, 2002, ss. 9-14; K.A. F. Neval Genç, Burcu Özoğuz ve Murat Yılmaz,
“Yönetişim Yaklaşımı ve Farklı Katılım Yöntemleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa:
Bursa Kent Konseyi Yay, 2011, s.102.
9
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Bu yöntemin dezavantajı katılımcıların küçük bir grup olması nedeniyle genel iradeyi
tam anlamıyla yansıtamayacak olmalarıdır. Bu dezavantaj katılımcı seçiminde göz önünde
alınan ölçütlerle aşılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca jüri görüşmelerinden sonra kesin kararlar
çıkmaması nedeniyle, halk iradesi ile kendi planlarını nasıl uzlaştıracakları noktasında karar
vericiler açısından da bir zorluk içermektedir.
Katılımcı Kamuoyu Yoklaması (Müzakereci Havuz Araştırması,
Müzakereci Kamuoyu Yoklaması)
Katılımcı Kamuoyu Yoklaması ile halkın herhangi bir mesele hakkındaki görüşlerinin
ne olduğu öğrenilmeye çalışılmaktadır. Sıradan bir kamuoyu yoklaması çalışmasından farklı
olarak bu yöntemle test grubu olarak seçilenlerin, söz konusu konu hakkındaki görüşlerinin
konu hakkında daha fazla bilgiye ulaştıkça değişip değişmediği sınanmakta veya karşılıklı
değişimlerle bir konsensüs sağlanmaya çalışılmaktadır.
Katılımcılar 200 – 600 kişi arasında herhangi bir uzmanlık aranmayan kişiler veya bazı
sosyal grupların temsilcileri arasından seçilmektedir. Çalışmalar birkaç hafta ile birkaç ay
sürmektedir. Çalışma grubuna seçilenler önce, hedeflenen konuya ilişkin bir ankete tabi
tutulmaktadırlar. Anketlemeden sonra, kişilere ele alınan konu hakkında farklı ve daha geniş
bilgi sunan materyaller gönderilmektedir. Daha sonra kişiler birkaç günlüğüne bir araya gelip
konuyu tartışmak üzere davet edilmektedirler. Katılımcılar uzman kolaylaştırıcılar
öncülüğünde küçük tartışma grupları içinde söylemlerini geliştirmekte ve tartışmalarda
konunun uzmanları ile bir araya gelmektedirler. Tartışmalardan sonra ilk başta sorulan
sorulara verilen yanıtlara geri dönülmektedir ve aradaki farklar gözlenmektedir. Bu yöntem
ile halkın; bilgilendirilmesi ve bazı konularda bilinç düzeyinin artırılması ile o konu
hakkındaki düşüncelerinin değişeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla teknik, karmaşık, yeni
veya az bilinen konu veya durumlar karşısında uygulayıcılar bu yönteme başvurmaktadırlar.
Katılımcı Kamuoyu Yoklaması ile halkın görüşlerinde belirgin değişiklikler olduğu
gözlenmiştir. Bu yönüyle Müzakereci Kamuoyu Yoklaması yöntemi başarılı bir uzlaşı
sağlama aracıdır.
Katılımcı Kamuoyu Yoklaması özellikle değiştirilecek bir yasa veya uygulama olduğu
zaman başvurulan bir yöntemdir. İlk aşamada uygulanan anketler ile halkın mevcut
yasa/uygulama hakkındaki görüşlerinin alınması ve daha sonra tasarlanan durumun
anlatılması karşısında tepkilerinin ölçülmesi, söz konusu değişikliğin halk için kabul edilebilir
nitelikte yapılabilmesine olanak sağlamaktadır.
Bu yöntem genellikle televizyonlarda yürütülen kampanyalarla birlikte de
kullanılmaktadır. Vatandaşları eğitmeyi, kamusal tartışmaları yönlendirmeyi, hükümetteki
karar vericilere destek vermeyi amaçlamaktadır. Diğer yöntemlere göre fazla maliyetli ve
teknik destek gereksinimi olan bir yöntem olsa da, özellikle yasa ve uygulama değişiklikleri
için kullanıldığı düşünüldüğünde, sık tekrarlanan bir maliyet gerektirmediği (varsayılabilir) ve
geniş kitlelere ulaşabilme yeteneği sayesinde yüksek etkileme gücü barındırması nedeniyle
uygulanabilir bir yöntem olarak değerlendirilebilir.
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Katılımcı Çalıştay
Katılımcı Çalıştay olarak adlandırılan yöntem katılım odaklı küçük ölçekli münazara
gruplarını tanımlamak için kullanılmaktadır. Daha az kişiyle, sadeleştirilmiş prosedürler
eşliğinde seçilen konuların derinlemesine ele alınması amaçlanmaktadır. Kişilerin her birinin
uzun argümanlar sunmaları ve yoğun diyalogların yaşanması tercih edilmektedir. Bu sayede
özel olarak seçilen bir konunun az kişiyle ama derinlemesine ele alınması sağlanmaktadır.
8 ila 16 kişiden oluşan çalıştay grubuna nüfusun temel gruplarını temsil edecek nitelikte
kişiler, özel ilgi gruplarından temsilciler veya herhangi bir sosyal özellik aranmayan kişiler
seçilmektedir ve münazaralar birkaç saat veya birkaç gün gibi kısa bir sürede
tamamlanmaktadır. Çalıştaylar ile toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelerek demokratik
bir ortamda tartışmaları, birbirlerini etkilemeleri ve birbirlerinden beslenmeleri
amaçlanmaktadır.
Katlımcı çalıştay yönteminde seçilen konuların güncel olması ve katılımcıların temsil
ettikleri nüfus grubunu benimsemiş olmaları çalıştayların ilgi çekici ve ses getirici olması
adına önem arz etmektedir. Aynı şekilde katılımcıların tartışma ortamlarına uygun
davranabilecek nitelikte olmaları da manipülatif durumların oluşmasını engelleyecektir.
Yerel veya ulusal düzeyde halk arasında demokrasi kültürünün gelişmesi için
yararlanılan Katılımcı Çalıştaylar, aynı zamanda idarecilere toplumun nabzını yoklama
imkanı da sunarak daha sonraki süreçlere toplumu ve idareyi hazırlayan bir yöntemdir.
Katılımcı Haritalama
Katılımcı Haritalama hem uzmanları hem de toplumun üyelerini kapsamaktadır. Bir dizi
tanımlanmış kriter karşısında katılımcıların farklı politika seçeneklerini nasıl
derecelendirdiklerini değerlendirmek amacıyla farklı yaklaşımları bir araya getirmektedir.
Yurttaşlar ve uzman katılımcılar (insanların görüşlerini rahatlıkla seslendirebilmelerini
sağlamak için çoğunlukla cinsiyete ve sosyo-ekonomik arka planlarına göre) panellere
ayrılırlar. Yurttaş paneli ve uzmanlar meseleyi hem ayrı ayrı hem de ortak bir çalıştayda
değerlendirirler. Bu, uzmanların hâkimiyeti olmadan her iki grubun da birbirlerinden bir
şeyler öğrenmesine imkân tanımaktadır. Sürecin önemi, uzman ve halk görüşlerini
birleştirmesi değil; fakat her birinin, diğerinin politika sürecine sundukları görüşlerini
anlamasıdır. Gruplar, zıt yöndeki seçenekleri puanlamada hangi kriterleri kullanacaklarını
kendileri belirlemekte ve böylelikle herhangi bir yapısal yanlılığı önlemekte ve bunların bir
sıralamasına sahip olmaktadır. Müzakereci haritalama hem niceliksel hem de niteliksel
yöntemleri içermekte ve katılımcılar hem bireysel olarak hem de grup halinde çalışmaktadır.
Bu yaklaşımda esas olan hem uzmanların hem de toplumun üyelerinin dâhil edilmesidir.
Halkın çeşitli arka planlara sahip kesimlerden seçilen bir örneklem (yaklaşık olarak 40 kişi)
yurttaş paneline dâhil edilmektedir. Uzmanlar (yaklaşık olarak 20 kişi), alandaki tüm uzman
görüşlerini yansıtmaları için seçilmektedir.
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Gerçekçi Planlama
Bu yöntem, genellikle kent planlamada kullanılır. Katılımcılar hedef gruptan gelen
vatandaşlar, hükümet temsilcileri, yerel meclis üyeleri, uzmanlardır. Bu yöntemi bir toplum
meclisi şeklinde çalışır, burada sorunlar ve gelişmeler seçenek kartları ile tanımlanır.
Çalışmanın amacı, bilgi ve vizyon paylaşımını sağlamak ve kendi kendini harekete geçirme
enerjisini açığa çıkarmaktır. Örneğin “Listening to the City” süreci, katılımcılara aşağı
Manhattan’ı yenilemeye şekil verme konusunda fırsat sağlamış ve 11 Eylül kurbanlarının
hatıralarını kalıcı hale getirmiştir10.
Katılımcılarda herhangi bir nitel ya da nicel bir kriter aranmamaktadır. Oluşturulan bir
grubun çalışması bittiğinde başka gruplar kurulabilmektedir ve planlama çalışmaları bu
şekilde birkaç ay veya birkaç yıla yayılabilmektedir.
Çalışmaya katılanlar planlama sürecinin aktif ir üyesi olarak üç boyutlu modeller
eşliğinde fikirlerini sunmaktadırlar. Planların somuta dökülmesi sayesinde belirsizliklerin
önüne geçilebilmektedir. Ayrıca sözel ifade konusunda sorun yaşayan kesimlerin dahi (anadil
sorunu veya konuşma engelliler) yaşadıkları kentin planlama sürecine dâhil edilmeleri
sağlanabilmektedir. Kentsel planlamada yerel halkın önceliklerini yansıtması açısından
Gerçekçi Planlama uygulamaları önemli bir destek sağlamaktadır.
Açık Oturum/Halk Toplantıları
Halk Toplantıları, ilgili kişilerin katılabildiği ve bazı kamu kurumlarının kendi
önerilerini getirdikleri ve soru sordukları, itirazlarını bildirdikleri Açık Oturumlardır. Bunlar
genellikle politika süreçlerinin ileriki aşamalarına dair detaylı bir plan ortaya çıktıktan sonra
yer alır. Genellikle çıkarılmak istenen bir kanun veya uygulamaya konulacak/kaldırılacak bir
hizmet ele alınır. Amacı, ilgili paydaşlara itirazları hakkında seslerini duyurabilme fırsatı
vermek, karar sürecine girdi sağlamak ve yönetimin önerilerini kamuya açıklamaktır.
Genellikle vatandaşlar veya baskı grupları bu oturumlara davet edilir ve bu şekilde seslerini
duyurmaları sağlanmış olur. Yazılı/kayıtlı eleştiri fırsatı yaratılır ve planlama sürecindeki
yasal itiraz mekanizması şeffaf hale gelir. Avrupa ülkelerinde bu uygulamanın örneklerinden
biri İngiltere’deki “Speaking Out” uygulamalarıdır11.
Bu yöntem alınacak olan karardan etkilenen kesimlerin temsilcilerinin katılımı ile
oluşur. Konuşmacılara 2-3 dakikalık süreler verilir, bu sürelerde konuyu tam olarak
anlamaları/anlatmaları amaçlanır. Sadece gündem olarak belirlenen konular konuşulur.
Komisyon üyelerinin soru sorabilmesine rağmen, vatandaşlar onların sorularını cevaplamak
zorunda değildir12.
H. Banthien, M. Jaspers ve A. Renner, “ Governance of the European Research Area: The Role of Civil
Society”, EU Research Report, 2003, ss.423-494; K.A. F. Neval Genç, Burcu Özoğuz ve Murat Yılmaz,
“Yönetişim Yaklaşımı ve Farklı Katılım Yöntemleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa:
Bursa Kent Konseyi Yay, 2011, s.108.
10

11

Banthien vd., a.g.e. ss. 423-494; K.A. Genç vd., a.g.e., s.108-109.
Innes Judith ve David E. Booher, “Reframing Public Participation: Strategies for the 21st Century”,
Planning Theory & Practice, Vol. 5, No. 4, ss. 419–436; K.A. F. Neval Genç, Burcu Özoğuz ve Murat Yılmaz,
“Yönetişim Yaklaşımı ve Farklı Katılım Yöntemleri”, Kent Konseyleri Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa Kent
Konseyi, 2011, ss. 94-112
12
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Özellikle son yıllarda ülkemizde bazı belediyelerin düzenledikleri halk toplantıları da bu
yöntemin bir örneğini teşkil etmektedir.
Tartışma Kafeleri
Tartışma Kafeleri insanların belirli konularda tartışmalar yapmaları için davet
edildikleri informal yapıda katılımcılık uygulamalarıdır. Resmiyet ve zorunluluk içermeyen,
katılımcıların misafir olarak görüldüğü bu yerlerde tartışmalar sıkı kurallara bağlı kalmadan
ilerler. Kitapçı-kafe temalarını birleştiren mekanlar tartışma aktiviteleri için en çok seçilen
ortamlardır.
Günün teması olarak seçilen konuya özel ilgi duyan kişileri tanıştıran bu sosyal
ortamlarda ortaya çıkan farklı fikirlerden yararlanmak, özellikle gençlerin bakış açılarını
değerlendirmek amaçlanmaktadır. Bir uzlaşı sağlama veya genelleme yapma gayesinde
olmayan bu yöntem kişilerin resmi prosedürler altında kalmadan ve günlük hayatlarını
bölmeden fikir alış verişinde bulunabilecekleri ortamlar sunmaktadır.
Tartışmaların başarılı sonuçlar doğurabilmesi için katılımcıların dürüst, açık görüşlü,
keşfetme ve yeni bakış açıları yaratma arzusunda olmaları önemli kriterler olarak
gözlenmiştir.
On-line/Elektronik Süreçler13
Halkın yönetime ve karar alma süreçlerine katılımını sağlamaya yönelik şimdiye kadar
bahsedilen yöntemler yanında yaygın olarak başvurulan bir araç olarak on-line
uygulamalardan da bahsetmek gerekmektedir. Şu anda İngiltere’de, bilgi vermekte kullanılan
web sitelerinden, paydaşların internet üzerinden konuştukları veya geleneksel katılımcı
süreçlere benzeyen süreçlere katıldıkları daha etkileşimli süreçlere kadar pek çok elektronik
yöntem uygulanmaktadır. En yaygın olarak kullanılan iki katılımcı süreç, “Internet
Forumları” ve “Yapılandırılmış Şablonlar”dır. Aşağıda bahsedilen nitelikler tüm elektronik
süreçlerin ortak özelliklerini anlatmaktadır.
Elektronik süreçlerde, gereksinim duyulan sürecin doğasına göre farklı tür yazılımlar
kullanılmaktadır. İnternet forumları, örneğin, internet üzerinden doğrusal veya asenkron
çalışan iş parçacıklarıyla (motorlarla)14 iletişim kurarlar. Bunlar, sözlü iletişimin
kendiliğindenliğiyle yazılı iletişimin açık kayıtlarını birleştirerek insanların çevrimiçi tartışma
yapmalarına olanak vermektedir. Doğrusal ile asenkron çalışan iş parçacığına dayalı forumlar
arasındaki fark, ilkinde konuşmaya ve iletişim kurmaya ağırlık verilerek tartışmanın
kronolojik olarak listelenmiş olmasıdır. Asenkron iş parçacığına dayalı forumlar ise birinci
mesajla başlayan ve buna cevaplarla ilerleyen bir dizi mesajlaşma olarak bireysel tartışmalar
sergilemektedir. Bu, daha çok konu temelli tartışmalar ve artan bilgi için kullanışlıdır.
Bu başlık altındaki bilgiler; T.C. Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Yönetim Dairesi
Başkanlığı, İngiliz Büyükelçiliği ve TEPAV ortak yayını olan “İnsanlar ve Katılım” isimli çeviri çalışmasından
derlenmiştir. Çeviri metne www.sp.gov.tr/documents/Insanlar%20ve%20katilim%20web.pdf [23.04.2012]
adresinden erişilebilir.
14
Bilgisayar bilimleri literatürüne ait bu iki terim, web sitelerinin kullanıcılara bölüştürülmesi ve
kullanıcıların on-line ortamdaki davranışlarının kayıt altına alınış ve listeleniş şekli hakkında bilgiler
vermektedir.
13
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Yapılandırılmış şablonlarda, Katılımcı Çalıştaylarda kullanılan yüz yüze yöntemlerin
bir benzerini yapmak için tasarlanmış yazılımlar kullanmaktadır. Katılımcıların beyin fırtınası
yapmalarına, sorunları belirlemelerine, çözümleri önceliklendirmelerine ve sunulan belgeler
hakkında yorum yapmalarına olanak sağlayan farklı şablonların kullanılmasına imkan
sağlamaktadır.
İnternet iletişiminin nispeten resmi olmayan doğası hem müzakereyi hem de kamu
vicdanı oluşturmayı teşvik etmektedir. Yapılandırılmış şablon yaklaşımı, katılımcıların detaylı
bir şekilde yorum yapmalarını ve süreci yürütenlerin yanıtları düzenleyip, sonuçları
katılımcılara kapsamlı ve şeffaf olarak hızlı bir biçimde sunmalarını sağlarken, aktif
forumlardaki tartışmalar, belli grupların bir mesele hakkında ne düşündüklerini karar alıcılara
sunmaktadır.
İnternet forumları, 1980’lerin ve 1990’ların ilk elektronik ilan panolarına
dayanmaktadır. Yapılandırılmış şablonlar ise, Dialogue by Design tarafından 2000’de
geliştirilmiştir.
Elektronik süreçler, karar alma süreçlerine girdi sağlamak ve gerçek toplantıların grup
büyüklüklerine erişmek veya ulaşım mesafeleri sınırlamaları olmadan bilgi vermek/toplamak
için kullanılmaktadır. İnternet forumları, katılımcıları başka bir şekilde iletişime
geçemeyecekleri insanlara yönlendirerek, başka türlü var olmayacak topluluklar
yaratabilmektedir. Yapısal şablonlar da büyük boyutlarda geribildirim toplanmasına, analiz
edilmesine ve hızlı ve şeffaf bir şekilde katılımcılara sunulmasına imkân tanımaktadır.
Katılımcı sayısı ve yeri konusunda elektronik süreçler son derece esnektir; ancak bu,
herkesin internete kolay erişime sahip olduğu veya onu kolaylıkla kullanabildiği şartlar
altında geçerlidir. Organizatörlerin, katılım için alternatif yöntemler oluşturarak, bilgi
teknolojilerine erişimde eşitsizliğin katılımcılığı engellemediğinden emin olmaları
gerekmektedir.
On-line/Elektronik Süreçlerin Güçlü Yanları:
 Katılımcıların bir meseleyi kendilerine uygun bir zamanda tartışmalarına olanak
sağlamaktadır,
 Süreçlerin isimsiz olması katılımcıların açıkça tartışabilmelerini cesaretlendirmektedir,
 Çok sayıda kişi katılabilmektedir,
 Diğer yöntemlerde rahat olmayanlara (Toplantılarda görüşlerini dışa vuramayanlar
gibi) yardımcı olmaktadır.
Online/Elektronik Süreçlerin Zayıf Yanları:
 Tam tersi olması gerekirken, süreci teknoloji şekillendirebilir,
 Bilgi teknolojilerine erişimde eşitsizliklerin mevcudiyeti katılımcılar arasından
eşitsizlik yaratabilir,
 Yazılı iletişim marjinalleşmiş bazı gruplar için engel oluşturabilir,
 Moderatörlü veya moderatörsüz olsun internet forumları genellikle kaotiktir. İsimsiz
ve anlaşılmaz moderatörler katılımcıları hayal kırıklığına uğratabilir,
 Herhangi bir karmaşık tasarım veya uygulama katılıma engel oluşturabilir,
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 Genellikle karar vericilerin katılımı yetersiz kalmaktadır.
Yukarıda bahsedilenler ışığında belirtmek gerekir ki on-line uygulamalar düşük
maliyetli olmaları; yer, zaman ve mekân gibi kısıtlardan etkilenmemeleri nedeniyle avantajlı
durumdadırlar. Diğer taraftan iletişimin soyut düzlemde kalması dezavantaj olarak sayılabilir
fakat somut düzlemde günümüz hayat dizgesi içinde tüm halkın sürekli olarak süreçlere
katılımı zor olarak gözükmektedir. Dolayısıyla on-line uygulamaların avantajları kayda
değerdir.
Aşağıda On-line/Elektronik Süreçler üzerinden işleyen, özellikle yerel düzeyde
kullanılan iki katılımcı uygulamaya yer verilmiştir.
Yerel Meseleler/Sorunlar Forumu
Yerel Meseleler/Sorunlar Forumları yukarıda bahsedilen internet forumları özelliklerini
taşıyan on-line süreçlerdir. Forumların amacı yerel halkı yaşadıkları yöreyle ilgili konularda
mümkün olduğunca söz sahibi yapmak ve politika üretim süreçlerine katılmalarını
sağlamaktır. Yerel halk on-line ortamda belediye başkanı veya yetkili bir memur (veya
ülkenin kamu yönetimi yapısına göre değişen yerel lider) ile birebir iletişim şansı
bulabilmektedir. Halk sorularını, sorunlarını ve herhangi bir uygulama hakkındaki fikirlerini
iletebilmekte, kendi arasında tartışabilmekte, duyurulardan hızlı bir şekilde haberdar
olabilmektedir. Bu yöntem yerel yönetimlerin halkın tercihlerinden sürekli ve güncel olarak
haberdar olmasını sağlayarak yerel iletişimi güçlendirmektedir. Aynı zamanda yerel halkı bir
araya getirerek yerel iletişimi ve dayanışmayı da geliştirmektedir.
Yerel Meseleler/Sorunlar Forumu bir yerel yönetim biriminin öncülüğünde
oluşturulabileceği gibi, halkın kendisinin geliştirdiği oluşumlar da olabilmektedir. Dikkat
edilmesi gereken bir nokta, resmi makamların halkın üzerinde herhangi bir üstünlük yaratma
girişiminde olmamaları ve forumlara müdahalelerde bulunmamaları gerekliliğidir.
Yerel düzeyde halkın tüm nüfus gruplarını; halk ile kamu yöneticilerini ve bazen özel
sektör hizmet birimlerini zaman ve mekân kısıtı olmadan bir araya getirebilmesi yerel
sorunlar forumlarının avantajlarıdır. Dezavantajları ise, tüm internet forumlarının
barındırdıkları potansiyel risklerdir.
Yirmibirinci Yüzyıl Kent Toplantıları
Bu yöntem yerel sorunlar forumlarına göre daha sistematik süreçler içeren amaçlar için
kullanılmaktadır. “21. Yüzyıl” nitelemesi, yöntemin teknolojinin sunduğu imkânların
toplantılarda kullanılmasını öngördüğü için yapılmaktadır. Katılımcılar ve oturum başkanları
bir toplantı salonunda hem yüz yüze gelerek hem de elektronik bir iletişim veya oylama cihazı
kullanarak toplantıyı gerçekleştirmektedirler.
Genellikle planlama, kaynak aktarımı/bölüşümü ve kentsel politikaların ele alındığı
toplantılar tüm vatandaşlara açıktır. Katılımcı sayısı toplantıyı düzenleyen yerel yönetimin
sağladığı maddi imkanlara bağlı kalmaktadır. Katılımcılar 10-12 kişilik gruplara ayrılarak
bağımsız bir kolaylaştırıcı eşliğinde tartışmalarını sürdürmektedir ve yönlendirici gruptan
çıkan fikirleri toplantının öngördüğü sisteme göre toparlamaktadır. Kolaylaştırıcı derlediği
fikirleri salonda kullanılan iletişim sistemi üzerinden etkinliğin merkez noktasına
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aktarmaktadır. Salonda bulunan büyük bir ekrana gelen veriler yansıtılmaktadır ve bu şekilde
tüm grupların fikirleri/önerileri izlenebilmektedir. Ayrıca tüm katılımcılar yapılacak herhangi
bir oylamada kullanmak için bir elektronik düzeneğe sahiptir.
Elektronik uygulamalardan alınan desteklerle yürütülen toplantılar şeffaflığın sağlandığı
ve süreçlerin hızlı ilerlediği ortamlar olmaktadırlar. Farklı grupların düşüncelerinin neler
olduğu açık ve hızlı bir şekilde öğrenilebilmektedir.
21. Yüzyıl Kent Toplantıları yöntemi “AmericaSpeaks” isimli Amerikan vakfı
tarafından 1997 yılında geliştirilmiştir ve bugün 30’a yakın eyalette kullanılan bir Amerikan
markası niteliğindedir.
Bu noktaya kadar ele alınan katılım yöntemleri, kuşkusuz, sorunsuz işleyen ve her
defasında maksimum fayda sağlayan süreçleri işaret etmemektedir fakat demokratik ideallerin
vücut bulmasını sağlayacak olan katılım süreçlerini şekillendirecek bir kurgu sunmaları
nedeniyle yararlanılabilir niteliktedirler.
SONUÇ/ÖNERİLER
Bu çalışmada sunulan bilgiler ışığında belediye başkanlarına, yasa koyucuya, halka,
mahalli idareler alanında çalışanlara bir takım öneriler sunmak mümkündür. Bunları şu
şekilde sıralayabiliriz:
 Bu toplantı yöntemleri ad-hoc tarzda uygulamaya imkan tanımaları nedeniyle, ülkemiz
yerel yönetimlerinde de uygulama alanı bulabilirler. Zira politik kültürümüz ve yönetim
anlayışımız kendiliğinden gelişen veya (yerel lidere veya o yöreye) özgü uygulama örnekleri
barındırmaktadır.
 Türk seçmeninin yerel seçimlerde partizanlık yapmadığı ve kişiye/adaya/hizmete oy
verdiği gerçeği ülkemiz demokratik kültürü açısından sevindirici bir durumdur. Fakat bu
durum etik dışı uygulamaların veya temsilde adaletsizliklerin önüne geçememektedir.
İnsanların seçimlerden sonra da seçtiği yerel lideri ve karar alma organını kan bağı veya
ahbaplık ilişkileri dışında bu tarz toplantı süreçleri ile etkileme imkanı olmalıdır.
 En azından ilk etapta yerel hayat için birincil öneme sahip kentsel planlama, çevre
düzenleme, bütçeleme ve stratejik plan toplantılarında bu süreçlerden yararlanılması daha
sağlıklı bir yerel hayat yaratacaktır.
 Nüfusun tüm gruplarını kapsayabilecek bu tarz süreçler aynı zamanda kentsel gerilim,
kentsel suç gibi konulara da belli miktarda çözüm getirilebilecektir.
 Belediye meclislerinin temsil kapasiteleri bu sayede artabilecektir. Fakat ülkemiz
yönetim geleneği nedeniyle bu noktada da başkanların bu süreçleri benimsemeleri ve teşvik
etmeleri gerekmektedir.
 Belediyelerimizin yerel halkla daha yoğun ilişkilerde oldukları zaman siyasal
başarılarının, meşruiyet zeminlerinin ve hizmet kalitesinin artacağını unutmamaları
gerekmektedir.
 Herkesin başkanı, herkesin belediyesi anlayışı desteklenmelidir. İnsanlar sadece seçim
zamanı katılmak zorunda/düşüncesinde bırakılmamalıdır.
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 Teknolojik imkânlardan yararlanılması, bazı hizmetlerin web üzerinden verilebilmesi
hizmet sunumunda tasarruf ve hız sağlayabilecektir.
 Sistemli ve sonuçları takip edilen katılım süreçlerinden faydalanılması yerel
yönetimlerin şeffaflaşması sağlayacak ve hesapverebilirliklerini artıracaktır.
 Yerel yönetim mevzuatının ya esnekliğe imkan vermesi (bu tarz süreçleri belediyeler
ile organik bağlar içine almaması) ya da detaylı düzenlemeler ile işlevsel katılımcı süreçler
yaratması önerilmektedir.
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA SİYASAL HAYATTA KADIN:
BURSA 2. BÖLGE ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Melda Medine SUNAY
Özgehan KOÇER
Bursa Teknik Üniversitesi
Özet
Kadınların tarihte de günümüzde de siyasal hayatta aktif olarak yer aldıkları
bilinmektedir. Ancak insanoğlunun tarihsel serüvenine baktığımızda, sadece Türk siyasal
hayatında değil, tarih boyunca tüm dünyada kadınların siyasette erkekler kadar aktif rol
almadığı görülür. Her çağda ve toplumda farklı nedenlerden dolayı olsa da, temelinde ataerkil
aile yapıları etrafında yaşanan cinsiyet eşitsizliğine dayadığı düşünülmektedir. Her toplum
kendi normları çerçevesinde kadına ve erkeğe farklı roller atfetmektedir. Günümüzde eğitim
düzeyi yüksek olan kesimde bile, toplumsal cinsiyet algısının konumlandırdığı kadın, ev ve
eve yakın çevre ile sınırlandırılmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919 yılında başlayan Kurtuluş Savaşı, 1923
yılında Cumhuriyet’in ilanı ile sonuçlanmıştır. Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra,
17.02.1926’da Medeni Kanunu’nun kabulü ile kadın-erkek eşitliği büyük ölçüde
yasallaştırılmıştır. 1935 yılında kadınlar ilk defa parlamentoda yer almışlardır. Türk siyasal
yaşamına katılan kadın için bu girişim, önemli bir başlangıçtır. Geçmişten günümüze kadının
siyasal hayata katılımının arttırılması yönünde, yapılan iyileştirme çabalarına rağmen, halen
istenilen seviyeye ulaşıldığı söylenemez. Kadının siyasal hayattaki yerinin istenilen düzeyde
olmamasının sebebi, her şeyden önce yapılan iyileştirme çalışmalarının niteliksel olarak
yetersizliği ve niceliksel olarak az sayıda olması olsa da, toplumsal nedenler ve kadınların
siyasal hayatta karşılaştığı çeşitli engeller de büyük önem taşımaktadır. Tarafımızca bunda
toplumsal cinsiyet algısının önemli olduğu düşünülmektedir.
Bu sorunsaldan hareketle araştırmada, kadının siyasal hayattaki yeri toplumsal cinsiyet
bağlamında ele alınmıştır. Çalışmada yöntem olarak yazın taraması yapılmış ve görüşme
tekniği kullanılmıştır. Araştırma 24 Haziran 2019 yılında yapılan seçimde, Bursa ili ikinci
bölgede aktif olarak faaliyet gösteren kadınlar ile sınırlıdır. Örneklem grubu oluşturulurken
yalnızca milletvekili aday listesine giren kadın adaylar değil, aday adaylığı başvurusunda
bulunanlar ve seçim süreci boyunca parti çalışmalarına aktif olarak katılan kadınlar da dâhil
edilmiştir. Seçim çalışmalarında yer alan kadınların, seçim çalışmaları boyunca, cinsiyetleri
dolayısıyla yaşadığı her türlü sorunlar ve karşılaştığı engeller tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bunlar tespit edilirken partilerin tüzükleri ve cinsiyet kotaları da ele alınmıştır. Elde edilen
bulgular, toplumsal cinsiyet bağlamında, sosyolojik bakış açısıyla yorumlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Siyasette kadın, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği.
WOMEN IN POLITICAL LIFE IN THE CONTEXT OF GENDER:
EXAMPLE OF THE 2ND CONTITUENCY OF BURSA
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Abstract
It is known that women are actively involved in political life both in history and today.
However, when you look at the historical adventure of humankind, it is seen that women do
not take an active role in politics as much as men not only in Turkish political life but
throughout the world. Although for different reasons in every era and society, it is thought to
be based on the gender inequality experienced around patriarchal family structures. Each
society ascribes different roles to men and women within the framework of its own norms.
Even in the high education level, women positioned by gender perception are confined to the
environment close to home and home.
The war of Independence, which started in 1919 under the leadership of Mustafa Kemal
Atatürk, resulted in the declaration of the Republic in 1923. Shortly after the declaration of
the Republic, on 17.02.1926, with the adoption of the Civil Code, equality between men and
women was largely legalized. In 1935, women took part in parliament for the first time. This
initiative is an important beginning for women who are involved in Turkish political life.
Despite the efforts made to improve women's participation in political life from the past to the
present, it is not yet possible to say that the desired level has been reached. Although the
reason that women's place in political life is not at the desired level is the lack of qualitative
and quantitative small number of improvement works carried out above all, social reasons and
various obstacles faced by women in political life are also of great importance. We believe
that gender perception is important in this.
In this pain point, the place of women in political life is discussed in the context of
gender. In this study, procedurally, review the literature and interview technique was used.
The research is limited to women actively working in the 2nd election region of Bursa for the
election on June 24, 2018. When the sample group was formed, it included not only women
candidates who entered the nomination candidacy list, but also those who applied for
nomination and actively participated in party work throughout the election process. All kinds
of problems and obstacles faced by women in election studies due to their gender were tried
to be identified throughout the Election Studies. While determining these, the regulations of
the parties and gender quotas were also considered. The findings were attempted to be
interpreted in the context of gender from a sociological point of view.
Key words: Women in politics, gender inequality, women's quota
GİRİŞ
Türkiye’de kadınlar 3 Nisan 1930’da belediye seçimlerine, 1933’de muhtarlık
seçimlerine katılma hakkını, 5 Aralık 1934’te de milletvekili seçme ve seçilme hakkını
kazanmıştır. Bu hak kadınlara İtalya’da 1948, Fransa’da 1944, İsviçre’de 1971, Japonya’da
1950 yılında tanınmıştır. 1948 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve 1979 BM Kadınlara
Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin (CEDAW), henüz ortada olmadığı
yıllarda TBMM’de kadın milletvekili oranının % 4,6’ya ulaşmıştır.
O dönemin şartlarına göre kadınlara çağdaş ve ileri siyasal haklar verilmiş ve hayata
geçirilmiş olmasına rağmen, sonraki yıllarda bu doğru başlangıç sürdürülememiştir.
 1935 - 395 milletvekilinin 18'i kadın milletvekili. (Yüzde 4.6)
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 1943 - 435 milletvekilinin 16'sı kadın milletvekili.(Yüzde 3.7)
 1950 - 487 milletvekilinin 3'ü kadın milletvekili. (Yüzde 0.6)
 1957 - 610 milletvekilinin 7'si kadın milletvekili (Yüzde 1.1)
 1965 - 450 milletvekilinin 8'i kadın milletvekili. (Yüzde 1.8)
 1973 - 450 milletvekilinin 6'sı kadın milletvekili (Yüzde 1.39
 1991 - 450 milletvekilinin 8'si kadın milletvekili (Yüzde 1.8)
 1999 - 550 milletvekilinin 22'si kadın milletvekili. (Yüzde 4.0)
 2002 - 550 milletvekilinin 24'ü kadın milletvekili. (Yüzde 4.4)
 2007 - 550 milletvekilinin 50'si kadın milletvekili. (Yüzde 9.1)
 2011 - 550 milletvekilinin 79’u kadın milletvekili. (% 14.1)
 2015 - 550 milletvekilinin 82’si kadın milletvekili. (% 14.9)
 2018 - 589 milletvekilinin 102’si kadın milletvekili. (% 17,32)
Yukarıdaki verilerde de görüldüğü üzere, 1935’te meclisteki kadın temsil oranının
sonraki yıllarda artması beklenirken hızlı bir şekilde düşmüştür. 1999 yılındaki genel
seçimden bu yana tekrar doğrusal olarak bir artış gözlemlense de bunun halen istenilen /
beklenen düzeyde olduğu söylenemez.
2018 verilerine göre 1.498.219’u erkek, 1.496.302’si kadın toplamda 2.994.521 nüfuslu,
10.882 km2 alana sahip olan Bursa ili Marmara bölgesinin göç oranı yüksek bir şehridir. 17
ilçesi bulunan Bursa 2018 seçimlerine 2 seçim bölgesiyle katılmıştır. Seçim bölgesi tespit
edilirken; Son Genel Nüfus Sayımı ile belli olan Türkiye nüfusu, birinci fıkradaki illere
verilen milletvekili sayısı çıkarıldıktan sonra kalan milletvekili sayısına bölünmek suretiyle
bir sayı elde edilir. İl nüfusunun bu sayıya bölünmesi ile her ilin ayrıca çıkaracağı milletvekili
sayısı tespit olunur. Yapılan tespit sonunda, çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller,
bir seçim çevresi sayılır. Çıkaracağı milletvekili sayısı 19'dan 35'e kadar olan iller iki, 36 ve
daha fazla olan iller üç seçim çevresine bölünür. Bu seçim çevreleri, numara sırasına göre
adlandırılır. Bursa dışında birden fazla seçim bölgesine sahip olan şehirler; İzmir, İstanbul,
Ankara’dır. Bu illerin seçim çevreleri belirlenirken;
a) Seçim çevreleri, mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili
çıkaracak şekilde oluşturulur.
b) Mümkün olduğu ölçüde ilçelerin mülki bütünlüğü dikkate alınır.
c) Aynı seçim çevresinde yer alacak ilçelerin nüfus ve coğrafî yakınlıkları ile ulaşım
imkânları göz önünde bulundurulur.
Bursa ili birinci seçim bölgesi 6 ilçeyi kapsamaktadır. Bunlar; Osmangazi, Nilüfer,
Mustafakemalpaşa, Karacabey, Orhaneli ve Büyükorhan oluyor. Bu seçim bölgesinde
toplamda 1 milyon 463 bin seçmen bulunuyor.
Bursa ili ikinci seçim bölgesi 11 ilçeyi kapsamaktadır. Bunlar; Bu ilçeler de; Yıldırım,
Gürsu, Kestel, Yenişehir, İnegöl, İznik, Orhangazi, Gemlik, Mudanya, Harmancık ve Keles.
Hesaplamaya göre; 11 ilçeden oluşan 2. seçim bölgesinde de 1 milyon 432 bin nüfusu
bulunmakta. İkinci bölgenin seçim dönemi toplam kadın nüfusu 736.534 kişi, erkek nüfusu
740.827 kişidir.
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Meclis'te grubu bulunan 5 siyasi partinin kadın kolları mevzuatlarına yer verilecektir.
Söz konusu partiler AK Parti, CHP, İYİ PARTİ, HDP ve MHP’dir.
KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1- Siyaset
Siyaset Arapça seyislik (at bakıcılığı) sözcüğünden türetilip dilimize geçmiş bir
kelimedir. Atın hem günlük işlerde gücünden yararlanma hem de savaşta binek olarak
kullanma gibi iki önemli işlevinden dolayı devleti yönetme gibi önemli bir işe bu isim
verilmiştir. Terim olarak siyaset ise, ilişki kurduğu disipline göre ve işlevine göre farklı
şekillerde tanımlanmıştır.
Taşkın (2014: 23) siyasetle ilgili tanımları şu şekilde özetlemiştir. Harold Lasswell’e
göre siyaset, kimin neyi, ne zaman ve nasıl elde ettiğiyle ilgilidir. Bernard Crick’e göre
siyaset, farklı çıkarlar arasında bölünmüş toplumların, şiddet içermeyen özgür tartışma
yoluyla yönetilmesidir. David Easton’a göre siyaset, değerlerin otoriteler yoluyla dağılımıdır.
Otto von Bismarck’a göre siyaset mümkün olanı elde etme sanatıdır. Mao Zedong’e göre
siyaset, kan dökülmeyen savaş; savaş ise kan dökülen siyasettir. Andrew Heywood’e göre
Siyaset, en geniş anlamıyla, insanların ortak yaşamalarını mümkün kılan genel kuralları
oluşturma, koruma veya değiştirme etkinliğidir.
Siyaset kavramı Siyaset sadece “kaynakların paylaşımı mücadelesi” değildir, aynı
zamanda “değerlerin paylaşılmasına hizmet eden” bir araçtır. Siyaset toplumda uzlaşma ve
bütünleşmeyi hedef alarak herkesin yararına bir toplum düzeni kurulması için çaba
harcamaktadır. Bu tanım üzerinden bakıldığında bütünleşmeyi toplumun her kesimini
kapsamak için bir araç olarak açıklamak gerekmektedir. Dünya üzerindeki tüm toplumlarda
siyaseti oluşturan ve uygulayan aktörlerin varlığından ve çeşitliliğinden söz etmek
mümkündür. Türkiye özelinde bir çalışma yapıldığında; Batılılaşma ve gelenek arasında
tarihsel süreçte şekillenen Türk siyasi kültürü, Osmanlının modernleşme çabalarından
cumhuriyet dönemine uzanan bir seyirde, zaman zaman darbelerle bölünen bir
demokratikleşme süreci içerisinde gelişmiş ve bugünkü şeklini almıştır. Osmanlıdan miras
kalan siyasal alan, Cumhuriyetle birlikte devletçi - laik çizgi ile muhafazakâr - liberal çizgi
arasında artan bir bölünme içinde şekillenmiştir.
2- Türk siyasal hayatında kadın
Demokrasi insan ögesi üzerine kurulu bir sistemdir. Bu sistem içinde kadının ayrı bir
önemi vardır. Geçmişten bu yana kadın, gerek toplumsal normlar gerek fiziki yapısı itibari ile
olsun toplumsal ve siyasi alanda ikinci planda yer almıştır. Türk tarihinde özellikle
Cumhuriyetin ilanı sonrasında kadına yasal bir takım haklar tanınmış ve kadın erkek eşitliği
konusunda daha fazla özen gösterilmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarında, İslam Hukuku yerine,
İsviçre Medeni Kanunu’nun kabulü ile kadın-erkek eşitliği büyük ölçüde yasallaştırılmıştır.
Bunu takip eden süreçte 1935 yılında, ilk defa kadınların da parlamentoya girmeleri
düşünüldü. Türk siyasal yaşamına katılan kadın için bu girişim, önemli bir başlangıcın
adımlarıydı. Seçimlere 18 farklı meslek grubundan seçilen kadın milletvekilleri, büyük liderin
teşvikleriyle, artık meclisteydiler. Cumhuriyetin ilanı ile beraber gerçekleşen bu demokratik
ve eşitlikçi yaklaşımda Türk kadını için siyasette ilk ayrıştırıcı adımlardan biri 1960’larda
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‘’kadın kolları’’ kavramıyla atılmış oldu. Kadın kolları aslında kadının gerçek siyasal
aktifliğini tam olarak sağlayamıyordu ve kadını bir bakıma kadınları ev işlerine geri
yönlendiriyordu. Görevleri daha çok çay partileri kermesler düzenlemek ve daha alt görevleri
yerine getirmek olan kadın kollarının ismi var ama etkinliği siyasal perspektifte yok denecek
kadar azdı. Daha sonrasında ortaya çıkan 12 Eylül rejimiyle birlikte siyaset sert bir kimliğe
bürünmüş birçok siyasal partiyle birlikte kadın kolları da kapatılmıştır. Fakat kadın kollarının
kapanması, siyaset yapmaya kararlı kadınlarca, yeni bir kapının açılışı oldu. Şüphesiz,
dünyada ve ülkemizde gündeme gelen “kadın hareketleri” de, bunun ateşlemesini yapmıştı.
1980 sonrasında, eğitim görmüş, orta sınıf kadınlar arasında bile büyük ölçüde kabul edilen
“fedakar anne, iyi eş” imajı, medyada yaygın olarak tartışılmaya başlamıştır. Modern bir
kadın tipiyle, kadına evin ve çocuk yetiştirmenin dışında bazı hedefler gösterilmeye
başlanmıştı. Yani kadın varlığının sadece ev ve çocuk olmadığının farkına varmış cevherini
daha güçlü bir dinamikle gün yüzüne çıkarmaya kara vermişti. Tüm bu yaşananların bir
neticesi olarak, ülkemizde ilk defa bir kadının başbakan olarak seçilmesi de, birçok kadını
siyasete özendirmiştir. 2000’li yıllara gelindiğinde Türk kadını siyasette aslında 1980’lerde
ortaya çıkan fakat o dönemde benimsenememiş yeni bir kavram olan ‘’cinsiyet kotası’’ ile
tanışmıştır. Siyasette cinsiyet kotası partilerin karar mekanizmalarında, belediye meclislerinde
ve parlamentodaki temsilcileri arasında, her iki cinsiyetinde belirli bir oranda mutlaka
temsilini sağlamayı ifade eder. Özellikle bir cins üzerine oluşmamış olan cinsiyet kotasından
günümüzde siyasi katılımı düşük olan kadınlar daha fazla yararlanır.
3- Toplumsal cinsiyet
Kopuz ve Erkanlı’ya göre (2016: 303) toplumsal cinsiyet kavramı, erkekler ve kadınlar
arasındaki toplumsal ve kültürel farklılıklarla alakalıdır. Bu beklentiler, aynı zamanda kadın
ve erkek kimliklerinin belirlenişinin ve aralarındaki ilişkinin toplumsal ve kültürel olduğunun
da işaretidir (Bingöl, 2014: 109; Giddens, 2008: 505; Dökmen, 2014: 20; Özkazanç, 2010:
16).
Toplumsal cinsiyet algısı kavram olarak erkeklerle kadınlar arasındaki sosyal ilişkileri,
belirli bir kurala göre tanımlamaktadır. Toplumda genellikle cinsiyet ilişkileri, yaşamın birçok
alanında erkeklerin kadınlara göre daha baskın olduğu anlaşılmıştır. Toplumsal hayatta,
kadınların genellikle ikinci plana atıldığı ve adil olmayan güç ilişkisi olduğu açıkça bellidir.
Genellikle erkeklere görev verilen işlerde, özellikle kadınlara verilen göreve göre daha
büyüktür. Toplumun erkeğin ön planda tutulduğu fikirler öne çıkabilmekte ve zamanla bu
durum uygulamalara da yansımaktadır. Dolayısıyla, politikalar ve sosyal yapılar genellikle
kadın yerine erkek egemenliği üzerinden belirlendiğinde; bu durum, kendiliğinden toplumsal
cinsiyet eşitsizliğine sebep olmaktadır. Birçok kadının bilincinde olduğu, kadının siyasete
katılımında genellikle önüne geçen yaş, eğitim, iş hayatı, sosyal haklar, çevresel faktörler ve
daha farklı sebepler toplumsal cinsiyete bağlıdır.
BULGULAR
Tüm bu bilgilerden hareketle çalışmada 23 Haziran 2018 tarihinde yapılan seçimlerde
Bursa ili ikinci seçim bölgesinde aktif olarak sahada çalışan kadın siyasetçiler üzerine bir
çalışma yapılmıştır. Çalışma siyasi partilerin tüzüklerini, cinsiyet kotasına bakış açılarını, söz
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konusu seçimlerde çıkan kadın aday ve aday adayları sayılarını içermekte olup kadın
siyasetçilerin sahada yaşadıkları zorluklar ve engeller tespit edilmeye çalışılmıştır.
1- Parti tüzüklerinde kadın konusu ve cinsiyet kotaları
Ocak 2019 tarihli AK Parti tüzüğünde kadın kolları “yan kuruluş” olarak
konumlandırılmıştır. Parti tüzüğüne göre kadın kollarının Genel Merkez, il, ilçe ve belde
düzeyinde de örgütlenmesi bulunmaktadır. Gerekli görüldüğü takdirde mahalle ve köy
teşkilatlanmasına da gidilebildiği görülmektedir. AKP parti tüzük ve programı incelendiğinde,
bu metinlerde “cinsiyet eşitliği”, “toplumsal cinsiyet” ve “kota” kelimelerinin geçmediği
görülmüştür. Ayrıca, belirlenen hedefler arasında kadınların parti üyeliği ve siyasal katılıma
özendirilmesi
sayılmış
ancak
konuyla
ilgili
bir
plan
belirtilmemiştir
(http://www.akparti.org.tr/media/279929/cep-boy.pdf). AKP yönetimi kadın temsilinin kota
ile sınırlandırılamayacağını ifade etmekte ancak ne tüzükte ne de parti içi söylemelerde hiç
olmaması durumunda alınacak önlem veya teşvik ile ilgili bir durumdan da
bahsedilmemektedir.
Mart 2018 tarihli CHP tüzüğünde, partinin ilke ve değerleri arasında “kadın erkek
eşitliğine inanan” ifadesine, amaçları arasında ise “Cinsiyet eşitliğinin toplumsal yaşamın her
alanında uygulanmasını sağlamak” ifadesine yer vermektedir. Ayrıca parti tüzüğünde,
Cinsiyet Kotası adlı bir başlığa da yer verilmiştir. Buna göre, 61a sayılı maddede; “Partinin
katıldığı milletvekili genel seçimlerinde merkez yoklaması yoluyla belirlenecek adayların
saptanmasında, Parti Meclisi seçiminde, il, ilçe, belde yönetim organlarının seçiminde, il
genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için adayların saptanmasında, kongre ve kurultay
delegesi seçimlerinde en az yüzde otuz üç (33) cinsiyet kotası uygulanır.” ilkesine yer
verilmiştir. Ancak kota ile ilgili tüzük maddesinin üçüncü fıkrasında “Her iki cinsiyetten yeter
sayıda aday çıkmazsa, katılan adaylarla seçim yapılır.” ibaresi bulunmaktadır
(https://content.chp.org.tr/file/chp_tuzuk_10_03_2018.pdf). Bu ibare, kotanın sağlanmaması
halinde herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı anlamına geldiği için cinsiyet kotasının
istismara açıktır.
Kasım 2009 tarihli MHP tüzüğünde, “cinsiyet eşitliği”, “toplumsal cinsiyet” ve “kota”
kavramlarına hiç değinilmemiştir. Partinin yan kuruluşları arasında olan kadın kolları başlığı
altında, “Kadın Kolları ve Gençlik Kolları, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile merkezi
Ankara’da olmak üzere il, ilçe ve beldelerde kurulabilir. Kadın ve gençlik kollarının
teşkilatlanmaları ile teşkilât kademelerinde yer alacak organların görev yetki ve
sorumlulukları ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar çıkartılacak yönetmelikle belirlenir”
ifadesi dışında kadınlarla ilgili konumuzla ilgili herhangi bir ifadeye rastlanmamıştır
(https://www.mhp.org.tr/usr_img/_mhp2007/kitaplar/mhp_parti_tuzugu_2009_opt.pdf).
Haziran 2014 tarihli HDP tüzüğünün Örgütlenme İlkeleri ve İç İşleyiş başlığı altında
“Tüm karar alma mekanizmalarında kadınlar lehine en az eşit temsili esas alır ve uygular” ve
“Partide bütün üyeler eşittir ve eşit haklara sahiptir.” ifadelerine yer verilmiştir
(www.hdp.org.tr, 2014). Parti tüzüğünde, parti örgütlenmesinin temel organları arasında
Kadın Meclisi sayılmıştır. Diğer partilerde görülen kadın kollarına bir alternatif niteliğinde
değerlendirilebilecek olan bu meclis ile ilgili olarak, parti üyesi kadınların, kadınlara özgü
sorunların çözümü amacıyla ve kadın sorunları ile ilgili çalışmalar yürütmek üzere kurulduğu
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ifade edilmiştir HDP tüzüğünde, TBMM’de grubu olan diğer siyasi partilerden farkla “eş
başkanlık” kavramına yer verildiği görülmektedir. Bu kavram, partinin yukarıda da
bahsedilen örgütlenme ve iç işleyiş ile ilgili ilkelerinde yapılan “en az eşit temsil” vurgusunun
bir gereği olarak uygulama bulmaktadır. Buna göre, parti örgütü organlarında seçilen her
başkan için parti üyeleri arasından farklı cinsiyetten bir başkan daha seçilmektedir
(https://www.hdp.org.tr/tr/parti/parti-tuzugu/10).
Mayıs 2019 tarihli İyi Parti tüzüğünde, milletvekili genel seçimlerinde merkez
yoklaması yoluyla belirlenecek adaylar, il genel meclisi ve belediye meclisi adaylarında,
Genel İdare Kurulu seçimlerinde, il, ilçe, belde yönetim kurullarının seçiminde, kongre ve
kurultay delegeliği seçimlerinde, Merkez Disiplin Kurulu ve il disiplin kurulu üye
seçimlerinde, en az yüzde 25 cinsiyet kotası uygulanır ifadesine yer verilmektedir. Genel
İdare Kurulu seçim çevresi belirtmek suretiyle her seçim çevresinde bu kotayı yarı oranına
kadar arttırmak, eksiltmek veya aynen muhafaza etmek konusunda karar verebilir. O seçim
çevresine ilişkin bir karar verilmediği ve her iki cinsiyetten yeter sayıda aday çıkmadığı
takdirde, katılan adaylarla seçim yapılır. Kurucu il ve ilçe yönetimlerinin oluşturulmasında da
her iki cinsiyetten yeteri kadar üye bulunamadığı takdirde cinsiyet kotasına uyulmayabilir.
Adaylık listeleri Divan Başkanı tarafından öncelikle cinsiyet kotası üzerinden incelenir,
kotaya uymayan listeler reddedilir. (https://iyiparti.org.tr/Assets/Upload/iyiparti-tuzuk20191004.pdf). Ayrıca tüzüğünde kadın kollarına yer vermeyen İyi parti yönetimi bu
yaklaşımlarını, kadınları belirli bir yer ile sınırlandırmak istemedikleri şeklinde
değerlendirmektedir.
2- Seçim çalışmaları esnasında yaşanan deneyimler
Elde edilen veriler değerlendirilip 5 başlık altında sınıflandırılmıştır. Her bir alt başlık
altında maddeler sıralanıp, yorumlanmasına sonuç kısmında yer verilmiştir.
a) Karşılaşılan Güçlükler
 Ataerkil toplum yapısının ortaya koyduğu engeller.
 Seçimlerde kadın aday olarak yer almak, aday olabildikten sonra da listede hak ettiğin
yeri bulabilmek.
 Seçim bölgesinde yer alan bazı ilçelerde bir tane kadın muhtarın bile olmaması.
 Siyasi parti binalarında erkek partililerin çok sayıda olmasından dolayı kadın adayların
siyasi çalışmalarına kocaları tarafından sıcak bakılmaması.
 Kahvehane tarzı erkek yoğun mekânlara girmede veya girip de oralarda çalışma
yapmada güçlük yaşama.
 Türk erkeğinin (sözde) korumacı yaklaşımı dolayısıyla kadın eşlerin karşılaştığı
engeller.
 Yoğun çalışma temposu dolayısıyla çocuklarını özlemiş olmak.
 Sosyal yaşantıda ciddi aksamaların olması (Tatil yapamamak, dinlenememek, birinci
dereceden yakınların düğün gibi özel cemiyetlerine bile katılamamış olmak gibi).
 Seçim çalışmalarının Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı iftar ve sahur
programlarının gerektiği gibi yapılamamış olması.
 Giyim tarzlarından dolayı ideolojik tepkiyle karşılaşmaları.
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 Çocuklarının eğitim sürecinin takip edilememiş olması.
 Çocuklarının kontrolünün sağlanmasında aksaklıklar yaşanması.
 Bazı kadın seçmenlerin siyasi olarak aynı görüşte olmasına rağmen kocaları tarafından
yemin ettirildiği için başka partiye oy vereceklerini söylemeleri ve bu seçmen grubunu
(taraftar olmalarına rağmen) ikna etmekte zorlanmak (hatta ikna edememek).
 İşsiz kalmak (Bir adayın ifadesi: “Tarafsızlık ilkesi doğrultusunda gazetecilikten istifa
etmek zorunda kaldım, seçim bittikten sonra idari kadronun siyasi görüşünün farklı
olmasından dolayı tekrar işime dönemedim ve işsiz kaldım”).
b) Karşılaşılan Sözlü Tepkiler
 Elinin hamuruyla siyasete karışma!
 Para mı alıyorsun?
 Sana artısı ne?
 Kadın evde yemek yapmalı, evi derleyip toplamalı.
 Peygamberin hadisi var kadın ve çocuğa idare bırakılmaz (Emekli bir müftü tarafından
parti genel başkanı kadın olan siyasi parti çalışma grubuna verilen tepki).
 Eve geç saatlerde dönmek ve seçim için parti tarafından görevlendirilmiş arabalarla
kimi zaman da seçim otobüsleriyle döndükleri için hakâretvari sözlerle karşılanma
 Sen evinde otur, devletimizi erkeklerimiz yönetir, er işine karışılmaz.
c) Karşılaşılan İstenmeyen Durumlar
 Küfür.
 Tehdit.
 Fiziksel saldırı.
 Karşıt görüşlü bireylerin hırsla broşürleri yırtması.
 Verilen hediyeleri kırmaları yerlere atmaları.
d) Kolaylık Sağlayan Durumlar
 İşini severek isteyerek yapmış olmak.
 Planlı çalışma prensibi.
 Vatanını sevdiği için bu işi yapıyor olma (siyasetle uğraşma).
 İletişim algısının yüksek olması.
 Evi yönetmedeki kabiliyetin devleti de yönetmede yol gösterici olması/ kolaylık
sağlıyor olması.
 Kadın seçmenlere daha kolay ulaşma ve onlarla yakın iletişim kurabilme.
 Bölgeyi ve sakinlerini tanıyor olma.
 Daha önce de mesleği gereği farklı amaçla da olsa bölgede çalışmış olma.
 Kadınların erkeklere oranla daha cesur ve hırslı olması. (Katılımcılardan birinin
ifadesine göre kadınlar: “Vatanı evladı gibi görerek sahipleniyorlar ve daha savunmacı
oluyorlar. Bu anaçlık kadınları daha fazla çalışmaya sevk ediyor”).
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 Annelik güdüsünün sağladığı sabırla sahada daha disiplinli çalışma ve insanların
görüşlerine daha sakin tepkiler verme.
e) Sağladığı Faydalar
 Seçim çalışmaları sayesinde şehrin farklı noktalarında çalışmış olma ve şehrin
farklılıkları ile tanışma/kaynaşma.
 Gündemi takip etmiş olma.
 Yapabilirim düşüncesi etrafında davranışsal boyutta da ilerlemenin sağlanması.
 Bazı bölgelerdeki kadın seçmenler, ihtiyaç ya da beklentilerini erkek adaylara ifade
etmekte zorlanmaktadırlar. Bu yüzden kadın aday toplum ile siyasi yönetim arasında bir
iletişim aracı olmaktadır.
SONUÇ
24 Haziran 2018 seçimlerinde Bursa 2. Bölgeden AKP 3, CHP 2, İYİ Parti 3, MHP 1,
HDP 3 kadın aday çıkartmıştır. Bunun sonucunda sadece bir tane AKP’li kadın milletvekili
adayı meclise girebilmiştir. Bu oranların yanı sıra yine aynı seçimde partilerin öğrenilen aday
adayı sayıları şu şekildedir; Bursa'dan AKP Milletvekili Aday Adaylığı başvurusu yapan kişi
sayısı 303, bunların 247'sini erkek, 56'sını kadın. CHP Bursa Milletvekili Aday Adayı olarak
48 kişi başvuru yaptı, bunlardan 7 si kadın. İYİ Parti Bursa da 100 kişi aday adaylığı
başvurusu yaptı, bunların 28 i kadın.
Görüşmecilerin sosyal ve siyasi çevrelerinin ayrı olmasından dolayı, her birinin yaşadığı
güçlüğün ve karşılaştığı engelin farklı olmasına rağmen ailelerinden ve yakın çevrelerinden
cinsiyetlerine dayalı gelen tepkilerin hemen hemen aynı olduğu görülmüştür.
Kadınların temsil ettiği siyasi parti farklı olsa da aynı türden tepkilerle karşılaşmış
olmalarında toplumsal cinsiyet algısının ve aynı seçim bölgesinde çalışılıyor olmasının etkili
olduğu düşünülmektedir.
Yukarıda geçmişten günümüze kadınların siyasi mücadeleleri incelenmiştir. Yapılan
birçok çalışma neticesinde halen kadının siyasal hayattaki yerinin istenilen düzeyde değildir.
Bunun sebebi, her şeyden önce yapılan iyileştirme çalışmalarının niteliksel olarak yetersizliği
ve niceliksel olarak az sayıda olması olsa da, toplumsal nedenler ve kadınların siyasal hayatta
karşılaştığı çeşitli engeller de büyük önem taşımaktadır. Tarafımızca bunda toplumsal cinsiyet
algısının önemli olduğu düşünülmektedir.
Seçim bölgesinde yer alan bazı ilçelerde bir tane kadın muhtarın bile olmaması seçim
bölgesinde erkek egemenliğinin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ayrıca siyasetteki erkek
egemenliği dolayısıyla seçimlerde kadın aday olarak yer almak, aday olabildikten sonra da
listede hak ettiğin yeri bulabilmenin zorluğu sadece seçim bölgesinde değil, ülke genelindeki
bir zorluğa da işaret etmektedir. Çünkü ana kademedeki görevler genelde erkeklerin elinde
bulunmaktadır.
Kadın evde yemek yapmalı, evi derleyip toplamalı gibi ifadelerin genellikle eş ve
kaynana gibi aile içinden gelmesi aile yapılarımızın halen ataerkil düzeyde olmasının
göstergesidir. Ayrıca her ne kadar yapısal olarak çekirdek aileye dönüşmüş olsak bile işlevsel
olarak halen geleneksel ailenin izlerini taşıdığımızı göstermektedir.
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Eve geç saatlerde dönmek ve seçim için parti tarafından görevlendirilmiş arabalarla
kimi zaman da seçim otobüsleriyle döndükleri için en çok da mahalle sakinleri, komşular
tarafından hakâretvari sözlerle karşılanmak, başta alışveriş ve dijital alan olmak üzere pek çok
alanda küreselliği yaşıyor olmamıza rağmen, yerel düzeyde mahallelikten kurtulamamış
olmamızın bir göstergesidir. Bunun yanı sıra “Sen evinde otur, devletimizi erkeklerimiz
yönetir, er işine karışılmaz” sözlü sataşmasının özellikle bir kadın tarafından verilmiş olması
kadının önündeki engelin sadece erkek değil aynı zamanda kadın da olması bakımından
düşündürücüdür.
Seçim çalışmaları sırasında karşılaşılan istenmeyen durumlar arasında, üzerinde Türk
bayrağı olan bir hediyenin bile yere atılması ve kırılması toplumsal bir sorun olan partizanlık
olayının, psikolojik bir hastalığa dönüşme boyutunu ortaya koymaktadır.
Mecliste sandalyesi bulunan 5 partinin Bursa ikinci bölgede aktif siyasetle uğraşan
kadınlarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen verileri değerlendirilip 5 başlık altında
sınıflandırıldı. Bunlardan ikisinin istenilen durum, üçünün ise istenilmeyen durum olması da
siyasette kadının işinin hala zor olduğunu bize göstermiştir. Karşılaşılan tüm bu zorluklara
rağmen kadınların yılmadan devam etmeleri kendileri tarafından siyasi bir zafer olarak
tanımlanmıştır.
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Gaziantep Üniversitesi
Özet
İnternetin tüm dünyada hızlı bir şekilde yaygınlaşması, akıllı telefonlar başta olmak
üzere, tablet bilgisayarların yoğun şekilde kullanımına neden olmuştur. Bu kullanım sosyal
medya araçları üzerinden iletişimin hızını ve kapsamını genişletirken, siyasal iletişim sürecini
de değişime uğratmıştır. Siyasal iletişim uygulamalarında ve seçim kampanyalarında sosyal
medya kullanımı çeşitli biçimlerde ortaya çıkmaktadır. Siyasal partiler, siyasal liderler ve
adaylar seçmenlerle doğrudan ya da dolaylı şekilde iletişim kurmak için geleneksel
yöntemlerin ve konvansiyonel kitle iletişim araçlarının yanı sıra sosyal medyadan ciddi
biçimde faydalanmaktadır. Yeni medya hayatın her alanında olduğu gibi siyasal iletişim
uygulamalarında da paradigma değişimine sebep olmuştur. Değişen siyasal iletişim
paradigması da seçimlerde uygulanacak siyasal kampanyalarda yeni medyaya özel bir önem
atfetmektedir. Çalışmanın amacı, siyasal iletişim sürecinde dijitalleşmeyi tartışmaktır.
Çalışmanın hedefi siyasal liderlerin ve siyasal partilerin yeni medya ve sosyal medya
kullanımlarını irdelemektedir. Araştırmada siyasal iletişimin dijitalleşmesi kavramsal ve
kuramsal düzeyde ele alınacak ve bazı somut örnekler verilecektir. Çalışmada Türkiye’den ve
dünyadan dijital iletişim uygulamalarına yer verilecektir. Araştırmada literatür taraması
tekniği kullanılacaktır. Siyasal iletişim, siyasal, reklam, seçim kampanyaları kavramları
üzerinde durularak bu alanlarda dijitalleşmenin nasıl gerçekleştiği, hangi aşamalardan
geçildiği ve yakın gelecekte ne gibi gelişmeler olabileceğine değinilecektir. Ayrıca siyasal
iletişim uygulamalarının yeni medyada ve spesifik olarak sosyal medyada nasıl
gerçekleştirildiği incelenecektir. Araştırmada diğer yandan seçim kampanyalarının hangi
aşamalarında siyasal iletişimin dijitalleştiği Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk
Partisi örnekleriyle ele alınacaktır. Dünyadaki siyasal iletişim uygulamalarının dijitalleşmesi
Amerika Birleşik Devletleri’nde Barack Obama’nın 2008 ve 2012 başkan adaylığı seçim
kampanyaları bağlamında değerlendirilecektir. Siyasal liderlerin sosyal medya kullanımları
Twitter ve Instagram paylaşımları üzerinden incelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Siyasal iletişim, dijitalleşme, seçim kampanyaları, yeni medya,
sosyal medya
DIGITALIZATION OF POLITICAL COMMUNICATION
Abstract
The widespread use of the internet all over the world has led to the intensive use of
tablet computers, especially smartphones. This usage has expanded the speed and scope of
communication through social media tools and has changed the process of political
communication. The use of social media in political communication practices and election
campaigns emerges in various ways. Political parties, political leaders and candidates make
great use of social media as well as traditional methods and conventional mass media for
direct or indirect communication with voters. New media has caused a paradigm shift in
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political communication practices as in all areas of life. The changing political
communication paradigm also attaches special importance to the new media in the political
campaigns to be implemented in the elections. The aim of this study is to discuss
digitalization in the process of political communication. The target of this study is to examine
the use of new media and social media by political leaders and political parties. In this
research, the digitalization of political communication will be discussed at the conceptual and
theoretical level and some concrete examples will be given. Turkey and the world will be
given to digital communications applications in the study. Literature search technique will be
used in the research. The concepts of political communication, political, advertising and
election campaigns will be emphasized, how digitalization takes place in these areas, what
stages are passed and what developments may be in the near future. In addition, how political
communication practices are implemented in new media and specifically in social media will
be examined. On the other hand, in which stages of the election campaigns the political
communication is digitized will be examined with the examples of Justice and Development
Party and Republican People's Party. The digitization of political communication practices in
the world will be evaluated in the context of Barack Obama's 2008 and 2012 presidential
election campaigns in the United States. Social media usage of political leaders will be
examined through Twitter and Instagram posts.
Keywords: Political communication, digitalization, election campaigns, new media,
social media
Giriş
Yeni medya hayatın her alanında olduğu gibi siyasal iletişim uygulamalarında da
paradigma değişimine sebep olmuştur. Değişen siyasal iletişim paradigması da seçimlerde
uygulanacak siyasal kampanyalarda yeni medyaya özel bir önem atfetmektedir.
Yeni medya kavramı, geleneksel medyadan daha farklı olarak, etkileşimsel medyayı,
internet ağlarını ve sosyal medya platformlarını tasvir etmek için kullanılmaktadır. Yeni
medya kavramı, bilgi ve iletişim teknolojileri ile bunlara bağlı olarak geliştirilen sosyal
platformları, iletişim yeteneğini artıran aletleri, bu cihazların kullanılması yoluyla geliştirilen
iletişim etkinlikleri ve pratiklerini içermektedir. Ayrıca kullanılan iletişim cihazlarıyla
biçimlenen sosyal örgütlenmeleri ve düzenlemeleri içermektedir. Tarihsel gelişim içerisinde
her yeni iletişim aracı kendinden önceki kitle iletişim aracına göre teknolojik açıdan ‘yeni’
olarak adlandırılmaktadır (Stieglitz, Brockman ve Xuan, 2012: 9; Lievrouw ve Livingstone
2007 den aktaran Binark, 2014: 15).
Siyasal iletişimde vatandaşlara ne söylendiği kadar, mesajları ve vaatleri kimin verdiği
de belirleyicidir. Ayrıca seslenilen hedef kitlenin daha sık ve yoğun kullandığı yeni iletişim
teknolojileri üzerinden bu mesajların verilmesi daha değerli hale gelmiştir.
Lobiciler, aktivistler, sivil toplum kuruluşları ve siyasetçiler Twitter’ı mesajlarını
yaymak, geniş kitlelere ulaşmak, potansiyel seçmenlerle ve müşterilerle iletişime geçmek ve
onlardan geri dönüş almak için bu platformu yoğun şekilde kullanmaktadırlar (Larsson ve
Moe, 2016: 420).
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

45

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
İnternet, demokrasiye de katkıda bulunan bir mecradır. Gelecekte daha yoğun şekilde
başvurulması muhtemel elektronik seçim ve elektronik oy seçmenlerin siyasete olan
bağlılığını ve demokrasi anlayışını geliştirecektir. Elektronik oy Avrupa’nın bazı ülkelerinde
denenmekte fakat pilot bölgeler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin 2005 öncesinde
yapılan Avrupa Birliği seçimlerinde Belçikalıların yüzde 40’ının Avrupa Parlamentosu için
elektronik oy kullandığı ifade edilmektedir (Blumber ve Kavanagh, 1999: 214; Tarcan, 2005:
4-5). Yakın gelecekte elektronik oy kullanımı öngörülürken seçim kampanyalarında internet
ve sosyal medya şimdikinden çok daha büyük bir öneme sahip olacaktır. Bu bağlamda basılı
materyaller tamamen terk edilerek tablet bilgisayarlara ve akıllı telefonlara özel uygulamalar
geliştirileceği söylenebilir. Seçmenler, adaylar ve siyasal parti liderleri ile akıllı telefonlar
üzerinden görüntülü konuşarak diyalog kurmayı talep etmesi muhtemeldir.
Çalışmanın amacı, siyasal iletişim sürecinde dijitalleşmeyi tartışmaktır. Çalışmanın
hedefi, siyasal liderlerin ve siyasal partilerin yeni medya ve sosyal medya kullanımlarını
irdelemektedir. Araştırmada siyasal iletişimin dijitalleşmesi kavramsal ve kuramsal düzeyde
ele alınacak ve bazı somut örnekler verilecektir. Çalışmada Türkiye’den ve dünyadan dijital
iletişim uygulamaları ele alınacaktır. Araştırmada literatür taraması tekniği kullanılacaktır.
Siyasal iletişim, siyasal, reklam, seçim kampanyaları kavramları üzerinde durularak bu
alanlarda dijitalleşmenin nasıl gerçekleştiği, hangi aşamalardan geçildiği ve yakın gelecekte
ne gibi gelişmeler olabileceğine değinilecektir. Ayrıca siyasal iletişim uygulamalarının yeni
medyada ve spesifik olarak sosyal medyada nasıl gerçekleştirildiği incelenecektir.
Araştırmada diğer yandan seçim kampanyalarının hangi aşamalarında siyasal iletişimin
dijitalleştiği Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi örnekleriyle ele
alınacaktır. Çalışmada siyasal partilerin 2014-2018 dönemindeki yeni medya odaklı
uygulamaları incelenecektir. Dünyadaki siyasal iletişim uygulamalarının dijitalleşmesi
Amerika Birleşik Devletleri’nde Barack Obama’nın 2008 ve 2012 başkan adaylığı seçim
kampanyaları bağlamında değerlendirilecektir.
Siyasal İletişim ve Yeni Medya
1990’lı yılların başında internetin kesinlikle medyanın yeni hali olduğu düşünülmüş,
ancak o dönemde internet henüz benimsenmemiştir. 1992 seçimlerinde Clinton’ın web sitesi
kullanımı yalnızca bilgi yayma işlevi üzerine kurulsa da o dönem için siyasal iletişim
perspektifinden inovatif bir çalışma olarak değerlendirilmiştir (Leuschner, 2012).
Siyasal iletişim ve yeni medya arasındaki güçlü ilişki bu doğrultuda gelişerek önem
kazanmıştır. Seçim kampanyaları çerçevesinde yeni medya içeriği, siyasal partiler ve siyasal
liderlerin yeni medya uzmanı ekipleri tarafından oluşturulmaktadır. Şeffaf bir iletişim
yönetimi sunan sosyal medya seçim kampanyalarının da başat aktörü haline gelmiştir.
Siyasal iletişim sürecinde internet ve sosyal medya kaynağın gönderdiği mesajın hedef
kitleye ulaşmasını sağlayan kanaldır. İnternetin kısa zaman içinde yoğun olarak
kullanılmasının en önemli nedeni siyasal aktörlere yeni olanaklar sunmasıdır. Bu olanaklar
(Aziz, 2007: 64-65):
 Özgürlük
 Hızlılık
 Kolaylık
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 Diğer iletişim araçlarıyla iç içelik
 Geri beslemeye uygunluk
Siyasal iletişim ile sosyal medyanın kesiştiği noktada içeriğin ne olacağı sorusu ortaya
çıkmaktadır. Dijital ortamda içerik, yaratılıp internet ortamına yüklenen her şeyi ifade eden
kapsayıcı bir kavramdır. Bu manada içerik; görseller, afişler, sözcükler, çeşitli araçlar ve o
alanda yer alan her türlü şey dijital ortamın içeriğini oluşturmaktadır (Handley ve Chapman,
2012: 35).
Siyasal İletişimde Yeni İletişim Teknolojilerinin Kullanılması
Özellikle 2000’li yıllardan beri Türkiye’de de sosyal medya platformları, seçim
dönemlerinde adayların ve / veya siyasal partilerin üyeleri tarafından sıkça kullanılmaktadır.
2002 genel seçimlerinde ilk kez, Genç Parti, GSM operatörü Telsim'i kullanarak seçmenlere
partinin vaatlerini bildirmiştir (Yeniçeri Alemdar ve Köker, 2011). Son yıllarda Türkiye’de
hem yerel seçimlerde hem de genel seçimlerde tüm siyasal partilerin ve adayların iletişim
stratejilerine sosyal medyayı etkin bir biçimde kullandığı görülmektedir. Sosyal medya artık
en önemli haber ve bilgi kaynağı haline gelmiştir.
Siyasal iletişim açısından sosyal medyanın kullanımına bakıldığında; seçmenlerle ve
diğer vatandaşlarla etkileşim bazlı iletişimin sağlanması, seçmenler hakkında veri ve bilgi
toplanması, genç seçmenlere ve potansiyel seçmenlere ulaşma, aynı zamanda sanal ortam
üzerinden siyasal parti ya da lider adına topluluklar oluşturma ve bu toplulukları harekete
geçirme işlevleri öne çıkmaktadır. 1992 yılından bu yana ABD başkanlık kampanyalarında
kullanım düzeyi artan bir biçimde yeni medya kendine özel bir konum edinmiştir. Özellikle
sosyal medyanın seçim stratejilerindeki rolü giderek önem kazanmıştır (Leuschner, 2012).
Siyasal Liderlerin Yeni Medya Kullanımı
Siyasal iletişim yönetiminin en taze uygulama alanı olan internet; seçim kampanyaları,
haberlerin yayılması, bilgi alışverişi ve kampanya reklamcılığı alanlarında etkin şekilde
kullanılarak siyasal iletişimin nüvesini geliştirmektedir. Siyasal iletişimin internet boyutunda,
web siteleri oluşturmakta ve bu alanda uzmanlaşmış profesyonel kişilerden yardım alınarak
değişen teknolojik alt yapılara göre sistemler ve ağlar yenilenerek seçmenler ile çağın
gereklerine göre iletişime geçilmekte ve kampanyanın mesajı aktarılmaktadır. Kampanya
sürecinde basılı halde oluşturulan materyallerin online ortama aktarılmasıyla internet
içerikleri düzenlenmektedir (Aydemir, 2013: 52). Bu yaklaşım geleneksel medyada
oluşturulan imajın da aynı şekilde yeni medyaya taşınmasını sağlamaktadır.
Seçmenler ile iletişim kurmak için internet ilk kez Bill Clinton’ın 1992 yılındaki seçim
kampanyasında kullanılmıştır. Ancak sonuçta internet küçük bir rol oynamıştır. 'The Web of
Politics' kitabının yazarı Richard Davis'e göre, Clinton’ın internet kullanımının ne gazeteciler
ne de kamuoyu tarafından fark edilmediğini, çok küçük bir grup gayretin farkında olmuş ve
online iletişime geçmeye çalışmıştır (Leuschner, 2012: 46).
Özellikle Twitter’ın politikacılar tarafından kullanımına dünya ölçeğinde bakıldığında,
bu sosyal medya platformunun bir çeşit ‘megafon’ olarak kullanıldığı görülmektedir. Siyasiler
Twitter üzerinden mesajlarını daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışmaktadır (Larsson ve Moe,
2016: 430).
AK Parti’nin Yeni Medya Odaklı Siyasal İletişim Çalışmaları
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AK Parti iktidara geldiği ilk dönemlerden itibaren güven duygusunu inşa etmeye
çalışmıştır. Seçmenlere yeni medya yoluyla iletilen mesajlar ve vaatler güven ile istikrar
unsurlarının devam etmesi için AK Parti’nin tercih edilmesi yönündedir. İktidar partisi hedef
kitlesine yönelik siyasal iletişim çalışmalarıyla potansiyel seçmenini konsolide etme yoluna
gitmiştir.
Yeni medyanın politikaya ve siyasal iletişime getirdiği soluk AK Parti’nin kurumsal
web sitesinde görülebilmektedir. Türkçe’nin dışında İngilizce ve Arapça olarak da hizmet
veren web sitesi, görsel öğeler ağırlıklı olarak tasarlanmıştır. AK Parti'nin kurumsal web sitesi
ve AK Parti ile Erdoğan adına açılan sosyal medya hesapları, seçmenlere ulaşmak, seçim
vaatlerini anlatmak, kampanya hakkında vatandaşları bilgilendirmek, seçim çalışmaları
kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında vatandaşlara haber vermek amacıyla
kullanılmıştır.
AK Parti, kurumsal web sitesi dışında, turkiyebulteni.org, akicraatlar.com sitelerini de
kurarak vatandaşlara daha geniş bir yelpazeden ve tematik bir tasnife giderek seslenmektedir.
Siyasal iletişim sürecinde ve daha özelde seçim kampanyası döneminde web siteleri üzerinden
AK Parti’nin siyasal iktidar olarak yaptığı icraatlar ve hizmetler tek tek fotoğraflar ve videolar
eşliğinde sunulmaktadır. Bu stratejik yeni medya eyleminde, başat faktör Erdoğan’dır.
Erdoğan’ın seçmenlerin gözündeki imajını yükseltme gayreti dikkat çekmekte ve Erdoğan bir
yıldız olarak lanse edilmektedir.
AK Parti İletişim Merkezi (AKİM), adlı uygulama vatandaşların doğrudan AK Parti
genel merkezinde oluşturulan yönlendirici modülle konuların kategorisine göre görüş, öneri,
şikayet ve taleplerini iletebilmesini sağlanmıştır. AK Parti’nin kurumsal web sitesi üzerinden
oluşturulan bağış sistemi ile oydaşların AK Parti’ye finansal katkı sağlamasının online
ortamda önü açılmıştır. Yeni medyanın sağladığı bu olanak, bireylerin aidiyet hislerini
güçlendirmektedir. Bu uygulama ile vatandaşların geçmiş dönemlere oranla çok daha hızlı ve
kolay bir şekilde nakdi katkıda bulunma fırsatı tanınmıştır.
AK Parti’nin genel merkez, il ve ilçe teşkilatlarına yönelik olarak geliştirdiği AK Parti
Bilgi Sistemleri (AKBİS) uygulaması, üye kayıtları, üye bilgileri ve parti teşkilatına yönelik
çeşitli verilerin işlenmesini sağlanmaktadır. Özellikle seçim kampanyası döneminde parti
teşkilatlarının organize bir şekilde ve uyum içerinde çalışmasını sağlayan bu uygulama yeni
medyanın parti teşkilatları arasındaki iletişimin ve operasyonel kabiliyetin gelişmesine ve
hızlanmasına büyük katkıda bulunmuştur.
AK Parti’nin Facebook, Instagram, Youtubr ve Twitter’daki hesaplarından kurumsal
web sitesine, kurumsal web sitesinden sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarına geçiş
yapılabilmektedir. Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda görsel unsurlar ön
plandadır. Vatandaşları bilgilendirmeye yönelik iletiler paylaşılırken, güncel siyasal
gelişmelerle ilgili paylaşımlar da yapılmaktadır. AK Parti’nin sosyal medya hesaplarında parti
genel başkanlarının söylemlerine ağırlık verildiği görülmektedir.
CHP’nin Yeni Medya Odaklı Siyasal İletişim Çalışmaları
CHP, mitingler, halkla ilişkiler çalışmaları ve siyasal reklamların dışında yeni medya
yoluyla aktif bir seçim dönemi geçirmiştir. CHP’nin kurumsal web sitesi üzerinden yürütülen
yeni medya uygulamalarında önemli farklılıklar dikkat çekmektedir. CHP’nin kurumsal web
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sitesi Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Rusça ve Arapça dilleriyle görüntülenme özelliğine
sahiptir. Web sitesi üzerinden “Online Üyelik Sistemi” başlığıyla isteyen vatandaşlar partinin
ilçe ya da il teşkilatlarına gitmeden de partiye üye olabilmekte ve kısa mesaj sistemiyle son
gelişmelerden ve etkinliklerden haberdar olmaktadır. Web sitesinde bulunan önemli bir
uygulama ise ‘Mobil Aidat’ başlığıdır. Bu uygulamayla vatandaşlar ve parti üyeleri CHP için
online bağış yapabilmektedir. Parti üyeleri kredi kartıyla e-ödeme ya da sms ile CHP üye
aidatlarını ödeyebilmektedirler. Bir başka yeni medya uygulaması “CHP-Web TV” ise,
Kılıçdaroğlu’nun mitinglerini, meclisteki basın toplantılarını canlı olarak yayınlamaktadır.
Televizyonun konvansiyonel medyadaki işlevi, “CHP-Web TV” uygulamasıyla yeni medyaya
taşınmıştır. Web sitesinde yer alan “Takıma Katılın” başlığı, online üyelik sisteminin biraz
daha geliştirilmiş bir versiyonu olarak gözükmektedir. Bu uygulama üzerinden hem üyelik
işlemi gerçekleştirilmekte hem de CHP için gönüllü olunabilmektedir. “Yurt dışından takıma
katılın” uygulaması, gurbetçi vatandaşların yurt dışında CHP’yi temsil etmesi gayesine hizmet
etmektedir. CHP’nin yurt dışındaki 8 temsilciliği ile gönüllülerin koordineli çalışması ve bilgi
paylaşımı bu uygulamanın temeli oluşturmaktadır.
CHP’nin yeni medyanın sunduğu fırsatlar çerçevesinde geliştirdiği başka bir
uygulamada ‘Sandık Takip Sistemi’dir. Bu sistem ile vatandaşların yapılan en son seçimle
ilgili detaylı seçim istatistiklerine ulaşması ve seçimde oy kullanılan tüm sandıklardaki
sonuçları görmesi sağlanmıştır. Yeni medyada daha aktif olmak üzere geliştirilen ‘CHP
Bilişim Gönülleri’ uygulaması CHP ile ilgili bilgilerin sosyal medyada ve diğer mecralarda
daha geniş yer bulması, olumsuz ve yanlış bilgilere en kısa sürede yanıt verilmesi amacına
hizmet etmektedir. Kurumsal web sitesinde yer alan Real Simple Syndication (RSS)
uygulaması ile siteye yeni eklenen haberlerin ve içeriğin kullanıcılar tarafından zahmetsizce
alınmasını sağlanmaktadır.
CHP’nin il ve ilçe teşkilatlarına yönelik olarak geliştirilen ‘Sandık Çevresi Sorumluları
Bilgilendirme Sistemi’ uygulaması, seçimlerde filli olarak görev yapan parti üyelerinin
görevlerini kolaylaştıran, genel merkezden gelen bilgilerin görevlilerle hızla bir şekilde
paylaşılmasını sağlayan bir içeriğe sahiptir. Bu uygulama sayesinde parti genel merkezi, il ve
ilçe teşkilatları ile sahada çalışan üyeler ve gönüllüler arasında güçlü bir koordinasyonun
kurulması sağlanmıştır.
Yerel seçim stratejisinde ana muhalefet partisinin sosyal medya kullanımı Kılıçdaroğlu
üzerinden gerçekleştirilmiştir. CHP’nin kurumsal web sitesinde bulunan Twitter ve Facebook
başlıkları, kullanıcıları Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesaplarına yönlendirmektedir.
Twitter’da ‘kılıcdarogluk’ ismiyle yer alan ana muhalefet partisi lideri, 2 milyon 320 binin
üzerinde takipçi tarafından izlenmektedir. Kılıçdaroğlu’nun Facebook hesabı ise aktif şekilde
kullanılmakta, videolar, fotoğraflar, siyasal reklamlar bu hesap üzerinden seçmenlerle
buluşturulmaktadır. Ayrıca Kılıçdaroğlu’nun Facebook hesabından ‘Instagram’ hesabına da
geçiş yapılarak buradan kendisiyle ilgili çeşitli zamanlarda ve mekanlarda çekilmiş ve
fotoğraflara ve videolara erişilebilmektedir. Kılıçdaroğlu'nun Instagram'da 9 bin 200'ün
üzerinde takipçiye sahiptir. Bunun dışında CHP Twitter’da, resmi olarak CHP_online
hesabıyla temsil edilmektedir. Yeni medyanın yarattığı geniş kitlelere hızlı biçimde ulaşma
fırsatı ana muhalefet partisi tarafından ‘CHP Sosyal Paylaşım Uygulaması’ ile
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değerlendirilmiştir. Bu uygulamaya Twitter hesabı ile katılan kullanıcılar, @SP_CHP adıyla
atılan tweetleri kendiliğinden tweet/retweet yapacak ve CHP ile Kılıçdaroğlu’nun diğer sosyal
medya hesapları otomatik olarak takip edecektir. Ana muhalefet partisi bir başka sosyal
paylaşım sitesi Flickr’da hesap oluşturarak genel başkanın, milletvekillerinin ve parti
üyelerinin fotoğraflarını kullanıcılarla paylaşmaktadır.
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri birimi yeni medyaya yönelik olarak inovatif
çalışmalar gerçekleştirmektedir. Tüm bu uygulamalar bireylerin politikayla ilgili ihtiyaç
duyduğu bilgilere geçmişe oranla çok daha kolay ve hızlı ulaşmasını sağlamaktadır. CHP
seçim kampanyası hakkında web sitesini ve sosyal medya hesaplarını bilgilendirme ve
duyurum amacıyla kullanmıştır. Etkinliklerin, mitinglerin, genel başkanın ve
milletvekillerinin katıldığı programların fotoğraflarına ve videolarına yer verilmiştir. Yeni
medya yoluyla kullanıcılara ve seçmenlere sürekli fakat düzensiz olarak CHP, seçimler ve
genel başkan il ilgili mesajlar gönderilmiştir.
Obama’nın Seçim Kampanyaları ve Dijitalleşme
2008 ve 2012 ABD başkanlık seçim kampanyalarında sosyal medya platformları siyasal
aktörler tarafından başarıyla kullanılmıştır. ABD’de seçim kampanyalarında sosyal medyanın
inovatif şekilde kullanımı tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi etkilemiştir. Bu bağlamda
siyasal mesajların seçim kampanyaları çerçevesinde vatandaşlara sosyal medya yoluyla
aktarılması konusu büyük önem kazanmıştır.
Politik bir pazarlama aracı olarak sosyal medya 2008 ve 2012 Amerika Birleşik
Devletleri başkanlık seçim kampanyasında Barack Obama'nın, liderlik imajına göz ardı
edilemeyecek bir katkı sağlamıştır. Kampanya kapsamında www.barackobama.com,
my.barackobama.com, www.youbama.com web sitelerinde, Facebook, Myspace, Bloglar,
Youtube ve Twitter’da gençlerin entegre olduğu kampanyalar düzenlenmiş ve Obama için
tasarlanan özel logo pek çok yerde kullanılmıştır (Özkan, 2009: 43).
Obama’nın seçim kampanyalarındaki web siteleri ve sosyal medya hesapları
incelendiğinde; Obama’nın seçim sloganları Forward (ileri) ve Hope (umut)’un tüm web
sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yer aldığı görülmüştür. Gençlerin ilgi duyduğu
oyunlara reklamlar verilerek ilk kez oy kullanacak seçmen kitlesine uygun mesajların onların
seviyesine paralel biçimde kodlanarak iletildiği belirlenmiştir (Leuschner, 2012). Sosyal
medyada ise, Facebook, Twitter, Instagram, Myspace, Linkedin, Tumblr, Google Plus,
Foursquare, Pinterest ve Friendfeed gibi platformlar da kullanılmıştır.
Obama’nın 2012 seçim kampanyası incelendiğinde görülmüştür ki, kampanya dijital
mecra üzerine inşa edilmiştir. Seçim kampanyalarında konvansiyonel bir yöntem olarak
kullanılan meydan mitingleri geri plana itilerek sosyal medyaya odaklanılmıştır.
Kampanyanın sosyal medya uygulamaları analiz edildiğinde seçmenler kategorize
edilerek, hedef kitlenin beklentisine uygun vaatlerin sıklıkla internet üzerinden vatandaşlara
ulaştırıldığı görülmüş, seçmenlerden gelen her türlü talep kayıt altına alınmış, vatandaşların
seçim kampanyası için önerileri değerlendirilerek kendilerinin oluşturduğu etkinliklerle
seçmenlerin harekete geçirildiği görülmektedir.
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Sonuç
Siyasal liderliğe bir kutsiyet atfetmek ve liderliği fetişleştirmek demokrasi perspektifini
zora sokmakta ve temsilin tek bir kişi üzerinde gerçekleşmesi çoğulcu yaklaşımı ve katılımcı
demokrasiyi yıpratmaktadır. O nedenle modern demokrasilerde liderler, uygulamalar ve
istikrar açısından hayati öneme sahip olsalar da vazgeçilmez değildirler. CHP, siyasal
iletişimin dijitalleşmesinde öne çıkan siyasal partidir. Bu alanda yaptığı yeniliklerle diğer
partilere de örnek olmuştur. Seçmenlere kullanım kolaylığı sağlayan ve siyasal katılmayı
teşvik etmeyi amaçlayan dijital uygulamalarıyla vatandaşları mobilize etmeyi
amaçlamaktadır. AK Parti, yeni medyayı ve sosyal medyayı etkin şekilde kullanmaya dönük
inovatif uygulamalar geliştirmektedir. Özellikle yeni kurulan web siteleriyle vatandaşlara
spesifik konularda görsel kültür odaklı mesajlar vermekte ve bilgilendirmeler yapmaktadır.
AK Parti’de geliştirdiği dijital uygulamalarla seçmenlerde aidiyet oluşturmayı
hedeflemektedir.
Yakın gelecekte liderlik tipolojileri ve liderlik nitelikleri de dijital dönüşümün etkisiyle
farklı bir boyuta taşınacaktır. Yapay zeka çalışmalarının hız kazandığı günümüzde liderler
dijital mecralarda daha aktif olmak zorundadırlar. Liderlerin dijital imajları ve online
ortamlarda vatandaşlarla etkileşime geçmesi onların imajları ve ikna kabiliyetleri açısından
farklılaştırıcı bir özellik olacağı düşünülmektedir. Yakın gelecekte liderlerin mesajlarını belli
hedef gruplara iletmenin ötesinde çok daha spesifik hedef kitlelere ve hatta doğrudan
bireylere yönelik mesajlar göndereceği öngörülmektedir. Siyasal iletişim sürecine yapay
zekaların dahil olmasıyla bireylerin online davranışları gözetlenerek seçmenlerin ihtiyaç, talep
ve beklentilerinin tespit edilmesiyle liderlerin ve siyasal partilerin her bir seçmene özel siyasal
mesajlar ve siyasal reklamlar oluşturması gerekecektir. Diğer yandan dijital oyun sektörünün
çok hızlı büyümesi ve geniş kitlelerin oyunlar için uzun saatler harcaması, liderler üzerine
kurgulan dijital oyunların geliştirilmesini gündeme getirecektir. Dijital oyunların içine
yerleştirilecek siyasal mesajlar, görseller ve lider sembolleri siyasal iletişim sürecinde yeni bir
alanın açılmasına zemin hazırlayacaktır. Yakın gelecekte siyasal reklam yapabilmek için
dijital oyunların geliştirileceği düşünülmektedir. Lider odaklı siyasal süreçlerin devam etmesi
durumunda doğrudan liderleri merkeze alan dijital oyunların da kurgulanacağı söylenebilir.
‘Dijital doğanlar’ olarak adlandırılan nesil, seçme ve seçilme yaşına geldiğinde siyasal
partilerden ve liderlerden bugünkü seçmenlere göre daha farklı beklentiler içine girecektirler.
Buna göre, teknolojiyle ve yeni medyayla bugüne göre çok daha iyi entegre olmuş ve hatta
yeni medya üzerine kurulmuş seçim kampanyaları ve siyasal iletişim çalışmaları
geliştirilmelidir. Diğer yandan bu süreçte siyasal kültür ihmal edilmemelidir. Küreselleşme
her alanı bütünüyle kontrol ediyor gibi gözükse de kültürel kod farklılıkları yakın gelecekte de
insanların tercihlerini belirlemede etkili olacaktır. Türkiye açısından ise, 2023 yılında
yapılacak seçimlerde liderlik nitelikleriyle, uygulamalarının ve siyasal iletişim çalışmalarının
yeni teknolojilere uyumlu olarak yapılması farklılaştırıcı unsur olacaktır. Yapay zeka
çalışmalarına verilen önemin giderek artması ve yapay zekaya sahip insansı robotların
gündelik hayatta girdiği bugünlerde artık robotlara vatandaşlık hakkı verilmeye başlanmıştır.
Bu gelişmelere bağlı olarak insansı robotlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi de
gündeme gelecektir. Liderler de bu gelişmeleri ve yenilikleri doğru okuyarak kendi
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niteliklerini ve pratiklerini reforme etmek, mesajlarını daha spesifik hale getirmek, teknoloji,
bilişim ve yeni medya odaklı olmak durumundadırlar. Yakın gelecek için gerçekçi olmasa bile
uzun vadede yapay zekalı insansı robotlar için de siyasal mesajların ve vaatlerin verilmesi
gerekebilir, onlara özel siyasal iletişim çalışmalarının kurgulanması bir zorunluluk haline
gelebilir. Diğer yandan fütüristik bir perspektif olsa da robot liderlerden bahsedeceğimiz
dönemler de gelecektir.
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YARGITAY İÇTİHATLARI VE İŞ HUKUKU ÖĞRETİSİ IŞIĞINDA TÜRK
HUKUKUNDA İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG)
Arkın GÜNAY
Yalova Üniversitesi
Özet
Bu çalışmanın amacı Türk Borçlar Kanununda yer alan psikolojik taciz bir diğer adıyla
“mobbing” kavramını hukuksal açıdan ve Yargıtay içtihatları bağlamında değerlendirmektir.
Mobbing konusu itibariyle çalışanları, işyeri düzenini, toplumsal ve ekonomik yapıyı olumsuz
yönde etkileyen önemli bir sorundur. Son yıllarda Yargıtay, mobbing konusunda farkındalık
yaratacak birçok karara imza atmıştır. Ancak, hala Türk Borçlar Kanunu dışında mobbing
konusuna açık bir biçimde vurgu yapan bir kanuni düzenleme yoktur. Mobbing konusu sadece
Borçlar Kanunu’nda değil İş Kanunu ve Ceza Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer
kanunlarda da düzenlenmeli ve caydırıcı olmalıdır. Çalışma ile birlikte mobbing ile ilgili
olarak işverenlerin ne gibi önlemler alması gerektiği, işçilerin hakları, Yargıtay’ın mobbing
ile ilgili vermiş olduğu kararlar ve ileriye yönelik ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiği
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Psikolojik Taciz, Mobbing, İş Hukuku, Türk Borçlar Kanunu,
İşçiyi Gözetme Borcu
PSYCHOLOGICAL HARASSMENT AT THE WORKPLACE (MOBBING) WITHIN
TURKISH LAW IN CONSIDERATION OF THE SUPREME COURT DECISIONS AND
LABOR LAW DOCTRINE
Abstract
The purpose of this study is evaluating the psychological harassment alias-mobbing
subject, which is partaking in Turkish Code of Obligations, from a legal perspective and
within the scope of Supreme Court Decisions. As of its scope, mobbing is an important
problem, which affects the employees, order of the workplace, social and economic structure
in a negative direction. In the recent years, the Supreme Court has signed many decisions that
will raise awareness in the issue of mobbing. However, there still is not any legal arrangement
other than the Turkish Code of Obligations. The subject of mobbing should be regulated not
only in Code of Obligations but also in other codes especially as Labor Law and Criminal
Law, and it should be deterrent. With the study, what kind of precautions should be taken by
the employers regarding mobbing, the rights of the employees, the Supreme Court Decisions
on mobbing and what kind of arrangements should be done for future subjects are evaluated.
Keywords: Psychological Harassment, Mobbing, Labor Law, Turkish Code of
Obligations, Obligation of Supervising the Employee,
GİRİŞ
“İşyerinde psikolojik taciz” veya küresel olarak benimsenen ismi ile “mobbing”,
çalışma hayatında eskiden beri var olmasına ve sık rastlanılmasına rağmen çok tartışılmamış
bir olgudur. Ne var ki, özellikle günümüzde tüm dünyada ve ülkemizde en çok tartışılan
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hukuki kurumlardan biri haline gelmiştir. Gerçekten günümüzde çalışma yaşamındaki
teknolojik gelişmeler ile rekabetçi çalışma ortamlarının artması, işgücünün yerine akıllı
teknolojilerin yaygınlaşması, işverenlerin işçilerden beklentilerinin artması diğer taraftan
sendikaların gücünü yitirmesi sonucunda çalışanların kişilikleri işverenleri tarafından tehdit
altına girmiştir. Bu bağlamda, çoğu işyerinde çalışanlar, potansiyel açıdan adeta psikolojik
taciz mağduru haline gelmiş ve işyerinde psikolojik tacize maruz kalma, çalışma hayatından
kaynaklanan bir sosyal risk haline gelmiştir. Söz konusu bu risk insan onurunu zedeleyen ve
bunu takiben de ciddi sosyal, psikolojik ve ekonomik sorunlara yol açan niteliktedir. Zira
psikolojik tacizin mağduru olan çalışanlar, intiharla sonuçlanacak bunalımlar yaşamakta,
çalışma yaşamından uzaklaşmakta, ekonomik sıkıntılara maruz kalmaktadırlar. İşyerinde
psikolojik tacizin diğer bir olumsuz etkisi ise işverenler üzerinde olmaktadır. Nitekim
kendilerinin şahsen psikolojik taciz faili olan veya işyerinde diğer çalışanlara psikolojik taciz
uygulayan çalışanlar hakkında önlem almayan ve dolayısıyla iş barışını sağlayamayan
işverenler de ciddi ekonomik tehdit altında kalmaktadır. Hatta çoğu ülkelerde, işverenler
psikolojik taciz mağduru işçilerin açtığı davalarda ağır tazminatlara mahkûm edilmektedir.
Gün geçtikçe de bir taraftan bu davaların sayı olarak arttığı görülürken diğer taraftan mahkûm
edilen tazminat miktarlarındaki artış da dikkat çekicidir. Bahsedilen durumun yanında
işverenler işyeri barışının sağlanamaması sebebiyle işçilerin veriminde düşmelere ve uzun
süren sağlık raporlarına katlanmaya da mecbur kalmaktadırlar. Tüm bunların sonucunda ülke
ekonomilerinin de olumsuz etkilendiği bir gerçektir. Çalışmamızda, öncelikle işyerinde
psikolojik tacizin kavramı açıklandıktan sonra Türk Hukukunda işyerinde psikolojik taciz
kavramı, konu hakkında yargı içtihatları ve yasal mevzuat çerçevesinde incelenecektir. Bu
bağlamda, Türk Hukuku bakımından işyerinde psikolojik tacizin yasal düzenlemesine ilişkin
eleştiri ve önerilerde bulunulacaktır.
1. İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZİN (MOBBING) TANIMI
A. İşyerinde Psikolojik Tacize (Mobbing) İlişkin Terminoloji
İşyerinde psikolojik taciz kavramının öncüsü niteliğinde olan “mobbing” terimi Latince
“kararsız kalabalık” olarak adlandırılan “mobile vulgus” sözcüklerinden türemiştir. Kelimenin
kökeni olan “mob” sözcüğünün İngilizce anlamı; “kanun dışı şiddet uygulayan, düzensiz
kalabalık veya çete” dir. “Mob” kökünün İngilizce eylem ifade eden şekli olarak “mobbing”
ise; psikolojik şiddet, taciz, kuşatma, sıkıntı verme veya rahatsız etme anlamına gelmektedir 1.
İlk defa 1960’larda Konrad Lorenz “Mobbing” terimini, büyük bir hayvanın tehdidine karşı,
daha küçük hayvan gruplarının gösterdiği tepkiyi ifade etmek amacıyla kullanmıştır. Sonraki
yıllarda ise, İsveçli hekim Peter-Paul Heinemann tarafından çocuklardan oluşan küçük
grupların, tek ve güçsüz bir çocuğa karşı giriştiği zarar verici saldırgan davranışları
tanımlamak için kullanılmıştır. Çalışma yaşamında ise “mobbing” kavramı ilk kez, Heinz
Leymann tarafından kullanılmıştır. Leymann mobbing kavramını;“Bir veya birkaç kişi
tarafından diğer bir kişiye yönelik olarak, bu kişinin savunmasız ve çaresiz bir duruma
itilmesini ve devam eden mobbing hareketleri sayesinde bu konumda kalmasını sağlayan
1

The New Webster Encyclopedic Dictionary of The English Language, Ed. Virginia S. Thatcher, NewYork
1980, 541.
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sistematik, düşmanca ve ahlak dışı bir iletişim kullanarak uygulanan bir tür psikolojik terör” 2
olarak tanımlamaktadır.
Mobbing terminolojik açıdan üzerinde terim birliği olan bir kavram değildir. mobbing
diğer yabancı dillerde de genelde İngilizce şekliyle kullanılmaktadır ve “iş yerinde”
gerçekleşen psikolojik tacize işaret etmektedir3. Mobbing kavramının Türkçe karşılığı ile ilgili
olarak da henüz bir açıklık bulunmamaktadır. Türk Dil Kurumu ise kavramı “bezdiri” olarak
kullanmaktadır4. Öğretide ise, mobbing kavramı yerine çeşitli kavramlar tercih edildiği
görülmektedir. Örneğin, Savaş5 ve Ezer6, “işyerinde manevi taciz” terimini kullanmaktadır.
Leymann7 ve Akı8, psikolojik terör kavramını mobbing ile eş anlamlı görmektedir. Lippel ise,
işyeri zorbalığı kavramını kullanmıştır9. Türk Hukukunda, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
madde 417/1’de mobbing yerine “işyerinde psikolojik taciz” kavramı tercih edilmiştir. Biz de
çalışmamızda bu nedenden dolayı ve yabancı kökenli bir terime yer vermemek amacıyla
“işyerinde psikolojik taciz” terimini kullanmayı tercih ettik10.
B. İşyerinde Psikolojik Tacizin Tanımı
İşyerinde psikolojik tacizin öğretide çeşitli açılardan farklı tanımları göze çarpmaktadır.
Tınaz’a göre, işyerinde psikolojik taciz; “Örgütlerde psikolojik taciz, örgüt içinde gerilimin
(fikir ayrılıkları ve çatışmaların) ve kargaşalı bir iklimin oluşmasına neden olan tüm
2

3
4

5
6

7

8

9

10

LEYMANN, Heinz; “The Content and Development of Mobbing at Work”, European Journal of Work and
Organizational Psychology, Vol: 5 (2) 1996, 166.
Ayrıntılı bilgi için bkz. LEYMANN, 165 vd.
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psikolojik faktörlerin birleşimi sonucunda ortaya çıkan, örgütün düzenini ve işleyişini bozan,
çalışanların iş doyumu ve çalışma barışını veya performansını olumsuz yönde etkileyen temel
bir örgütsel sorundur”11. Ezer’e göre, yersiz biçimde tekrarlanan ve işyerindeki işçi veya
işçilere karşı bir iş sağlığı ve güvenliği riski içeren bir davranıştır12. Savaş’a göre, “amaç ne
olursa olsun, fail kim olursa olsun işyerinde bir çalışana sistematik olarak psiko-sosyal
saldırı” işyerinde psikolojik tacizdir13. Browne ve Smith’e göre, “psikolojik taciz kurban
durumundaki işçiyi psikolojik rahatsızlığa sokarak onu güçsüz bir duruma iten ve uzun bir
süre boyunca tekrarlanan sistematik bir davranıştır”14. Güzel ve Ertan’a göre ise psikolojik
taciz, “bir topluluk içinde (işyeri, işletme, kamu kurumu) aynı yazgıyı paylaşan iki insandan
birinin diğerine uyguladığı psikolojik şiddet ya da psikolojik terördür”15.
ILO tarafından hazırlanan 2003 tarihli Hizmet Sektöründe İşyeri Şiddeti Üzerine
Davranış Kodunda işyerinde şiddet açıklanmıştır. İşyerinde şiddet, fiziksel yaralama veya
birey veya grupta psikolojik stres şeklinde sonuçlanan müessir fiil (assault), tecavüz (rape)
veya tehdit (threat) olarak tanımlanmıştır. İşyerinde psikolojik şiddetin çeşitleri ise, zorbalık
(bullying), yıldırma (intimidation), taciz/mobbing (harassment/mobbing/ganging) olarak
sayılmıştır. Bu bağlamda, işyerinde psikolojik taciz ise, davranışın amacı dikkate alınarak;
“bir grup tarafından bir kişiye veya kişi topluluğuna yönelik dışlama amacıyla yapılan kötü
muamele olarak tanımlanmış ve dışlamanın odağında etnik köken, din, cinsiyet, sosyal sınıf
veya ideolojinin bulunduğu belirtilmiştir”16. Ülkemizde konuya ilişkin ilk yargı kararı olan
Ankara 8. İş Mahkemesi’nin 20.12.2006 tarih ve 2006/19-625 E.K. sayılı ilamında işyerinde
psikolojik taciz şu şekilde tanımlanmıştır:“ Mobbing kavramı, işyerinde bireylere üstleri, eşit
düzeyde çalışanlar ya da astları tarafından sistematik bir biçimde uygulanan her türlü kötü
muamele, tehdit, şiddet, aşağılama vb. davranışları içermektedir.”17 Alman Federal İş
Mahkemesi kararlarında ise, psikolojik taciz, “çalışanlara karşı başka bir çalışan, amir veya
işveren tarafından sistematik olarak düşmanlık beslenmesi, kasten güçlük çıkarılması, eziyet
edilmesi ” olarak tanımlanmıştır18
Psikolojik taciz çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. İlk unsuru, Psikolojik tacizin yöneldiği
mağdur bir işyeri çalışanı oluşturmaktadır. Psikolojik tacize uğrayan çalışan üzerinde, ruhsal,
fiziksel, ekonomik, sosyal yönden olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Psikolojik tacize
uğrayan çalışan, uykusuzluk, çeşitli sinir hastalıkları, sosyal fobi, depresyon, gibi çeşitli
psikosomatik rahatsızlıklar, yaşamaktadır19. İkinci unsur ise, davranışın veya fiilin amacı ile
ilgilidir. Zira psikolojik taciz, psikolojik şiddet veya psikolojik terörü içeren üst bir kavramdır.
Ancak şiddetten söz edildiğinde, genelde fiziksel müdahale ve somut iz bırakan fiili şiddet
11
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EZER, 298.
SAVAŞ, 132.
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Individualism in American Law”, Employee Rights and Employment Policy Journal Y. 2008, V. 12, 132.
GÜZEL/ERTAN, 511.
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BAG, 15.01.1997, 7 ABR 14/96, NZA 1997, 782.
LEYMANN, Mobbing and Psychological Terror, 122.
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gibi ağır suç teşkil eden davranışlar gündeme gelir. Hâlbuki fiziksel şiddetin yanında, şiddet
ekonomik, siyasal ve psikolojik gibi farklı görünümlerde de toplumda ortaya
çıkabilmektedir20. Bu bakımdan şiddetin tanımında; güç ve kontrol kazanmak amacıyla birey
ya da bir grup üzerinde oluşturulan, psikolojik, fiziksel, ekonomik, cinsel ve sözel
hareketlerin tümü yer almaktadır21.
Son unsur olarak, işyerinde psikolojik tacizin tekrarlı ve sürekli (sistematik) bir şekilde
sürdürülmesi gerekmektedir. Böylelikle mağdur çalışma yaşamından yıldırılmakta ve mutlak
itaate zorlanmaktadır22. Taciz edici davranışların “ısrarlı” ve “sistematik” olması, psikolojik
tacizi, iş yaşamındaki sıradan ve münferit çatışma hallerinden ayıran en belirgin özelliktir23.
Buna ilişkin araştırmalarda; bu sürecin en az 6 ay ve genelde ortalama 15 ay sürdüğünü, kalıcı
etkilerinin 29-46 aylık bir sürede ortaya çıktığını göstermektedir24. Öğretide buna ilişkin farklı
görüşler mevcuttur. Örneğin, Ezer bu süreci, birkaç aydan birkaç yıla kadar olan süre olarak
belirtmektedir25. Keza bir fiilin işyerinde psikolojik taciz olarak kabul edilebilmesi için bu
eylemlerin en az 6 ay sürmesi gerektiğini savunan görüşler olduğu gibi, nitelendirme
yapılırken önemli olanın zamandan ziyade sürecinin, ortaya çıkan sonuçlar olması gerektiğini
benimseyen karşıt görüşler de mevcuttur26. Yargıtay kararına konu bir olayda bir olayda,
“……56 yaşında evli bir kadın olan davacının, 14 yıl aralıksız olarak davalı bankanın
İstanbul işyerinde avukat olarak çalışmasının ardından Adana ve farklı illerde kısa sürelerle
9 ay boyunca, 30 kez yer değiştirmek suretiyle görevlendirildiği dosya içindeki bilgi ve
belgelerden anlaşılmaktadır… Bankanın diğer avukatlarının aynı dönemde benzer şekilde
görevlendirildikleri ileri sürülmüş ve kanıtlanmış da değildir. …Davacının iş sözleşmesinin
feshi öncesinde 9 aylık sürede gerçekleşen görevlendirmelerin hangi ihtiyaçtan kaynaklandığı
somut biçimde ortaya konulmamıştır……..” denilerek davacıya karşı psikolojik tacizin mevcut
olduğuna kanaat getirilmiştir27. Kanaatimizce de psikolojik tacizin varlığına ilişkin bir
nitelendirme yapılırken zamandan ziyade mağdur üzerinde ortaya çıkan sonuçlar önem arz
etmelidir. Ancak, çalışanlar arasındaki kişisel, günlük çatışmalar ile tek seferlik veya nadiren
geçekleşen söz ve davranışlar psikolojik taciz kapsamında değerlendirilmemelidir.
Genel olarak psikolojik taciz süreci, işyerinde bir kişiye yönelik olarak onun kişilik
haklarını zedeleyen veya onu rencide eden bir çalışma ortam yaratan ve tekrarlanan hukuka
aykırı fiillerden oluşmaktadır. Bu süreç içerisinde psikolojik tacize uğrayan işçinin kendisini
20
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TINAZ; İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), 45.
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vd.
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ifade etmesi engellenir, azarlanır, yaptığı iş ve çalışmalar sürekli eleştirilir veya ortak
etkinliklerde yok sayılır, iş verilmez veya istenmeyen işler genellikle ona verilir, çok iş verilip
yaptırıldıktan sonra verilen işin gereksiz olduğu söylenerek o işle ilgilenilmez, onu
itibarsızlaştırmaya yönelik söylentiler yayılır vs. Böylelikle, psikolojik tacizin mağduru olan
çalışanın, kendisine olan özgüveni sarsılır ve genellikle işten ayrılması sağlanır 28. Buna
karşılık kanaatimizce taciz oluşturan söz ve davranışların mutlaka işçinin işyerinden
uzaklaştırılması amacına yönelmiş olması şart değildir. Psikolojik taciz faili böyle bir amaç
gütmeksizin egosunu tatmin etme veya kıskançlık gibi duygularla hareket ettiğinde de, diğer
unsurların mevcut olması koşuluyla, psikolojik taciz gündeme gelecektir29.
Son olarak belirtmek gerekirse, işyerinde psikolojik taciz, işyerlerinde yaşanması
itibariyle sadece İş Hukuku açısından uyuşmazlık doğuran bir olgu olarak değil, aynı zamanda
Medeni Hukuk ve Ceza Hukuku başta olmak üzere diğer hukuki alanlar açısından etki ve
sonuçlara yol olan bir olgu olarak görülmelidir. Bu doğrultuda, işyerinde psikolojik tacizin
unsurlarının açıkça yasal biçimde düzenlenmesi gereklidir.
2. TÜRK HUKUKUNDA İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ
A. İlgili Mevzuat Dahilinde İşyerinde Psikolojik Taciz
Türk Hukukunda buna ilişkin ilk önemli adım “Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal
Şartının”, 5547 sayılı Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun (RG, 03.10.2006, 26308) ve nihai olarak Bakanlar Kurulunun
22.3.2007 tarihli ve 2007/11907 sayılı Kararıyla (RG, 09.04.2007, 26488) onaylanmasıyla
olmuştur. Anayasa m.90/son hükmü gereği “Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı” kanun
hükmündedir; ancak Şartın “onurlu çalışma hakkı”nı düzenlediği ilgili hükmünün doğrudan
uygulanabilir nitelikte olmaması sebebiyle iç hukukumuzun bu ve diğer düzenlemeler ile
uyumlu kılınması gerekmektedir. Bu Belgede “onurlu çalışma hakkı” yer aldığı ilgili
hükümde, her ne kadar açıkça olmasa bile, işyerinde psikolojik taciz de düzenlenmektedir:
“Akit devletlerin tüm çalışanların onurlu çalışma haklarını etkili bir biçimde kullanılmasını
sağlamak amacıyla işverenlerin ve çalışanların örgütlerine danışarak, ... 2-Çalışanların birey
olarak işyerinde ya da işle bağlantılı olarak maruz kaldıkları kınanılacak ya da açıkça
olumsuz ya da suç oluşturan, yinelenen eylemler konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve
bunların engellenmesini desteklemeyi ve çalışanları bu tür davranışlardan korumaya yönelik
tüm uygun önlemleri almayı taahhüt eder.” (m.26).
Mevzuatta işyerinde psikolojik taciz terimine açıkça yer veren ilk düzenleme ise 2011
yılında Başbakanlık tarafından çıkarılan “İşyerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi
ile ilgili 2011/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesidir (RG, 19.03.2011, 27879)”. Genelge
çerçevesinde 26 Nisan 2011 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel
Müdürlüğü bünyesinde, ilgili kamu kurumları ve sosyal taraflarla yapılan ilk toplantıyla
Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu hazırlık çalışmaları başlamıştır. 21.5.2012 tarihli
Bakanlık Oluru ile “Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu” oluşturulmuştur
28
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Anılan Genelgede, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işyerlerinde gerçekleşen
psikolojik tacizin önlenmesine yönelik olarak tedbirler alınması öngörülmüştür. Genelgede
işyerinde psikolojik tacizin ortaya çıkış sebepleri ve yöntemleri belirtilerek, işyerinde
psikolojik taciz konusunda dolaylı bir tanım yapıldığı söylenebilir. Buna göre, “kasıtlı ve
sistematik olarak belirli bir süre çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması,
kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve
benzeri şekillerde” psikolojik taciz ortaya çıkar. Ayrıca, anılan Genelge’de psikolojik tacizden
sadece işçilerin değil, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, sözleşmeli personel gibi
diğer çalışan gruplarının da korunması hedeflenmiştir. Genelgede geçen “işyeri” terimi İş
Hukukundaki dar anlamı ile sınırlı değildir. Yine, özel sektörde koruma kapsamındakiler
sadece işçiler değildir; işçi statüsünde olmasa da özel sektör işyerinde çalışma koşulunu
gerçekleştiren tüm çalışanlar bu genelge ile koruma kapsamına alınmıştır. Her ne kadar
Genelge ile işyerinde psikolojik tacizin dolaylı bir tanımına yer verilmiş olsa bile, taciz
mağdurunun başvurabileceği etkin yaptırım yolları düzenlenmemiştir. Konu hakkında,
önleyici nitelikte yükümlülükler öngörmekle yetinilmiştir. Genelgede öngörülen önlemler ise
şu şekilde sıralanmıştır:
1. İşyerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup
işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri alacaktır.
2. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak değerlendirilebilecek her türlü eylem ve
davranışlardan uzak duracaklardır.
3. Toplu iş sözleşmelerine işyerinde psikolojik taciz vakalarının yaşanmaması için
önleyici nitelikte hükümler konulmasına özen gösterilecektir.
4. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik
İletişim Merkezi, ALO 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek
sağlanacaktır.
5. Çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici
politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel
Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla "Psikolojik Tacizle
Mücadele Kurulu" kurulacaktır.
6. Denetim elemanları, psikolojik taciz şikâyetlerini titizlikle inceleyip en kısa sürede
sonuçlandıracaktır.
7. Psikolojik taciz iddialarıyla ilgili yürütülen iş ve işlemlerde kişilerin özel
yaşamlarının korunmasına azami özen gösterilecektir.
8. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve sosyal taraflar,
işyerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme
toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir.
4857 sayılı İş Kanununda işyerinde psikolojik tacize ilişkin özel bir hüküm
bulunmamaktadır. Ne var ki, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe gire 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununda “İşçinin Kişiliğinin Korunması” başlığı altında işçinin psikolojik tacize karşı
korunmasına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmesi ise işyerinde psikolojik taciz konusunda
bir dönüm noktası niteliğindedir. İlgili hükümde yer alan düzenlemeye göre; “İşveren, hizmet
ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine
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uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu
tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür.” (TBK m.417/1). Önemle belirtmek gerekirse, özel olarak düzenlenmemiş olsa
da işverenin işçiyi psikolojik tacize karşı koruma borcu olduğunu kabul etmek gerekmektedir.
Zira işçiyi koruma ve gözetme borcu, işverenin işçinin kişilik haklarına saygı göstermesini ve
onu diğer işçilerden gelecek saldırılara karşı korumasını da gerektirir. Kaldı ki, işverenin
işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü de bu konuda yasal dayanak
olabilecek niteliktedir. Nitekim iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümler işçilerin sadece
fiziksel açıdan değil, ruhsal ve psikolojik açıdan da sağlıklı olmalarını, bir başka deyişle
psikolojik tacize karşı da korunmasını gerekli kılar30.
Ayrıca aynı hükmün son fıkrasında ilk fıkradaki hükme aykırılık nedeniyle işçinin
ölümü, vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların
tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabi olduğu düzenlenmiştir.
(TBK m.417/son).
B. Yargı İçtihatları Dâhilinde İşyerinde Psikolojik Taciz
Türk İş Hukukunda işyerinde psikolojik tacize ilişkin ilk dava 2006 yılında açılmıştır.
Ancak, bu tarihten itibaren son yıllarda iş yargılamasında işyerinde psikolojik taciz iddiasıyla
açılan davalarda ciddi bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. İşyerinde psikolojik taciz
konusunda ilk dava, Ankara 8. İş Mahkemesinde açılmıştır. Mahkemenin 20.12.2006 tarihli
kararına konu olan olayda davacı, “... Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği'nden mezun olup 1999 yılında TMMOB jeoloji mühendisleri odasında
çalışmaya başlayan davacının sendikalı olarak çalışıp işyerinde çalıştığı 7 yıl boyunca
görevini başarı ile yerine getirdiğini, 2004 mart ayında oda yönetiminin değişmesiyle yeni
yönetimde genel sekreter olarak görev yapan ve davacının amiri durumundaki B.M.D. ile
davacı arasında sebepsiz bir gerginlik yaşanmaya başlandığını, gerek sözlü uygulama
gerekse yazılı işlemlerle davacı üzerinde manevi baskı uygulayıp kişilik haklarına saldırdığını
davacıya adeta duygusal tacizde bulunduğunu, davacıdan 1,5 yıl boyunca 5 defa yazılı
savunma isteyip alınan savunmaların ikisi sonucunda genel sekreter Bahattin Murat D.'nin de
üyesi olduğu disiplin kurulu tarafından 02.03.2005 tarihinde uyarı, 23.11.2005 tarihinde de
haksız olarak kınama cezası verildiğini, yazılı savunmaları ve ibraz ettikleri delillerde
incelendiğinde verilen cezaların haksız olduğunu ayrıca TİS'nin disiplin kurulu
uygulamalarına ilişkin ekinde de 1 yıl içinde aynı disiplin suçundan üç kez kınama cezası
almış olmanın işten çıkarma nedeni olarak sayılması nedeniyle davacının haksız verilen
cezalar nedeniyle işten çıkarılma ihtimalinin mevcut olduğunu verilen cezaların haksız
olduğunu belirtmiştir......... Mahkeme göre, “.....mobbing kavramı, işyerinde bireylere üstleri,
eşit düzeyde çalışanlar ya da astları tarafından sistematik biçimde uygulanan her tür kötü
muamele, tehdit, şiddet, aşağılama vb., davranışları içermektedir. Toplanan delillerden
davacıya üstleri tarafından kötü muamele yapılıp aşağılanarak psikolojik taciz uygulandığı,
verilen haksız disiplin cezaları sonucu TİS'de yapılan düzenlemeye göre de iş akdinin feshi
sonucuna kadar varıldığı dolayısıyla geçimini emeğiyle çalışarak kazanan davacı işçinin
30
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maddi ve manevi kayba uğratıldığı kanaatine varılmıştır......”31 Bu karar, işyerinde psikolojik
tacizin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığının ortaya konması ve işyerinde psikolojik
tacizin açıkça ilk defa tanımlanması nedeniyle de önemlidir.
Yine eski tarihli bir başka kararında Yargıtay, davacı tanığı ve olayların olağan akışına
dayanarak işyerinde psikolojik tacizin söz konusu olduğuna hükmetmiştir. Anılan karara göre,
“.... Somut olayda davacı dövülmüş, rapor sonrası işe geldiğinde huzursuz edilmiştir.
Davacının dövülmesinden sonra işyerinde huzursuz edildiği, davacı tanığı ve olayların tipik
akışı göstermektedir. İşçi psikolojik taciz sonucunda istifa etmiştir. Bu konuda yeterli emare
bulunmaktadır............”32. Yargıya yansımış bir diğer olayda; “… Yargıtay onamasından
geçerek kesinleşen işe iade kararı üzerine tekrar işe başlatıldığı, ancak daha önce çalıştığı
yerde çalıştırılmayıp, keşif sırasında çekilen fotoğraflara ve dosya kapsamına göre kapısı
olmayan, içerisinde sadece bir masa ve hijyenik olmayan tuvalet bulunan, köpek kulübesine
yakın bir yerde çalışmaya zorlandığı anlaşılmıştır. …Davacının yaptığı iş, mezuniyeti ve
kariyeri dikkate alındığında; Olumsuz koşullar taşıyan, kapısı dahi olmayan bu yerde
çalışmaya zorlanması açıkça mobbing uygulaması olup, işini kaybetme korkusuyla belli bir
süre çalışmanın süreklilik arz eden bu uygulamayı kabul anlamına gelmeyeceği açıktır….”33
denilerek işyerinde davacıya karşı, psikolojik tacizin olduğuna kanaat getirilmiştir. Buna
karşılık Yargıtay’a göre, psikolojik taciz için belli kişinin belli bir amaca yönelik olarak hedef
alınması gerekir, işyerindeki haksız, kaba ve kırıcı davranışların işyerinde diğer çalışanlara da
yönelmesi durumunda psikolojik tacizden söz edilemez34.
Öte yandan, bilindiği üzere iş sözleşmesinin haklı nedenle feshinde fesih hakkının altı
işgünlük süre içinde kullanılması gerekir (İK m.24, 25). Ancak Yargıtay’a göre psikolojik
tacizde bir süreç, temadi eden bir durum söz konusu olduğu için altı işgünlük sürenin
geçtiğinden söz edilemez; “…Daha evvel performansına ilişkin olumsuz bir değerlendirme
bulunmamasına rağmen bu olaylardan sonra performans notunun düşürülmesi… 21.7.2006
tarihinde işyerine ihtarname çekerek işverenden amiri hakkında soruşturma başlatılarak
gerekli tedbirlerin alınmasını istemesi ve akabinde 1.8.2006 tarihinde de iş akdini bu olaylar
nedeniyle feshetmesi nedeniyle temadi eden ve sonuçları itibariyle bir nevi mobbinge dönüşen
eylemler karşısında 6 günlük hak düşürücü sürenin geçtiğinden de bahsedilemez. Akdin
davacı kadın işçi tarafından feshi haklı olup kıdem tazminatının hüküm altına alınması
gerekirken hatalı değerlendirme ve gerekçe ile reddi bozmayı gerektirmiştir…..”35
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi kararlarına göre, psikolojik taciz davalarında şüpheden uzak
kesin delil aranmaz; “……..Davalı işyeri çalışanlarından Şükrü Çağkan Ülkü’nün davacıya
sinirli tavırlar gösterip elinde bulunan kâğıtları ve zarfı davacının masasına ve üzerine
31
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Ankara 8. İş Mah., 20.12.2006, 19/625. Bu ilam sonradan Yarg. 9. HD, 30.05.2008, 3154/13307 sayılı ilamı ile
onanmıştır. (www.kazancı.com)
Yarg. 9. HD, 14.03.2008, 3122/4922, ÇİL, Şahin: İş Hukuku Yargıtay İlke Kararları, 9. Hukuk Dairesi 20102011 Yılları, Ankara, 2011, 465.
Yarg. 9. HD., 05.04.2012, 1911/11638, İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi, 2.
Baskı, ÇSGB Yayını, Ankara, 2014, 25-26.
Yarg. 22. HD., 22.05.2014, 11788/14008, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2015/3, 438-440.
Kararı isabetli bulan değerlendirme için bkz. LİMONCUOĞLU, Alp: “İşçinin İş Sözleşmesini Psikolojik Tacize
Dayalı Olarak Haklı Nedenle Feshinde Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı”, DEÜHFD, C. 15, Özel Sayı 2013,
547-571.

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

61

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
fırlattığı, bir süre sonra söz konusu belgeleri geri alıp sinirli tavırlar sergiledikten sonra
tekrar masaya fırlattığı, davacının yere düşen belgeleri topladığı, davacının bireysel
pazarlama yetkilisi olarak çalıştığı sırada cari hesaplar yetkilisi olan Gülin Barut Çelik'in
davacının yerine görevlendirildiği, davacının bu görev değişikliği nedeniyle mağdur olduğu
düşüncesine kapıldığı ve hastalandığı, davacının bankacılık işlemleri konusunda kurallara
uygun hareket etmek istediği, bu nedenle amirleri ile sorunlar yaşadığı, uyarı, itham ve kırıcı
üsluplarla baskılara maruz kaldığı, banka müdürü tarafından sorun çıkaran, uyumsuz,
sevilmeyen ve kavgacı biri olarak suçlandığı, süreç içinde davacıya yönelik bu ve benzeri
olumsuz davranışların tekrarlandığı, bir başka personelin yapması gereken işlerin sık sık
davacıya verildiği, banka müdürü tarafından cumartesi günleri mesai yaptırıldığı, işyerinde
düzenli bir çalışma şeklinin olmadığı, davacıyla aynı pozisyonda olan diğer çalışanlara
anahtar ve şifreler verildiği halde davacıya verilmediği, davacının stresli çalışma ortamında
bulunmanın da etkisiyle sindirim sistemi rahatsızlığı çektiği, banka şubesinin yapılan iç
denetimde düşük performans gösterdiğinin belirlendiği, davacının işyeri içindeki diğer
çalışanlardan soyutlandığı, son dört ay içinde yirmişer günlük sağlık raporları aldığı, son bir
yıl içinde peş peşe disiplin soruşturmaları geçirerek kendisinden savunmalar istendiği, şube
içi elektronik posta ile yapılan yazışmalarda “densiz” denilmek suretiyle hakarete maruz
kaldığı, yapılan yazışmalarda nezaket sınırlarının aşıldığı, davacının yaşamış olduğu
olumsuzlukları işyerindeki amirine ilettiği halde sorunlarına çözüm getirilmediği ve
kendisinde kusur bulunduğu, yaşanılan olumsuzluklar sonunda anksiyete bozukluğu çektiği ve
sağlık sorunlarıyla uğraştığı, bir yıllık maaş artışının yalnızca 1,96 olarak öngörüldüğü;
davacının işyerinde yaşadıklarını “Olaylar” başlığı altında kaleme aldığı, söz konusu yazıda
tutarlılık, samimiyet ve iddia edilen hususlarla bir bütünlük görüldüğü, bu hususların
mobbing teşkil ettiği tüm dosya içeriğinden anlaşılmaktadır.
Mobbingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik
haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak
kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair
kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbingin varlığını
gösteren olguların mahkemeye sunulması halinde, işyerinde mobbingin gerçekleşmediğini
ispat külfetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera
kayıtları ve diğer tüm deliller değerlendirildiğinde mobbing iddiasının yeterli delillerle ispat
edildiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir….”36
Yine aynı dairenin bir başka kararında ise işçi lehine yorum ilkesi gündeme gelmiştir;
“……..Davacının iş sözleşmesi davalı işveren tarafından 4857 sayılı Kanun'un 25/I. maddesi
uyarınca haklı sebeple feshedilmiş ve bu fesih mahkemece yerinde görülüp davacının işe iade
talebi reddedilmiş ise de, anılan Kanun hükmü; işçinin kendi kastından veya derli toplu
olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya
engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü
veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi ya da işçinin tutulduğu hastalığın tedavi
edilemeyecek nitelikte olduğunun ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık
Kurulunca saptanması durumunda iş sözleşmesinin bildirimsiz feshedileceğine ilişkindir.
36

Yarg. 22. HD., 27.12.2013, 693/30811, www.legalbank.net.
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Somut olayda davacının işyerinde mobbinge maruz kaldığı için hastalandığı, rahatsızlığı
sebebiyle sevk edildiği hastanede davacıya Sağlık Kurulu Raporu ile anksiyete bozukluğu
teşhisi konulduğu ve dinlenmesi gerektiği için rapor verildiği, davacının hastalanmakta ve
rapor kullanmakta herhangi bir kusurunun bulunmadığı dolayısıyla anılan madde hükmü
gereğince işverenin iş sözleşmesini haklı sebeple feshetmesinin hukuka uygun olarak
değerlendirilemeyeceği açıktır.
Mahkemece, davacının, davalı işyerinde, işveren tarafından sürekli ve sistematik bir
biçimde aşağılandığı, kişiliğinin ve saygınlığının zedelendiği, kötü muameleye maruz kaldığı
ve mobbinge uğradığı şüpheden uzak bir şekilde ispat edilemediği gerekçesiyle hüküm
kurulmuş ise de iddia, birbirini doğrulayan ve tamamlayan davacı ve davalı şahit anlatımları,
davacının aynı mahiyette olan ve aynı bulgulara işaret eden birbiriyle ve anlatılanlarla
uyumlu birden fazla doktor raporu gözönüne alındığında, mobbing olgusunun açık bir şekilde
ispat edildiği; kaldı ki, hukuk yargılamasında ve özellikle de mobbinge dayanan iddialarda
yüzde yüzlük bir ispatın aranmadığı, şüpheden uzak delil aramanın ceza yargılamasına ait
olduğu, özel hukuk ve iş hukuku yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar
bir ispatın yeterli olduğu, taraflarca ileri sürülen delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt
edilmesi halinde işçi lehine yorum ilkesinin uygulanması gerektiği, mobbing gibi diğer dava
türlerine göre ispatı nispeten daha zor olan bir konuda kesin ve mutlak bir ispatın
aranmayacağı, bu konuda işçi lehine ispat kolaylığı göstermenin hakkaniyet ve adalete daha
uygun olacağı kanaat ve sonucuna varılmıştır. Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı işveren
tarafından 4857 sayılı Kanun'un 25/I. maddesine dayanılarak yapılan feshin geçersizliğine ve
davacı işçinin talebinin kabulü ile işe iadesine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde
hüküm kurulması hatalıdır...”37
C. İşyerinde Psikolojik Tacizin Hukuki ve Cezai Yaptırımı
İşyerinde psikolojik taciz, maruz kalan çalışanın her zaman ruhsal sağlığına, çoğu
zamanda hem ruhsal hem de fiziksel sağlığına zarar veren bir süreçtir. Nitekim psikolojik
taciz bir iş sağlığı ve güvenliği meselesidir. Bunun yanı sıra psikolojik taciz, işverenler
açısından, işçiyi gözetme borcu kapsamında da değerlendirilmelidir. Bu doğrultuda İşverenin
Türk Borçlar Kanununun 417. maddesi ile pozitif temele kavuşturulan işçiyi gözetme
yükümlülükleri arasında işçiyi cinsel ve psikolojik tacize karşı koruma yükümlülüğü özel
biçimde yer almıştır. İlgili hüküm uyarınca; İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini
korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla,
özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış
olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. (TBK
m.417/1)
Belirtelim ki, özel olarak düzenlenmemiş olsa da işverenin işçiyi psikolojik tacize karşı
koruma borcu olduğunu kabul etmek gerekirdi. Zira işçiyi koruma ve gözetme borcu,
işverenin işçinin kişilik haklarına saygı göstermesini ve onu diğer işçilerden gelecek
saldırılara karşı korumasını da gerektirir. Bu bağlamda işçinin bedensel bütünlüğünü koruyan
tüm önlemlerin alınması, maddi ve manevi değerlerine saygı gösterilmesi, ancak bunlarla
sınırlı olmaksızın kişilik hakkı kapsamında düşünülmesi gereken ve korunması gereken psiko37
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sosyal tehlikelere ve risklere karşı işçinin korunması da bu yükümlülüğün kapsamındadır. Bu
korumanın kapsamına işçinin kişiliğine, şeref ve haysiyetine diğer işçilerden ve üçüncü
kişilerden gelebilecek müdahale ve tecavüzlere, cinsel tacize karşı korumak için işverenin
gerekli önlemleri alması (İK, m.24/II, d; TBK m.417/1) da girer. Aynı şekilde işçinin özel
yaşamının ve temel haklarının işverenden gelebilecek müdahalelere karşı da korunması
gerekir. Ancak burada işçinin işyerindeki özel yaşam alanının sınırsız olmadığını da kabul
etmek gerekir.
Gerçekten işveren diğer işçilerin ya da üçüncü kişilerin sağlık ve güvenliklerini
sağlamak gibi daha üstün bir yarar ya da kanundan doğan bir yükümlülük nedeniyle işçinin
temel haklarına müdahale edebilir. Fakat bu konuda da müdahalenin kapsam ve sınırlarının
belirlenmesi özel önem taşır. Bu bağlamda, dürüstlük kuralı gereği öncelikle işçinin bu
konuda bilgilendirilmesi gerekir. Bunun dışında işverenin işçinin temel hakkına müdahale
niteliği taşıyan davranışının meşru bir amaca dayanıp dayanmadığı, gerekli olup olmadığı,
gerekli ise uygulanan yöntemin uygun olup olmadığı, ayrıca amacı gerçekleştirmeye yetecek
kadar bir müdahaleyi aşıp aşmadığı, yani ölçülü olup olmadığı gibi birçok hususun da
araştırılması gerekir
İşverenin işçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlama yükümlülüğü de psikolojik taciz
bakımından yasal dayanak olabilecek niteliktedir. Zira iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin
hükümler işçilerin sadece fiziksel açıdan değil, ruhsal ve psikolojik açıdan da sağlıklı
olmalarını, bir başka deyişle psikolojik tacize karşı da korunmasını gerekli kılar. Bir diğer
ifadeyle çalışanın sağlığını sadece fiziksel olarak sağlıklı olma anlamında düşünmek mümkün
değildir. İşçilerin sağlığını ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünün hukuki dayanağı ise
öncelikle 4857 Sayılı İş Kanunu’nun mülga 77. maddesiydi. İş Kanunu’nun mülga maddesi
77 fıkra 1 (Mülga: 20/6/2012-6331/37 md.) uyarınca; “işverenler, işyerinde işçi sağlığı ve iş
güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız
bulundurmakla yükümlüdürler”. Öğretiye göre işveren için “bilim ve tekniğin gerektirdiği
tüm önlemler” ölçütü esas olmalıydı. Bu ölçüte göre, bilim ve tekniğin ulaştığı en son
durumda işçinin psikolojik sağlığının tacizlere karşı korunmasının, gerek işçinin verilen işi
yerine getirmesinde, gerekse de işverenin gözetme yükümlülüğü kapsamında önemli bir yeri
olduğusonucu çıkarılabilecektir. Aynı esas 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 417
ikinci fıkrasına tekrar edilmiştir. Nitekim “İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin
sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak;
işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür”
(TBK m.417/2). Keza 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden önceki
818 sayılı mülga Borçlar Kanunu madde 332 ise işveren bakımından “işçinin niteliği dikkate
alınmak suretiyle hakkaniyet derecesinde işverenden beklenebilecek önlemler” ölçütünü
getirmişti.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği konusu ilk kez
ayrı bir kanuni düzenleme içerisinde ele alınmıştır. Anılan Kanunun m.4/1’de, İş Kanunu
mülga m.77.’den farklı olarak “gerekli her türlü önlemi almak” ifadesine yer verilmemiş,
bunun yerine işverenin “işle ilgili sağlık ve güvenliği sağlamakla” yükümlü olduğu
belirtilmiştir. Ancak Kanunun m.4/1-a’da işverenin “mesleki risklerin önlenmesi, eğitim, bilgi
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verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması... için çalışmalar yapacağı” belirtildiğinden 6331
Sayılı Yasa açısından da işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü tedbiri alma
zorunluluğu bulunduğu sonucuna varılması gerekmektedir. Hem Türk Borçlar Kanunu hem
de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler bilimsel ve teknik ilerlemeler
sonucunda ortaya çıkan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini sürekli izlemek, bunları işyerinden
uygulamak zorundadırlar. İşverenin maddi durumunun yetersizliği, tecrübesizliği, bilimsel ve
teknik ilerlemeler konusundaki bilgisizliği onu sorumluluktan kurtaramaz.
Belirtilen şekildeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen, bir diğer deyişle, işyerinde işçi
ya da işçilerine psikolojik taciz uygulayan ya da uygulandığını bilmesine rağmen bunu
sonlandırmak için herhangi bir tedbir almayan işveren işçiyi gözetme borcuna aykırı
davranmış olacaktır. Bu durumda işverenin gündeme gelecek sorumluluğunun hukuki temeli
de anılan maddenin 3. fıkrasında belirtilmiştir. Söz konusu fıkra uyarınca, “İşverenin
yukarıdaki hükümler dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle işçinin ölümü,
vücut bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini,
sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk hükümlerine tabidir.” (TBK m.417/3).
Örneğin, işyerinde çalışanlara haksız, kaba ve kırıcı davranışların sergilenmesi,
çalışanların kişiliklerinin ve onurlarının zedelenmesi durumunda işverenin, iş sağlığı ve
güvenliğini sağlama yükümlülüğünü ihlal etmesi ve ayrıca çalışanın kişilik haklarına yönelik
saldırıyı önlemediği ve buna sebebiyet verdiği için işçiyi koruma ve gözetme borcuna aykırı
davranması gündeme gelir. İşverenin işçiyi gözetme borcu, iş sözleşmesinden kaynaklanan bir
borç olması nedeniyle, eğer yerine getirilmez ise, işverenin sözleşmeye aykırı davranışı da
ortaya çıkar. Bu yöndeki bir Yargıtay kararına göre; “Somut olayda iddia edilen haksız, kaba
ve kırıcı davranışların diğer çalışanlara da yapıldığı, genel anlamda işyeri kabalığının
olduğu ve çalışanların kişilik ve onurlarının rencide edildiği anlaşılmaktadır. Davaya konu
olayda, unsurları itibarıyla mobbingin oluşmadığını söylemek mümkün ise de, işverenin, iş
sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünü ihlal ettiği, öte yandan kişilik haklarına
yönelik saldırıyı önlemediği ve buna sebebiyet verdiği için işçiyi koruma ve gözetme borcuna
aykırı davrandığı, bu durumun da işçiye iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme imkânı verdiği
kabul edilmelidir. Yukarıda belirtilen ve açıklanan nedenlerden dolayı, iş sözleşmesinin işçi
tarafından haklı olarak feshedildiğinin kabulü ile kıdem tazminatına hükmedilmesi
gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir. ” (Yarg. 22. HD.
22.05.2014 tarih ve 2013/11788-2014/14008 E.K sayılı ilamı, www.kazancı.com).
Psikolojik taciz bizatihi mağdurun kişilik haklarını ihlal eden hukuka aykırı bir olgudur.
Bu bağlamda psikolojik taciz mağduru işçi, Türk Medeni Kanunu (“TMK”) madde 25’te
düzenlenen ve “koruyucu” veya “kişilik hakkını koruyan özel” davalar olarak nitelendirilen
davaları olayın özellikleri elverdiği ölçüde açabilecektir38. İlgili hükme göre, “Davacı,
hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermiş
olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığının tespitini isteyebilir (TMK m.25).
Davacı bunlarla birlikte, düzeltmenin veya kararın üçüncü kişilere bildirilmesi ya da
yayımlanması isteminde de bulunabilir. Davacının, maddî ve manevî tazminat istemleri ile

38

Ayrıntılı bilgi için bkz. SAVAŞ, 101-105.
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hukuka aykırı saldırı dolayısıyla elde edilmiş olan kazancın vekâletsiz iş görme hükümlerine
göre kendisine verilmesine ilişkin istemde bulunma hakkı saklıdır.
Söz konusu olan kişilik hakkına yönelik saldırı tehlikesini önleme davası; kişiliğe
tecavüzün henüz başlamadığı ve fakat tecavüz tehdidin bulunduğu hallerde açılan bir dava
olup failin davranışını yasaklayarak mağduru gelecekte gerçekleşecek tecavüzden korumayı
hedefleyen bir dava türüdür. Hâlbuki psikolojik taciz belli bir süreye yayılan ve tekrar edilen
davranışlardan oluşan bir süreç olduğundan, bir diğer ifadeyle birden çok hareketin
bulunmasına rağmen tek bir tecavüzün söz konusu olması nedeniyle bu davanın açılabilme
olanağı oldukça sınırlıdır. Sadece psikolojik taciz mağdurunun sözleşmesi geçersiz bir şekilde
feshedilmesi üzerine mahkemece verilen işe iade kararı üzerine işyerinde çalışmaya başlaması
halinde ve şartları varsa bu davanın açılabileceği öğretide belirtilmektedir39. Tecavüzün
durdurulması davası ise, başlamış ve devam eden bir tecavüzü sona erdirmek amacı ile açılan
bir dava olduğundan, psikolojik taciz mağdurunun oluşan durumu sona erdirmek adına
açabileceği bir davadır. Söz konusu iki davayı tamamlayan sona ermiş bir tecavüzün hukuka
aykırılığının tespiti davası ise özel bir tespit davası olup, psikolojik taciz mağdurunun
başvurabileceği bir diğer hukuki yolu teşkil etmektedir. Zira, psikolojik taciz süreci içerisinde
yaşanılan olayların mağdurda bıraktığı etkiler ile bu olaylar nedeniyle mağdurda meydana
gelen değişiklikler psikolojik taciz sona erse bile devam edecektir40. Davacı mağdurun ayrıca
düzeltmenin/kararın 3. kişilere bildirilmesi veya kararın yayınlanması talebinde bulunması da
mümkündür.
Psikolojik taciz mağduru işçi, uğradığı zararların karşılanması amacıyla maddi veya
manevi tazminat davası da açabilir (TBK md. 56, 58/I, 417/III; TMK md. 25/III). Yaşadığı
psikolojik taciz veya buna gösterdiği tepki nedeniyle onur kırıcı veya arkadaşları arasındaki
saygınlığını zedeleyici davranışlara maruz kalması, iş sözleşmesinin kötü niyetli veya geçersiz
ya da haksız feshedilmesinden başka feshin işyerinde herkesin önünde onurunu kırıcı, itibarını
zedeleyici tarzda yapılması ya da haksız birtakım isnatlarda bulunulması gibi durumlarda
işçinin manevi bir zararı oluşmaktadır. Dolayısıyla, somut olayın koşulları nazara alınmak
suretiyle hâkim, manevi tazminat adı altında bir miktar para ödenmesine hükmedebileceği
gibi başka bir giderim biçimine de hükmedebilir veya manevi tazminata ekleyebilir, özellikle
psikolojik tacizi kınayan bir karar verebilir ve bunun yayınlanmasına hükmedebilir (TBK md.
58/II). Öğretide bu konuya ilişkin bir görüş, psikolojik taciz nedeniyle uğranılan zararların
çoğunlukla manevi nitelikte olmasından hareketle manevi tazminat davaları sonucu
hükmedilecek maddi tutarın düşük değil, caydırıcı nitelikte olması gerektiği yönündedir41.
Buna ilişkin bir Yargıtay kararına göre; “İşyerinde davacıya mobbing uygulanması nedeniyle
davacı lehine manevi tazminata karar verilmiş ise de, dosya içeriği ve tanık beyanları birlikte
değerlendirildiğinde, davacı aleyhine yapılan ve mobbing olarak nitelendirilen eylemlerin
ağırlığı ve bu eylemlerin yapılmasında davacının da kısmi kusurunun bulunması sebebi ile,
davacı lehine daha düşük miktarda manevi tazminata karar verilmesi gerekirken, yazılı
39
40
41

ARSLAN ERTÜRK, 318; SAVAŞ KUTSAL, 9.
SAVAŞ, 106-107.
LİMONCUOĞLU, Alp: “İş Hukuku Kapsamında Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi ve Mağdurların
Kullanabilecekleri Haklar” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 105, Ankara Mart- Nisan 2013, 67.
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şekilde yüksek miktarda manevi tazminata karar verilmiş olması hatalı olup bozma
nedenidir”; (Yarg. 7. HD. 22.05.2014 tarih ve 2013/20568-2014/5379 E.K sayılı ilamı)
Maddi tazminat davası dâhilinde talep edilebilecek maddi zararların kapsamına ise,
maruz kalınan olayların özelliklerine göre farklılık gösterecek olsa da, işçinin beden ve ruh
bütünlüğünü sağlamak için yaptığı tedavi ve ilaç masrafları, çalışma gücünün yitirilmesi,
iktisadi geleceğinin sarsılmasına ilişkin zararlar girebilmektedir 42. Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu’nun bu konuya ilişkin bir kararında, psikolojik taciz uygulamalarının doğrudan bir
sonucu olan ve varsayıma dayanmayan gerçek zararın maddi tazminat olarak talep
edilebileceği açıkça belirtilmiştir43.
İşverenin işçiye ayrımcılık yapma niyeti ile psikolojik taciz uygulaması, bir diğer ifade
ile psikolojik tacizi ayrımcılığı gerçekleştirmenin bir aracı olarak kullanması durumunda,
işverenin işçiye karşı eşit davranma borcunun ihlali söz konusu olacaktır. Uygulamada
görüldüğü üzere, psikolojik tacizin mağduru olan bir işçi, söz konusu olay ile arasında dolaylı
ilişki kurulabilen diğer hukuki yaptırımlara da başvurabilir. Bu doğrultuda, psikolojik
tacizden dolayı mağdur olan bir işçi ilgili hükme dayanarak 4 aya kadar ücreti tutarındaki
ayrımcılık tazminatı ile yoksun bırakıldığı haklarını isteyebilecektir (İK m.5/6)44.
Psikolojik taciz mağduru işçinin başvurabileceği hukuki yollardan bir diğeri, iş görme
borcunu ifadan, yani çalışmaktan kaçınmaktır. İşçinin çalışmaktan kaçınma hakkı, 6098 sayılı
Türk Borçlar Kanunu ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer
almaktadır. Buna göre; “İşveren, iş görme ediminin yerine getirilmesini kusuruyla engellerse
veya edimi kabulde temerrüde düşerse, işçiye ücretini ödemekle yükümlü olup, işçiden bu
edimini daha sonra yerine getirmesini isteyemez. Ancak, işçinin bu engelleme sebebiyle
yapmaktan kurtulduğu giderler ile başka bir iş yaparak kazandığı veya kazanmaktan bilerek
kaçındığı yararlar ücretinden indirilir.” (TBK m.408). Ayrıca “ Ciddi ve yakın tehlike ile karşı
karşıya kalan çalışanlar kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvurarak
durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmesini talep edebilir.
Kurul acilen toplanarak, işveren ise derhâl kararını verir ve durumu tutanakla tespit eder.
Karar, çalışana ve çalışan temsilcisine yazılı olarak bildirilir. Kurul veya işverenin çalışanın
talebi yönünde karar vermesi hâlinde çalışan, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan
kaçınabilir. Çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile kanunlardan ve iş
sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır. Çalışanlar ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez
olduğu durumlarda birinci fıkradaki usule uymak zorunda olmaksızın işyerini veya tehlikeli
bölgeyi terk ederek belirlenen güvenli yere gider. Çalışanların bu hareketlerinden dolayı
hakları kısıtlanamaz” (İSGK m.13 (1), (2), (3).)
İş sözleşmesiyle çalışanlar, talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığı
durumlarda, tabi oldukları kanun hükümlerine göre iş sözleşmelerini feshedebilir. (İSGK
m.13 (4)). Yargıtay da konuya ilişkin kararlarında psikolojik tacizi işçinin iş sözleşmesini
feshinde haklı bir neden olarak görmektedir. Ancak anılan kararlarda psikolojik tacizin sadece
haklı fesih nedeni teşkil ettiği veya dolaylı da olsa İş Kanunu dahilinde yer alan “ahlak ve iyi
42
43
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SAVAŞ, 107-109.
YHGK., 25.9.2013, 9-1925/1407, www.kazanci.com.
ARSLAN ERTÜRK, 304 -305; LİMONCUOĞLU, Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi, 66.
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niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri”nden olduğunun ifade edildiği görülmektedir
(İK m. 24/2) (Yargıtay 9. HD., 4.11.2010, 37500/31544 sayılı kararı; Yargıtay 9. HD.,
1.4.2011, 8046/9717 sayılı kararı, www.kazanci.com; Yargıtay 9. HD.,18.3.2010, 22535/7225
sayılı kararı, legalbank.net). İşverenin psikolojik tacizin doğrudan faili olmadığı bir durumda
ise, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilmesi için işvereni yaşanan olaylardan
haberdar etmiş ve buna rağmen işverence herhangi bir önlem alınmamış olması şarttır45.
Psikolojik taciz mağduru işçinin söz konusu fesih hakkını psikolojik taciz teşkil eden
davranışları öğrenmesinden itibaren 6 işgünlük ve her halde olayın meydana gelmesinden
itibaren 1 yıllık hak düşürücü süreler içerisinde kullanması gerekmektedir (İK m.26/1).
Yargıtay psikolojik taciz oluşturan olayların, yani mağdura karşı yapılan eylemlerin temadi
eden eylemler olması nedeniyle, 6 işgünlük hak düşürücü sürenin işlemeye başlamadığı
görüşündedir46. Bizce, psikolojik taciz belli bir süreye yayılan ve tekrar edilen davranışlardan
oluşan bir süreçtir. Dolayısıyla birden çok hareketin bulunmasına rağmen ortada tek bir
tecavüz bulunmaktadır. Bu bakımdan, Yargıtay’ın söz konusu görüşü ve bu görüş
doğrultusunda verdiği karar, psikolojik tacizin yapısı ile örtüşmekte olup, kanaatimizce
isabetlidir47. Eğer işçi maruz kaldığı psikolojik tacize boyun eğmeyerek direnir, iş
sözleşmesini de feshetmez ise, hatta psikolojik taciz failine karşı hukuki mücadeleye başlarsa,
o zaman mağdurun iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi gündeme gelebilir. Böyle
bir olasılıkta işçi, iş güvencesi hükümlerine tabi ise işe iade davası açabilmeli, İş güvencesi
kapsamı dışında ise, işvereninden kötü niyet tazminatı talep edebilmelidir48. Nitekim,
Yargıtay bir kararında psikolojik taciz mağduru işçiye ihbar tazminatının yanı sıra kötü niyet
tazminatı da ödenmesi gerektiği hükmüne varmıştır. (Yargıtay 9. HD.’nin 11.6.2007 tarih ve
32353/18337 sayılı kararı, Çalışma ve Toplum Dergisi, 2007/4, S. 15, s. 214-215.)
Mağdur yukarıda incelenen hukuki yollardan hangisine başvurmuş olursa olsun, ispat
hususunda özel bir düzenleme bulunmadığından; genel kural geçerlidir (HMUK m.190/f.1).
Dolayısıyla, mağdur psikolojik tacize maruz kaldığı yönündeki iddiasını tam bir şekilde
ispatlamalıdır. Bunun haricinde eğer İş Kanunu madde 5 hükmü kapsamında bir hukuki süreç
söz konusu olursa, mağdura düşen ispat yükü hafiflemektedir. Zira, anılan maddenin 7. fıkra
hükmü, işçinin bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya
koymasını yeterli bulmakta ve bu durumda, böyle bir ihlalin mevcut olmadığını işverenin
ispat etmekle yükümlü olduğunu öngörmektedir (İK m.5/7).
Ne var ki, psikolojik taciz çoğunlukla sadece mağdur ve fail arasında veya sözlü olarak
gerçekleştiğinden, ispat edilmesi genellikle çok zor olan bir olgudur. Ayrıca, bu sürece tanık
olanlar bulunsa bile işsizliğin yüksek olduğu ve iş güvencesinin bulunmadığı bir ortamda
işverenden korkulduğundan tanıklık yapacak ve gerçekleri anlatacak kişilerin bulunması da
oldukça zordur49. Yargıtay, bu durumu dikkate alarak, konuya ilişkin kararlarında ispat
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SAVAŞ KUTSAL, 11.
Yarg. 9 HD., 4.11.2010, 37500/31544, www.kazanci.com.
ARSLAN ERTÜRK, 312; LİMONCUOĞLU, Psikolojik Tacizin Değerlendirilmesi, 77; SAVAŞ KUTSAL,
11.
SAVAŞ KUTSAL, 11.
SAVAŞ KUTSAL, 12; ERGİN, 260.
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kolaylığı getirmekte ve işçinin anlattığı psikolojik taciz teşkil eden olayların tutarlılık teşkil
etmesini, kuvvetli bir emarenin bulunmasını gerekli ve yeterli bulmaktadır50.
Türk Ceza hukuk sisteminde psikolojik taciz (mobbing) ile ilgili özel bir yasal
düzenleme henüz mevcut değildir. Oysaki İsveç’te 1994, Japonya’da 1996, Finlandiya’da
2000’de, Almanya, Fransa ve ABD’de mobbing ayrı bir suç tipi olarak nitelendirilmiş ve bu
ülkelerin hukuk mevzuatlarında açık bir şekilde yer bulmuştur. Bu suçun unsurları, psikolojik
tacizin sistemli oluşu, tacizin sürekliliği ve kasıtlı olmasıdır. Bu suçun yıldırma sürecinde
kişinin saygınlığına, güvenirliliğine saldırı sistematik ve sürekli olarak uygulanır. O kimseye
aşağılayıcı, hırpalayıcı, kötü niyetli mesajlar gönderilir ve kişi kusurlu duruma düşürülür.
Ayrıca, kişi bu tacize boyun eğmeye de zorlanır51.
Psikolojik taciz (mobbing) işyerinde bir çalışana yöneltilen, işveren veya diğer işçiler
tarafından sistematik şekilde tekrarlanan, kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi
düşmanca davranışlarla ortaya çıkan bir suç biçimi olunca Türk Ceza Kanununda yer alan bir
kısım suç teşkil edici eylemlerle kesiştiği görülür. Örneğin, Türk Ceza Kanununun suç saydığı
hakaret ve sövme (TCK m.125), yaralama (TCK m.86), cinsel taciz (TCK, m.105), eziyet
(TCK, m.96) ve görevi kötüye kullanma (TCK, m.257) gibi eylemler psikolojik taciz
(mobbing) oluşturan fiiller içinde yer alabilir. Keza suç teşkil eden fiillerin psikolojik taciz
(mobbing) eylemi içinde yer alması mümkün ve muhtemel ise de bu zorunlu değildir.
Psikolojik taciz (mobbing) suçunu maddi ve manevi unsurları bakımından karşılayan hükmün
yukarıda zikredilen suç tipleri haricinde; kişilerin huzur ve sükûnunu bozma (TCK m.123),
özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK m.134), tehdit (TCK m.106) veya iş ve çalışma
özgürlüğünün ihlali (TCK m.117) suçlarından kamu davası açılması ve faillerin Türk Ceza
Kanununun ilgili maddeleri gereğince cezalandırılmaları da somut olayın özeelliğine göre, söz
konusu olabilir52.
SONUÇ
İşyerinde psikolojik taciz, çalışma hayatının kendisi kadar eski olmasına rağmen Türk
Hukuk sisteminde nispeten geç düzenlenmiş bir olgudur. Psikolojik taciz ilk önce 2000’li
yılların başında akademik çalışmalarda sonra da yargı içtihatlarında yer bulmaya başlamıştır.
Bununla birlikte, Türk Hukukunda psikolojik tacizin açısından 2011 yılı âdeta bir dönüm
noktası teşkil etmiştir. Zira, konuya ilişkin önemli yasama faaliyetleri bu yılda
gerçekleşmiştir. Şöyle ki, her ne kadar 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olsa da, 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu 4.2.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış ve 417. madde
düzenlemesinde psikolojik tacize açıkça yer verilmiştir. Bunun yanı sıra aynı yıl “İşyerlerinde
Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” konulu ve 2011/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi
yayınlanmış, T.B.M.M. Kadın ve Erkek Eşitliği Komisyonu tarafından “İşyerinde Psikolojik
Taciz (Mobbing) ve Çözüm Önerileri Raporu” hazırlanmıştır. Böylece, söz konusu olguya
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Yarg. 9 HD., 4.11.2010, 37500/31544, www.kazanci.com.
ÖZKUL/ÇARIKÇI, 489.
Ayrıntılı bilgi için bkz. TAŞKIN, Ahmet: “İşyerinde Mobbingin Ceza Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”,
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ilişkin terim birliği konusunda önemli bir adım atılmış, hukukumuzda psikolojik taciz pozitif
olarak düzenlenmiştir.
Ne var ki, günümüzde bile henüz psikolojik taciz kavramı henüz yasal biçimde
doğrudan tanımlanmamıştır. Bu sonuç, psikolojik taciz kavramının yargı içtihatları ile
belirlenmesine yol açmıştır. Nitekim Yargıtay’ın konuya ilişkin içtihatları her geçen gün
artmakta ve konuya ilişkin önemli esaslar ortaya konmaktadır. Kanaatimizce, çalışma
hayatında mağdurlarının yanı sıra onların ailelerini, işyerini, nihayetinde bütün toplumu
vicdanen rahatsız eden psikolojik taciz ile daha etkin ve adil mücadele; bütün psikolojik taciz
türlerini kapsayan, mağdura birtakım ispat kolaylıkları tanıyan, etkin yasal yaptırımlar getiren
ve önleyici nitelikte hükümler de içeren özel bir yasal düzenleme ile gerçekleşebilecektir.
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TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE ARIZİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Araş. Gör. Salih GÜRBÜZ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Özet
Vergiler kamu gelirlerinin yaklaşık %85’lik bir kısmını oluşturarak ülkelerin en önemli
kaynağını meydana getirmektedir. Vergiler teoride farklı sınıflandırma kriterleri üzerinden
tasnif edilmekte ve uygulamalar bu doğrultuda kanuni olarak düzenlenmektedirler. Türk vergi
sistemi konu açısından sınıflandırma esası üzerine kurularak uygulanmaktadır. Bu
sınıflandırmaya göre vergiler, gelirin, servetin yada harcamaların üzerinden alınmaktadırlar.
Gelir üzerinden alınan vergiler gelir ve kurumlar vergisidir. Gelir vergisi gelirin unsurları
üzerinden elde edilen kazanç ve iratların vergilendirilmesini, kurumlar vergisi ise tüm bu
unsurların kurum faaliyeti çatısı altında toplanarak kurum kazancı olarak
vergilendirilmesinden meydana gelmektedir. Arızi kazançlar genel olarak yapılması
devamlılık arz etmeyen faaliyetlerden elde edilen kazançlara verilen addır. Arızi kazançlar
Gelir Vergisi Kanunu’nda gelirin unsurları arasında diğer kazanç ve iratların içinde
düzenlenmektedir. Ancak arızi kazançlar sadece gerçek kişiler tarafından elde edilmemekte
tüzel kişiliklerde arızi kazanç elde edebilmektedir. Bu durumda arızi kazançların hangi vergi
kanunu içinde düzenlendiği ve nasıl vergilendirildiği önem arz etmektedir. Arızi kazançların
vergilendirilmesindeki düzenlemeler ile irat kavramı konumuzun esasını teşkil etmektedir.
Bu çalışmada arızi kazançların neler olduğu mükelleflerinin kimler olacağı ve nasıl
vergilendirileceği, Türk vergi sistemindeki yeri incelenerek karşılaşılan problemlere çözüm
önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arızi Kazanç, Gelir Vergisi, Vergilendirmede Mükellef, Genel
Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi.
JEL Kodları: H21, K11, K34.
EVALUATION OF TAXATION OF INCIDENTAL GAINS IN TURKISH TAX
SYSTEM
Abstract
Taxes constitute the most important source of income, accounting for about 85% of
public revenues. Taxes are classified according to different classification criteria in theory and
the practices are regulated legally in this direction. The Turkish tax system is applied on the
basis of classification. According to this classification, taxes are levied on income, wealth or
expenditure. Taxes on income are income and corporate taxes. Income tax is the taxation of
income and income on items of income, and corporate tax is the taxation of all these elements
under corporate activity. Incidental earnings are generally the ones that are generated from the
income obtained from the activities which are not continuous. Incidental earnings are
regulated in the Income Tax Law, among other elements of income, within other earnings and
revenues. However, incidental gains are not only obtained by natural persons but can also be
incidental. In this case, it is important in which tax law the incidental gains are regulated and
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taxed. The regulations on taxation of incidental earnings and the concept of revenue constitute
the basis of our subject.
n this study, what are the incidental gains, who are the taxpayers and how they will be
taxed will be examined and solutions will be presented to the problems encountered.
Keywords : Incidental Gain, Income Tax, Taxpayers in Taxation, General Tax Law,
Turkish Tax System.
JEL Codes : H21, K11, K34.
1. GİRİŞ
Vergiler uygulama açısından belirli teoriler üzerinden vücut bulmaktadırlar. Bu teoriler
vergilerin sınıflandırılması ile karşımıza sıklıkla çıkmakta ve sınıflandırma verginin konusu
açısından önem arz etmektedir. Gelir, harcama ve servetin vergilendirilmesi ve bu vergi
konuları içinde ayrı ayrı özel vergilerin düzenlenmesi ile daha geniş ve özel bir hal
almaktadır. Gelirin vergilendirilmesinde gelirin unsurları ve bu unsurlardan kimin gelir elde
ettiği verginin gelir ve kurumlar vergisi olarak ayrılmasını sağlamaktadır. Gelirin yedi
unsurundan gerçek kişi elde ettikleri gelirleri itibariyle vergilendirilirken, kurumlar tüm bu
unsurlardan elde ettiği gelirlerinden dolayı kurum kazancı olarak vergiye tabi tutulmaktadır.
Gelirin yedinci ve son unsuru olan diğer kazanç ve iratlar kendi içinde değer artış
kazancı ve arızi kazanç olarak ikiye ayrılmaktadır. Arızi kazançlar elde edilmesi süreklilik arz
etmemektedir. Vergilendirilmesi ve özellikle serbest meslek faaliyeti olan devamlılık
sürecinin net olarak belirlenemediği telif kazançlarıyla karşılaştırılması konumuz açısından
önem arz etmekte ve çalışmamızda kurumlar vergisinde arızi kazançlara yönelik
uygulamaların nasıl olduğuna değinilmektedir.
2. TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER
Sistem kelime anlamı olarak: Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan
durum, uyum, nizam, düzen olarak ifade edilmektedir1. Sistem bir uyum nizam ve düzen ise
bu düzenlemede tasnif yani sınıflandırma önemli bir paya sahiptir. Sınıflandırmanın genelden
özele doğru gerçekleşmesi vergi uygulamalarında karşımıza çıkan önemli bir durumdur.
Örneğin verginin esasları vergi hukuku veya vergi usul hukuku ile belirlenirken (gümrük
vergileri hariç) bu esaslara göre özel vergiler yine genel bir sınıflandırmayla özel vergi
kanunları olarak düzenlenmekte ve vergi sistemlerini oluşturmaktadırlar.
Vergi teorisinde verginin farklı şekillerde sınıflandırılması söz konusudur. Bu
sınıflandırmalar vergilerin konularına, mükelleflerin şahsi durumlarına, tarife şekline ve
yansıma durumuna göre belirlenmektedir.
Bunları;
- Dolaylı – dolaysız,
- Konuları açısından,
- Ayni - nakdi,
- Tarifeler açısından,
- Uygulama süreleri açısından,
1

TDK Büyük Türkçe Sözlük
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- Tahsilatı yapan idari birimler açısından,
- Şahsi – gayrişahsi,
v.b. vergiler şeklinde sıralamak mümkündür.
Yaygın olarak vergi sistemlerinde kabul edilen sınıflandırma vergilerin konuları
açısından düzenlenmesidir.
Bu açıklamalar doğrultusunda vergi sistemi; genel vergi hukuku ilke ve yasalarına
uygun olarak belirli bir sınıflandırmaya göre düzenlenmiş özel vergilerden meydana gelen
nizamdır.
Türk vergi sisteminde vergilerin sınıflandırılması genelden özele doğrudur ve
konularına göre sınıflandırmaya göre düzenlenmektedir.
Şekil 1: Türk Vergi Hukukunun Konusuna Göre Sınıflandırılması
Vergi
Hukuku
Genel Vergi Hukuku
(Genel Hükümler)
Vergilendir
me Hukuku

Özel Vergi Hukuku
(Türk Vergi Sistemi)
Gelir Üzerinden
AlınanVergiler

Harcamalar
Üzerinden Alınan
Vergiler

Servet Üzerinden
Alınan Vergiler

Vergi İcra
Hukuku

Gelir Vergisi

KDV

Emlak
Vergisi

Vergi
Yargılama
Hukuku

Kurumlar
Vergisi

ÖTV

MTV

Vergi Ceza
Hukuku

BSMV

Uluslararası
Vergi
Hukuku

ÖİV

Veraset ve İntikal
Vergisi

Şans Oyunları
Vergisi
Damga Vergisi

Harçlar
Belediye Vergi ve
Harçları
İthalde Alınan Vergiler (Gümrük
Vergisi ve Diğerleri)

Kaynak: Erdoğan Öner, Türk Vergi Sistemi, 9. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara
2019.
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Türk vergi sisteminde genel olarak; gelir üzerinden alınan vergiler gelir ve kurumlar
vergisi, harcamalar ve tüketim üzerinden alınan vergiler KDV, ÖTV, BSMV ve ÖİV, servet
üzerinden alınan vergiler ise emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi ve veraset ve intikal
vergisi şeklinde sıralanmaktadır.
Türk vergi sisteminde; gümrük vergileri gibi farklı vergi, resim, harç v.b. yükümlülükler
de yer almaktadır. Ancak genel olarak önem arz eden vergiler Şekil 1’de sıralanmaktadır.
Gelir üzerinden alınan vergilerde gelirin ne olduğu önem arz etmektedir. Gelir kaynak
ve safi artış teorilerine göre iki farklı şekilde değerlendirilmektedir.
Kaynak teorisine göre gelir belirli bir kaynaktan veya belirli bir üretim faaliyetinden
elde edilen ekonomik değerlerdir2.
Safi artış teorisine göre ise hangi kaynaktan doğarsa doğsun belirli bir dönemde kişinin
satın alma gücünde veya öz kaynaklarında meydana gelen artış gelir olarak
değerlendirilmektedir3.
Vergilendirme açısından gelirin tanımı; gayrisafi kazanç veya iratlardan kanunla izin
verilen indirim istisna ve muafiyetlerin uygulanması, zararların mahsubu sonucunda ortaya
çıkan safi tutar olarak ifade edilmektedir4.
Gelir üzerinden alınan vergiler; gelir ve kurumlar vergisidir. Gelirin
vergilendirilmesinde mükellefiyet, vergilendirme süreci v.b. durumlar bu iki verginin farklı
olmasının ana esasını oluşturmaktadırlar.
2.1. Gelir Vergisinde Arızi Kazançların Vergilendirilmesi
Türk vergi sisteminde gelir vergisi 31.12.1960 tarihli 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
ile düzenlenmektedir. Gelir vergisinin konusu bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde
ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Konusu içerisinde bu verginin özellikleri de bir nevi
sıralanmaktadır. Kazanç ve irat kavramları da yine önem arz etmektedir. Kazanç bir üretim
faaliyeti sonucu elde edilen değer iken, irat sermayenin elde tutularak nemalandırılması
sonucu ortaya çıkan değer, gelir getiren mülk olarak tanımlanmaktadır5.
Gelir vergisinde gelir getiren faaliyete göre gelirin yedi unsura ayrılması söz konusudur.
Bu unsurlar;
- Ticari ve sınai faaliyetten doğan kazançlar için ticari kazanç,
- Zirai faaliyetten doğan kazançlar için zirai kazanç,
- Emek faktöründen elde edilen gelir için ücret,
- Serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar için serbest meslek kazancı,
- Ticari, zirai ve mesleki faaliyeti dışında mal ve hakların kiraya verilmesi sonucunda
elde edilen irat türü gelirler için gayrimenkul sermaye iradı,

Fatih Saraçoğlu, Türk Vergi Sistemi, 4. Baskı, Gazi Kitapevi, Ankara 2018, s. 13.
Erdoğan Öner, Türk Vergi Sistemi, 9. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019, s. 36.
4
Zeynep Arıkan, Ahmet İnneci, “Vergilendirilebilir Gelir ve Gelir Vergisinde Üniter Yapıyı Bozan
Uygulamalar” Sosyoekonomi, 2016, Vol: 24/(30), ss. 11 – 28, s. 13, https://dergipark.org.tr/tr/download/articlefile/230716 (16.10.2019).
5
Emre Akın, Gelir Vergisinde Temel Kavramlar, Vergialgı, https://vergialgi.net/gelir-vergisinde-temelkavramlar (17.10.2019).
2
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- Ticari, zirai ve mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilebilen
değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde edilen kar payı, faiz, kira ve benzeri irat türü
gelirler için menkul sermaye iradı6 ve
- Değer artış kazançları ve arızi kazançlar için ise diğer kazanç ve iratlar
şeklinde sıralanmaktadır.
Gelirin yedinci ve son unsuru olan diğer kazanç ve iratlar konumuz açısından önem arz
etmektedir. Çünkü diğer kazanç ve iratlar kendi içerisinde;
- Değer artış kazançları ve
- Arızi kazançlar
olarak ikili bir ayrıma tabi olmaktadır.
Değer artışı kazancı olarak vergilendirilen gelir, mal ve hakların elden çıkarılmasından
sağlanan kazançtır. Elden çıkarma, söz konusu mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında
devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret
şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade etmektedir7.
Arızi kazanç olarak vergilendirilecek gelir ise, yapılması devamlılık arz etmeyen
faaliyetlerden elde edilen kazançlardır. Zaten arızi kelime anlamı olarak “geçici, ara sıra”
anlamlarına gelmektedir8.
Gelir vergisinde devamlılık arz etmeyen durumların vergilendirilmemesi söz konusudur.
Bu durumda devamlılık arzi ederse farklı gelir unsurları içinde değerlendirilebilecek kazanç
ve iratlar arızi durum söz konusu olduğunda GVK’nın 82. maddesinde sayılan hallere uygun
ise arız kazanç olarak diğer kazanç ve iratlar unsuru içinde sayılmaktadır.
Arızi kazançların özellikleri ve kazançlar şunlardır:
 Arızi olarak yapılması devamlılık arz etmemesi: GVK’nın 82/1. maddesinde; “Arızî
olarak ticarî muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen
kazançlar.” Şeklinde düzenlenmektedir.
Bu fıkrada geçen arıziliğin nasıl tespit edileceği önemlidir. Bir gerçek kişinin bir takvim
yılında kaç sefer alım-satım işi yapması veya aracılık etmesi devamlılık karinesinden
sayılacağı ve sayılmayacağı önemlidir. Danıştay’ın üç yılda beş araba alım satımı yapılmasını
vergi idaresinin ticari kazanç saymasına yapılan itirazı; alım-satımlarda hem ‘devamlılık ve
süreklilik’, hem de ‘kazanç elde etme amacı’ görülmediği yargı kararında “Kâr amacı
güdülerek bu satışlardan kâr edildiği yönünde somut bir tespitin bulunmadığı” şeklinde karara
bağlanmıştır9. Bu durumda idarenin somut bir sayı vermemekle birlikte bir takvim yılı içinde
üç ve üzeri alım satım süreçlerinde inceleme yapması ve somut delile göre arızi mi?, ticari
mi? Kazanç elde edildiğini belirleyebilmesi söz konusudur.

Menkul
Sermaye
İradının
Tanımı,
Turkborsa.net,
http://www.turkborsa.net/vergi_rehberi.php#targetText=Menkul%20Sermaye%20%C4%B0rad%C4%B1n%C4
%B1n%20Tan%C4%B1m%C4%B1,benzeri%20iratlar%20menkul%20sermaye%20irad%C4%B1d%C4%B1r.
(17.10.2019).
7
M. Emin Akyol, “Değer Artışı Kazançlarının Vergilendirilmesi”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 2008 Sayı:
56,
http://www.lebibyalkin.com.tr/mevzuat/diger/makale/deger-artisi-kazanclarinin-vergilendirilmesi.html
(30.10.2019).
8
Arızi Nedir?, TDK Büyük Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/?kelime= (30.10.2019).
9
Danıştay 4. Daire E. 2012/5419 tarih 27.10.2015
6
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 Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması
veya terk edilmesi karşılığında elde edilen kazançlar: GVK’nın 82/2. maddesinde; “Ticarî
veya ziraî bir işletmenin faaliyeti ile serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk
edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve
eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat.” Şeklinde düzenlenmektedir.
 Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan
tazminatlar ile peştemallıklar (hava parası gibi): GVK’nın 82/3. maddesinde;
“Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile
peştemallıklar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayan veya yeni
kiracıya devrinde doğan kazançlar dahil).” Şeklinde düzenlenmektedir.
A eczanesinin devrinin karşılığında alınan 150.000 TL’lik hava parası devir eden kişi
için arızi kazançtır.
 Arızî olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla tahsil edilen hâsılat.
Üniversite kadrosunda görev yapan bir genel cerrahi profesörünün başka bir hastanede
tek seferliğine ameliyat yapması sonucu aldığı 60.000 TL’lik değer arızi kazançtır.
 Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan
elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların
tahsili dahil).
Ticari veya zirai bir işletmenin 2015 tarihinde tahsil edemediği ve şüpheli alacaklar
hesabında muhasebeleştirdiği 50.000 TL’lik kısmını 2019 yılında tahsil etmiştir. Ancak
işletmenin faaliyeti 2017 yılında durdurulmuştur. Bu durumda bu elde edilen 50.000 TL’lik
kısım kişi için arızi kazanç olarak karşımıza çıkmaktadır.
 Dar mükellefiyete tâbi olanların 45. maddede yazılı işleri arızî olarak yapmalarından
elde ettikleri kazançlar.
GVK’nın 45. maddesinde Türkiye ile yabancı memleketler arasında yaptıkları ulaştırma
işlerinde elde ettikleri kazançları ifade etmektedir. Bu işin devamlılık arz etmeyecek şekilde
yapılması arızi kazançtır.
Telif kazançları yedi gelir unsurundan serbest meslek kazançları içinde yer almaktadır.
Çünkü telife konu faaliyetlerin bir ilmi ve mesleki temel ve bilgi üzerine kurulu olması
nedeniyle serbest meslek faaliyeti olmaktadır. Telif kazançlarında süreklilik durumuna
bakılmamaktadır. Bu durumda serbest meslek faaliyetinin devamlı yapılmaması sonucu elde
edilen kazançların arızi kazanç sayılması söz konusuyken telife konu faaliyet arızi olarak
yapılması durumunda elde edilen kazanç serbest meslek kazancı sayılmaktadır10.
Tablo 1: Yıllar İtibariyle Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarları (GVK. Madde
82)
Yıl

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2019
2018

33.000 TL
27.000 TL

305 Seri No’lu Genel Tebliği
302 Seri No.lu Genel Tebliği

Mehmet Yüce, Fikri Haklar ve Bunların Telif Kazancı İstisnası Karşısındaki Durumu, İstanbul Üniversitesi
İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansı, 40. Seri, Yıl 2001, İstanbul, ss.84 – 101, s. 98,
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/7902 (07.11.2019).
10
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2017

24.000 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

24.000 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

23.000 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

21.000 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

21.000 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

20.000 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

Kaynak: Hasan Aykın, Arızi Kazanç Nedir? Arızi Kazançlar İçin İstisna Tutarları,
Vergi Dosyası, 31.01.2019, https://vergidosyasi.com/2019/01/31/arizi-kazanc-nedir-arizikazanclar-icin-istisna-tutarlari/ (05.11.2019).
Arızi kazançlarda Tablo 1’de yıllara göre sıralanmış olan istisna uygulanmaktadır. Esası
istisna tutarını geçmeyen arızi kazançlar beyan edilmeyecek geçen kısmı beyan edilerek
vergilendirilmesi gerekmektedir. Ancak tüm arızi kazançlar istisna uygulamasına tabi
değildir.
Bunlar;
- Gerçek usulde vergiye tâbi mükelleflerin terk ettikleri işleri ile ilgili olarak sonradan
elde ettikleri kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların
tahsili dahil),
- Dar mükellefiyete tabi olanların Türkiye ile yabancı memleketler arasında yaptıkları
ulaştırma işlerini arızi olarak yapmalarından elde ettikleri kazançlar
olarak sıralanmaktadır.
Örneğin kişinin bir takvim yılı içinde almış olduğu arabasını satması üzerinden arızi
kazanç durumunu incelersek;
- Aracın alışı 100.000 TL, satışı 120.000 TL ise arızi kazanç 120.000 – 100.000 =
20.000 TL’dir. Bu kazanç 2019 yılı istisna tutarı olan 33.000 TL’nin altında olduğu için beyan
edilmemektedir.
- Aracın alışı 100.000 TL satışı 140.000 TL ise arızi kazanç 140.000 – 100.000 =
40.000 TL’dir. Bu kazancın 40.000 – 33.000 = 7.000 TL’lik kısmı beyan edilmesi
gerekmektedir. Önemli olan husus arızi kazanç 40.000 TL, beyan edilmesi gereken arızi
kazanç istisna tutarı düşüldükten sonra 7.000 TL’dir.
Tam mükellef gerçek kişilerin arızi kazanç elde etmeleri halinde, kazançlarını yıllık
beyanname ile beyan etmeleri ve ödeme süresi içinde ödemeleri gerekmektedir.
Arızi kazançların beyan edilmesi durumu tam mükellef gerçek kişi yıllık beyanname ile
beyan etmesi ve ilgili tarihlerde ödemesi gerekmektedir. Dar mükellef gerçek kişi ise elde
ettiği arızi kazancı kazancın iktisap edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde faaliyetin yapıldığı
yerin vergi dairesine münferit beyanname vermesi ve bu sürede söz konusu vergiyi ödemesi
gerekmektedir.
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Tablo 2: Ticari Kazançlar / Serbest Meslek Kazançları ile Arızi Kazançların
Karşılaştırılması
Ticari Kazanç- Serbest Meslek Kazancı

Arızi Kazanç

1

Devamlı olarak icra edilen faaliyetler
bu kapsamda vergilendirilir

Devamlı olarak yapılmayan faaliyetler bu
kapsamda vergilendirilir

2

Gelir Vergisi Kanunu 37. Madde
hükmüne göre vergilendirilir

Gelir Vergisi Kanunu 82. Madde hükmüne
göre vergilendirilir

3

Tahakkuk Esası geçerlidir

Tahsilat (Elde etme) Esası geçerlidir

4

Yıllık G.V Beyannamesi ile beyan
edilir

Yıllık G.V Beyannamesi ile beyan edilir

5

İstisna uygulaması bulunmamaktadır

2019 yılı için 33.000TL’lik kısmı istisna
edilmiştir.

6

Dar mükellefler yıllık beyanname ile
beyan ederler

Dar mükellefler münferit beyanname ile beyan
ederler

7

Zararların karlara mahsubu
mümkündür

Arızi kazançtan doğan zararlar mahsup
edilemez

8

Geçici Vergi mükellefiyeti vardır

Geçici Vergi mükellefiyeti yoktur

9

Katma Değer Vergisi mükellefiyeti
vardır

Katma Değer Vergisi mükellefiyeti yoktur

Kaynak: Vergilendirmenin Önemli Unsuru Olan Devamlılık Kriteri Hangi Esaslara
Bağlanmıştır?, Bilgi Denetim, https://www.bilgilidenetim.com/vergilendirmenin-onemliunsuru-olan-devamlilik-kriteri-hangi-esaslara-baglanmistir.html (08.11.2019).
Yine arızi kazançları özetleyen Tablo 2’de görüldüğü gibi bu kazançlar için tahsil esası
geçerli olmakta, geçici vergi uygulaması söz konusu olmamakta ve katma değer vergisinin
konusu olan mal teslimi hizmet ifası söz konusu olsa da devamlılık arz etmediği için
mükellefiyet doğmamaktadır.
2.2. Kurumlar Vergisinde Arızi Kazançların Vergilendirilmesi
Kurumlar vergisi beyannamesi her mükellef kurum için vergiye tabi kazancının tamamı
üzerinden verileceği hükme bağlanmıştır. Ancak dar mükellefiyete tabi yabancı kurumların
gelirin unsurlarından diğer kazanç ve iratlar için yıllık beyanname değil özel beyanname
vermeleri gerekmektedir. Bunun dışındaki gelir unsurları için özel beyan esası geçerli
değildir. Dar mükellef yabancı kurumun diğer kazanç ve irat dışındaki vergiye tabi kazançları
kaynakta kesinti yoluyla ya da yıllık beyanname ile yapılmaktadır 11. Dar mükellefiyette, yıllık
Akif Akarca, Mehmet Şafak, Dar Mükellef Kurumların Kazançlarının Beyanı, Verginin Gündemi 09/04/2015,
Dünya.Com,
https://www.dunya.com/kose-yazisi/dar-mukellef-kurum-kazanclarinin-beyani/23546,
(31.10.2019).
11
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beyan esasında vergileme kurumun Türkiye'de ticari veya zirai kazanç elde etmesi halinde
yapılır.
KVK’nın 26/1. maddesinde; “Dar mükellefiyete tâbi olan yabancı kurumların vergiye
tâbi kazancının Gelir Vergisi Kanununda yazılı diğer kazanç ve iratlardan (telif, imtiyaz,
ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddî hakların satışı, devir ve temliki
karşılığında alınan bedeller hariç) ibaret bulunması halinde, yabancı kurum veya Türkiye'de
adına hareket eden kimse, bu kazançları elde edilme tarihinden itibaren onbeş gün içinde
Kanunun 27. maddesinde belirtilen vergi dairesine beyanname ile bildirmek zorundadır.”
düzenlemesi özel beyannamenin yasal kaynağını oluşturmaktadır.
Kurumlar açısından arızi kazanç elde edildiği takdirde kurum kazancı olarak kurumlar
vergisinin matrahına dahil edilmektedir. Kurumlar arızi kazanç elde edip gelir vergisinde
olduğu gibi istisna imkanlarından faydalanarak vergilendirilememekte sadece özel
beyannameye konu dar mükellef kurumlar arızi kazançları ki bunlarda hariç tutulanlar sonucu
oldukça cüzi kalan kısmının elde edilmesi durumunda kurumlar vergisinden farklı
vergilendirilmeye tabi olmaktadırlar.
3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Vergilendirilme aşamasında arızi kazanç gelirlerinin diğer gelir unsurlarına göre takibi
daha zordur. Çünkü arızi olarak yapılan bir işin devamlılık arz etmeyeceğinden dolayı takibi
zordur. Ayrıca kazancı sağlayan kişinin sorumluluğu bu aşamada önem arz etmektedir. Bu
yüzden arızi olarak kazanç sağlayan kişilerin devlete karşı kendilerini sorumlu hissedip
görevlerini yerine getirmesi gerekmektedir.
Telif kazançlarının arızi olarak da yapılsa serbest meslek faaliyeti sayılması bu
kazançların istisna kapsamına alınarak desteklenmiş olması olumlu bir durumdur.
Vergilendirilme aşamasındaki bir diğer sorun ise, devamlılık ile elde edilmeyen bu
kazançların beyan edilmesi gerektiğini mükelleflerin bilmemeleridir. Arızi kazanç sağlayan
kişilerin kaçının bilip bilmediği konusu da ayrı bir tartışma konusu olacaktır.
Kurumlar vergisinde arızi kazançların vergilendirilmesi gelir vergisine göre daha basit
ve kolaydır. Arızi kazançlar kurum kazancı olarak yıllık beyannamede vergilendirilerken ayrı
bir prosedüre tabi olmazlar ancak dar mükellef kurumlarda özel beyannameye konu diğer
kazanç ve iratlar durumun istisnası olarak görülse de kanunda parantez içi hariç tutulanların
çokluğu bu durumu yine vergi koyucu lehine çevirmektedir.
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İDARİ BAŞVURU YOLLARI VE İDARİ YARGI YOLU ÇERÇEVESİNDE HAK
ARAMA HÜRRİYETİ
Dr. Hayrettin YILDIZ
Yalova Üniversitesi
Özet
Hukuk devleti, kısaca bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunduğu, bireylere
hukuki güvenliğin sunulduğu ve hak ihlallerine karşı yargı olunun açık olduğu devleti ifade
etmektedir. Bireylerin sahip olduğu başlıca hak ve hürriyetlere çoğunlukla Anayasalarda yer
verilmektedir. Hak arama hürriyeti de bu temel hak ve hürriyetlerden biridir. Her ne kadar
Anayasamızda hak arama hürriyetinin yargısal yönü üzerinde daha çok durulmuşsa da bu
hürriyetin hayata geçirilmesine hizmet eden veya engelleyen idari makamlar ve bu
makamların tasarrufları da söz konusu olabilmektedir. Dolayısıyla, hak arama hürriyeti hem
idari boyutu hem yargısal boyutu bulunan geniş kapsamlı bir hürriyet türüdür. Bu yüzden hak
arama hürriyeti, çalışmamızda öncelikle idari yönüyle ele alınmakta ve bireyin hakkının
korunmasına yönelik talebinin bir davaya vücut vermeden idari yönlerden nasıl elde
edilebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunulmaktadır. Bireyin bu yöndeki taleplerine
ilişkin olarak idari makamlar tarafından verilen kararlar da incelemeye dahil edilmiştir.
Çalışmamızda hak arama hürriyetinin ikinci boyutunu ise yargısal boyut oluşturmaktadır. Bu
hususta ise, yargısal yollardan hak arama hürriyetinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin
açıklamalarda bulunulduktan sonra yargı makamlarının bu hürriyeti ele alış şekline ve ilgili
yargısal makamlar tarafından verilen kararlar ile bu kararlara ilişkin değerlendirmelerimize
yer verilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hak arama hürriyeti, Temel hak ve özgürlükler, Hukuk devleti,
İdare Hukuku, İdari yargı.
FREEDOM TO CLAIM RIGHTS WITHIN THE FRAMEWORK OF
ADMINISTRATIVE REMEDIES AND ADMINISTRATIVE JURISDICTION
Abstract
The state of law refers to the state where the fundamental rights and freedoms of
individuals are protected, legal security is offered to individuals and the judiciary against
violations of rights is open. The main rights and freedoms of individuals are mostly included
in the Constitutions. Freedom to seek rights is one of these fundamental rights and freedoms.
Even though the judicial aspect of the right to freedom of rights has been emphasized in our
Constitution, administrative authorities that serve or prevent the realization of this freedom
and their acts may be in question. Therefore, the freedom to seek rights is a comprehensive
type of freedom that has both administrative and judicial dimensions. Therefore, in our study,
the right to freedom of rights is firstly dealt with from an administrative aspect and
evaluations are made on how an individual's claim for the protection of his or her right can be
obtained from administrative aspects without incarnating a case. Decisions taken by
administrative authorities regarding the individual's requests in this direction are also included
in the review. In our study, the second dimension of the freedom to seek rights is judicial
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dimension. In this regard, after giving explanations on how to realize the right to freedom of
judicial remedies, the manner in which judicial authorities handle this freedom and the
decisions taken by the relevant judicial authorities and our evaluations regarding these
decisions are given.
Keywords: Freedom to claim rights, Fundamental rights and freedoms, State of law,
Administrative Law, Administrative judiciary.
GİRİŞ
Özü itibariyle hak kelimesinin çoğulu olan hukuk kavramı günümüzde “haklar”dan
ziyade bir sistemi ifade etmektedir. Bu yönüyle hukuk, esasında insan davranışlarını
düzenleyen ve devlet tarafından müeyyidelendirilen bağlayıcı kurallar bütünü anlamına
gelmektedir1. Diğer bir deyişle hukuk, kişilerin birbirleriyle ve kişilerin devletle ilişkilerini
düzenleyen kurallar bütününü ifade etmektedir2. Hak ise, hukuk düzenince tanınmış yetki
olarak tanımlanmaktadır3. Bu tanımdan hakkın, hukuk düzeni tarafından verilen bir yetki
olduğu sonucu da çıkmaktadır. Ancak, hakların hukuk düzeni tarafından verilenden ziyade
kabul edilen ve korunan menfaatler olduğu düşüncesi daha isabetli görünmektedir.
Hukukun ortaya koyduğu sistemin bireylerin temel hak ve özgürlüklerini koruması
beklenir. Bireye sağlanan hukuki koruma, sadece bireylerin birbirlerine karşı girişebilecekleri
hak ihlalleri için değil aynı zamanda devlet veya idare kaynaklı hak ihlalleri için de
öngörülmüştür. Bununla beraber, istisnalar ayrık kalmak kaydıyla bireyin kendi hakkını
sağlaması “ihkak-ı hak yasağı” gereği hukuka aykırı kabul edilmektedir. Bireyin yine
hukukun öngörmüş olduğu meşru vasıta ve yollardan hakkını araması gerekmektedir. Diğer
yandan, hak arama hürriyetinin aynı zamanda diğer hak ve özgürlüklerin bir güvencesi olduğu
ifade edilmelidir4. Zira hak ihlallerine karşı, hak arama hürriyetinin olmadığı bir sistemin
gerçek anlamda bir hukuk sistemi ortaya koymamış olacağı açıktır. Anayasa Mahkemesinin
de bir kararında ifade ettiği üzere: “Hukuk devleti niteliğinin en doğal gereği olan, hukuka
uygunluğu sağlama, aykırılığı giderme için yararlanılan hak arama özgürlüğünün
gerçekleşmesi, yaşama geçirilmesi koşullarından başlıcasıdır. Bunu kısaltarak, hak arama
özgürlüğünü kısıtlayıp güçleştirmek toplumu ve bireyleri en sağlıklı güvence olan hukuk-yargı
güvencesinden yoksun kılar”5. Aynı mahkeme bir diğer kararında, hak arama hürriyetini
“bireyin adaleti bulma, hakkı olanı elde etme ve haksızlığı giderme uğraşının”6 bir parçası
olarak değerlendirmektedir.
Hukuk devleti, hakların korunması noktasındaki beklentiyi hukukun temel ilkeleri ve
bireylere sağladığı hukuki güvence mekanizmalarıyla karşılamaya çalışır. Bu mekanizmaların

Kemal Gözler, “Hukuk Kelimesi Kaç Yaşında? Etimoloji Bize Ne Söyler?”, www.anayasa.gen.tr/hukuk-kacyasinda.htm, Başvuru Tarihi: 30 Ekim 2019.
2
Pars Tuğlacı, Okyanus 20. Yüzyıl Ansiklopedik Türkçe Sözlük, Cilt II, Pars Yayınevi, İstanbul, 1971, s. 1119.
3
Rona Aybay, İnsan Hakları Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2015, s. 3.
4
Teoman Evren, “Hak Arama Özgürlüğü ve Savunma”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, C. 1, S. 1, Ankara,
1988, s. 5 (5-15).
5
AYM Kararı, T. 01.10.1991., E. 1990/40, K. 1991/33.
6
AYM Kararı, T. 19.08.1991, E. 1991/2, K. 1991/30.
1
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en etkilisinin yargı cihazı olduğu ifade edilebilir7. Zira bireylerin, bir hak ihlaline veya suça
maruz kalmaları durumunda akla ilk gelen başvuru mercii yargı organları olmaktadır. Ancak,
bireylerin haklarına daha erken ulaşmalarını sağlayan başka araçların da mevcut olduğunu
belirtmek gerekir. Her ne kadar, bu araçlara mevzuatımızda ve genel hukuk kitaplarında yer
verilmişse da söz konusu araçların hak arama hürriyeti yönünden de ele alınmasında yarar
bulunmaktadır. Bu bakımdan çalışmamızda öncelikle hak arama hürriyeti kapsamında
izlenilebilecek idari başvuru yolları ele alınmakta, daha sonra da hak arama hürriyetinin idari
yargı yolunda nasıl gerçekleştirileceği üzerinde durulmaktadır. Bu hususlara ilişkin
açıklamalarda bulunulurken çalışmada yer verilen idari ve yargısal makamların hak arama
hürriyetini değerlendirme şekillerine de yer verilmektedir.
I. İdari Başvuru Yolları Çerçevesinde Hak Arama Hürriyeti
1982 Anayasasının “Hak arama hürriyeti” başlıklı 36. maddesinde, herkesin meşru
vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak
iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir. Her ne kadar
madde metninde hak arama hürriyetinin yargısal yönü üzerinde durulmuşsa da bu hürriyetin
idari başvurular yoluyla idare nezdinde de ileri sürülmesinin mümkün olduğunu belirtmek
gerekir. Ayrıca, “meşru vasıta ve yollar”dan bazılarının idari başvurular olarak anlaşılmasına
da bir engel bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesinin de bir kararında ifade ettiği üzere hak
arama hürriyeti “… insan varlığını soyut ve somut değerleriyle koruyup geliştirmek amacıyla
hukuksal olanakları kapsamlı bir biçimde sağlama, bu konuda, tüm yollardan yararlanma
hakkını içer”mektedir8. Dolayısıyla, hak arama hürriyetinin yargısal yolların dışında idari
başvurular yoluyla sağlanması da mümkündür. Buna ilaveten, idari başvuru yollarından
bazılarının doğrudan Anayasada düzenlenmiş olduğu görülmektedir. Örneğin Anayasanın 74.
maddesinde yer alan hükme göre, “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla
Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri
hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına
sahiptir”.
Anayasanın 40. maddesinde Anayasa ile tanınmış hak ve hürriyetleri ihlal edilen
herkesin, yetkili makama geciktirilmeden başvurma imkanının sağlanmasını isteme hakkına
sahip olduğu ve devletin, işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere
başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorunda olduğu belirtilmiştir. İdare, hak arama
hürriyetine kuvvet katan bu hükme uymakla mükelleftir. Danıştay da yakın tarihli bir
kararında, başvuru süresi yanlış bildirilen işlemlerin ilgilisine tebliğinin dava açma süresini
başlatmayacağını, bu tür davalarda dava açma süresinin geçmesinden sonra açılan davaların
süre yönünden reddedilmeyip işin esasının incelenmesi gerektiğine karar vermiştir9.
Dolayısıyla, tebliğ edilen işlemde yeterli bilgilendirme yapılmamışsa, yargı makamı

Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları kitabında “idare cihazı” ifadesini kullanmaktadır. Aynı ifadenin yargı
için de kullanılmasında bir sakıncanın olmaması gerekir. Bkz. Lütfi Duran, İdare Hukuku Ders Notları, İstanbul
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1982, s. 1.
8
AYM Kararı, T. 19.08.1991, E. 1991/2, K. 1991/30.
9
Danıştay 13. Dairesinin Kararı, T. 09.02.2018, E. 2015/50, K. 2018/357.
7
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tarafından bireyin bu bilgilere sahip olmadığı varsayılarak hakkını arama kanalları açık
tutulmaktadır.
İdari başvuru yollarının kullanılması prensip olarak zorunlu değildir. Bireyler bu yollara
başvurmadan da idareye karşı doğrudan dava açabilirler. Ancak, bunun bazı istisnaları söz
konusudur. İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 13. maddesine göre, idari eylemlerden dolayı
hakları ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce idareye başvurarak haklarının yerine
getirilmesini talep etmeleri gerekmektedir. Bunun dışında bazı kanunlarımızda da bazı
uyuşmazlıklar için sulh ve uzlaşma gibi yargı yoluna başvurmadan tüketilmesi gereken
süreçlerin öngörülmüş olduğunu belirtmek gerekir. Ancak, bu yollar idari tasarrufların
çoğunluğu veya geneli bakımından öngörülmediği için idari başvuru yollarının çoğunlukla
ihtiyari yollar olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.
İdari başvuru yollarından ilkini idareye başvuru yolu (A) oluşturmaktadır. Bunun
dışında, bilgi edinme hakkı kapsamında da başvurular yapmak (B) veya idarenin tutum,
davranış ve işlemlerini ombudsman olarak da adlandırılan “Kamu Denetçiliği” (C) kurumuna
şikayet etmek mümkündür. Bu son iki yol Anayasanın 74. maddesinde aynı cümleye alınarak
düzenlenmiştir: “Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.”
Ayrıca, bireyin hak ihlali iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna (D) da
başvurması mümkündür. Son olarak, bireyin kolluk yetkisinin kullanılması sonucu hak
ihlaline uğraması durumunda Kolluk Gözetim Komisyonlarına (E) da başvurması imkan
dahilindedir. Çalışmanın devamında bu idari başvuru yollarına hangi durumlarda ve ne
şekilde başvurulabileceği üzerinde durulmaktadır.
A. İdareye Başvuru
İdareye yapılan başvurular üç ayrı şekilde yapılabilmektedir. Bunlardan birincisini
idarenin herhangi bir işlem veya davranışı söz konusu olmaksızın, bireyin belli bir konuda bir
işlem veya eylem yapılması talebiyle idareye başvurmasıdır. Bu hususun İdari Yargılama
Usul Kanunu’nun 10. maddesinde “idari makamların sükutu” başlığı altında düzenlendiği
görülmektedir. Madde başlığına bakılarak bireyin talebinin idare tarafından sukutla
karşılanması gerektiği anlaşılmamalıdır. Burada Kanun, bireyin talebine idarenin sessiz
kalmasına bir hukuki sonuç bağlamıştır. İdarenin, altmış gün içerisinde cevap vermemesi
durumunda, bireyin talebinin reddedilmiş olduğu kabul edilmekte ve birey bu durumda dava
açma süresi içinde yetkili idari yargı mercii nezdinde dava açma hakkına kavuşmaktadır. Bu
kapsamda örneğin birey daha iyi tedavi alacağını düşündüğü bir hastaneye sevkini idareden
talep edebilmekte, bu talebin olumsuz karşılanması durumunda ise yargı yoluna
başvurabilmektedir10.
İdareye yapılan başvurulardan ikincisini, idarenin bir işlem veya eylemi üzerine, işlemi
yapan idareye bu işlemi, geri alma, kaldırma, düzeltme veya değiştirme amacıyla başvurma
oluşturmaktadır. İdarenin kendi karar veya tutumunu düzeltmeye davet etmeye sağlayan bu
yola “istitaf denetimi” de denilmektedir11. Her ne kadar bu sözcük Osmanlıca’da “birinden
Danıştay, hastaneye sevk edilmeye ilişkin başvurunun reddine ilişkin işlemin, idari davaya konu edilebilecek
bir işlem olduğuna karar vermiştir. Danıştay 5. Dairesinin Kararı, T. 28.12.2005, E.2003/7204, K.2005/6508.
11
Gürsel Kaplan, İdari Yargılama Hukuku, Ekin Kitabevi, 4. Baskı, Bursa, 2019, s. 32.
10
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şefkat ve merhamet dileme”12 anlamında kullanılmışsa da hukuki açıdan, idarenin kendi
kararını kendisinin denetlemesi anlamında kullanılmaktadır. İdari Yargılama Usul
Kanunu’nun 11. maddesinde “üst makamlara başvuru” şeklinde düzenlenmiş olsa da madde
metninde üst makamın olmaması halinde işlemi yapan makama başvurulabilir” denilerek
istitaf denetimine de yer verilmiştir. Örneğin ilgilinin konutunun yıkılmaya yüz tutmuş olduğu
gerekçesiyle hakkında yıkım kararı verilmesi durumunda mülkiyet hakkı tehlikeye
girmektedir. Söz konusu kararın hukuk aykırı olduğu düşüncesinde olan ilgili, kararın geri
alınması veya düzeltilmesi talebiyle işlemi yapan idareye başvurabilir. Talebin idare
tarafından reddedilmesi durumunda ilgili, işleme karşı idari yargı yolunda dava açmalıdır.
Danıştay da belediye encümeni tarafından tesis edilen yıkıma yönelik kararın İdari Yargılama
Usul Kanunu’nun 11. maddesinde öngörülen usul takip edilerek dava açılabileceğini ifade
etmektedir13.
Üst makamın bulunması halinde işlemi yapan makama yapılan başvurular “etkisiz idari
başvurular” olarak değerlendirilmektedir14. Etkisiz idari başvurular dava açma süresini
durdurmadıklarından bireylerin hak kaybına uğramasına yol açabilir15. Dolayısıyla etkisiz
başvuru, hak arama hürriyetinin gerçekleşmesini de engellemektedir. Danıştay’ın verdiği bir
karara konu olayda, ilgiliye kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş ve bu ceza
ilgiliye tebliğ edilmiş, ilgili de idareye itiraz etmiştir. İtiraza cevap verilmemesi üzerine ilgili,
zımni ret süresinin dolmasından süre dava açma süresinin dolmasına birkaç gün kala işlem
hakkında iptal davası açmıştır. Yüksek Mahkeme “tebliğ olunan disiplin cezasına karşı
yapılan itirazın işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurmayacağı”
değerlendirmesinde bulunarak davanın süre aşımından reddi gerektiği yolunda karar
vermiştir16. Dolayısıyla yapılan başvuruyu etkisiz bir başvuru yolu olarak değerlendirmiş ve
dava açma süresini durdurmayacağına kanaat getirmiştir. Ayrıca kararda disiplin mevzuatında
itiraz yolu öngörülmemiş olduğu için ilgilinin doğrudan dava açması gerektiği ifade
edilmiştir. Ancak İYUK’un 11. maddesi, idareye başvuru yolunun kullanılmasını mevzuatta
itiraz yolunun öngörülmüş olmasına bağlamamıştır. İdareye başvuru yolunun bireyin
mevzuatla bağlı olmaksızın sahibi olduğu bir hak olarak değerlendirilmesinin daha isabetli
olacağı ve bu yönüyle hak arama hürriyetine daha iyi hizmet edeceği düşünülmektedir17.
İstitaf denetimi mevzuatta öngörülmese de bireylerin bu hakka bihakkın sahip olduğu
kabul edilmelidir18. Özellikle yargı yolu ile karşılaştırıldığında daha kısa sürede, daha kolay
ve daha az masraflı bir şekilde hakka kavuşma imkanı sağlayabileceğinden idareye başvuru
hakkının kanunda bunu yasaklayan bir hüküm bulunmadığı sürece var olduğunu kabul etmek
gerekir19. Dolayısıyla, bu kapsamda bireyin hak iddiasıyla idareye başvurması ve hakkın
Tuğlacı, op.cit., s. 1255.
Danıştay 6. Dairesinin Kararı, T. 12.05.2004, E.2004/492, K.2004/2973. Ayrıca bkz. Sezer-Bilgin, op.cit., s.
348.
14
Yasin Sezer - Hüseyin Bilgin, “Danıştay Kararlarında İdari Başvurular”, AÜHFD, C. 57, S. 4, Ankara, 2008, s.
341.
15
Danıştay 6. Dairesinin Kararı, T. 26.02.1990, E. 1988/833, K. 1990/166.
16
Danıştay 12. Dairesinin Kararı, T. 17.02.2006, E. 2003/873, K. 2006/473.
17
Kemal Gözler - Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, 21. Baskı, Bursa, 2019, s. 740.
18
Ibid.
19
Sezer-Bilgin, op.cit., s. 342-343.
12
13
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yerine getirilmesini talep etmesi mümkündür. Aksi durumda, verilen kararlar yukarıda verilen
olayda görüldüğü üzere hak arama hürriyetinin gerçekleşmesini zorlaştırıcı ve engelleyici
sonuç doğurabilmektedir.
B. Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında Yapılabilecek Başvurular
Bilgi edinme hakkı, idarenin işlem ve eylemleri hakkında bilgiye ulaşılması olarak ifade
edilebilir20. Hak arama hürriyetinin gerçekleştirilebilmesi açısından bilgi edinme hakkı son
derece önemlidir. Zira hak arama hürriyeti, “bireylerin bilerek hareket edebildiği, ‘bilgi’
niteliğindeki veri ve donanımlara sahip olabildiği”21 ve doğru bilgiye erişebildiği koşullarda
bir anlam ifade edecektir. Bu anlamda bilgiye ulaşma hakkı, hak arama hürriyetinin
başlangıcını ve olmazsa olmasını oluşturmaktadır22.
9 Ekim 2003 tarihinde kabul edilen 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, gerçek ve
tüzel kişiler ile kamu kurumları ve kamu kurumu meslek kuruluşlarının sahip oldukları her
türlü bilgi ve belgeye erişim hakkı tanımaktadır. Bilgi edinme hakkı, 2010 yılında yapılan
Anayasa referandumuyla Anayasanın 74. maddesine derç edilmiş, böylelikle Anayasal
güvenceye kavuşturulmuştur. Kanuna göre, ilgililer bilgi edinme hakkı kapsamında ihtiyaç
duyulan bilginin bulunduğu kurum veya kuruluşa başvuru yaparlar. Yapılan başvurunun,
başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken
bilgi veya belgelere ilişkin olması gerekmektedir.
Kurum ve kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz
neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz
cevap verebilirler. Örneğin, belli bir hayvan soyunun neden tükenmeye yüz tuttuğuna ilişkin
bir bilgi, detaylı, zaman isteyen, araştırma ve inceleme gerektiren bir bilgi türüdür. Kamu
kurumlarının bireylerin özel işleri için araştırma yapması beklenemez. Dolayısıyla bu yöndeki
bilgi talepleri idare tarafından reddedilebilir.
Kanun ayrıca bilgiye ulaşılması için ilgilinin mesafe olarak uzak olabilecek olan
kurumlara ulaşmasını kolaylaştırmak için de çeşitli hükümler öngörmüştür. Örneğin
Kanun’un 7. maddesinde, istenen bilgi veya belgenin, başvurulan kurum ve kuruluştan başka
bir yerde bulunması durumunda, başvuru dilekçesinin bu kurum ve kuruluşa gönderileceği ve
durumun ilgiliye yazılı olarak bildirileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla taşrada ikamet etmekte
olan bireyin başkentte bulunan kurumdan öğrenilecek bilgi için başkente gitmesine gerek
bulunmamaktadır. Bu tür hükümlerin hak arama hürriyetinin gerçekleştirilmesini
kolaylaştırdığı ifade edilebilir.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, hangi konularda bilgi talep edilebileceğini belirtmemekte,
bunun yerine hangi konularda bilgi talep edilemeyeceğini teker teker saymaktadır. Buna göre;
yargı denetimi dışında kalan işlemler, devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler, ülkenin
ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler, sivil ve askerî istihbarat birimlerinin görev ve
faaliyetlerine ilişkin bilgi veya belgeler, kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen
idarî soruşturmalarla ilgili bilgi veya belgeler, adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi
Ramazan Yıldırım, İdari Başvurular, Mimoza Yayınları, Konya, 2006, s. 56.
Sait Güran, “Hak Arama Özgürlüğünün İki Boyutu”, Anayasa Yargısı, AYM Yayını, S. 9, Ankara, 1992, s. 29.
22
Ibid.
20
21
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veya belgeler, kişinin izin verdiği hâller saklı kalmak üzere, özel hayatin gizliliği kapsamında
olan belgeler, haberleşmenin gizliliği esasini ihlâl edecek bilgi veya belgeler, kanunlarda
ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamında
değerlendirilememektedir. Bunlara ek olarak fikir ve sanat eserleri, kurum içi düzenlemeler ve
bilgi notları ile tavsiyeler ve tavsiye ile mütalaa talepleri talep edilememektedir. Buna karşın,
yasak kapsamına girmediği sürece idarenin bireyin bilgi edinmeye yönelik taleplerini olumlu
karşılaması gerekir. Nitekim Danıştay, kendisi hakkında açılan disiplin soruşturmasında vekili
aracılığıyla incelemek istediği soruşturma raporlarının gösterilmemesini Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu’na aykırı bulmuştur23. Dolayısıyla bu türden belgelerin gizli belge kapsamında
değerlendirilmemesi gerekir24.
Başvuran kişi tarafından talep edilen belgeler yasak kapsamında olan belgeler değillerse
kurumlar bu bilgiyi on beş gün içerisinde başvurucuya sunmak zorundadırlar. Buna rağmen,
talep edilen bilgi kendisine sunulmazsa başvuran kişi idari yargı yoluna başvurmadan önce
kararın kendisine tebliğinden itibaren on beş gün içerisinde Bilgi Edinme ve Değerlendirme
Kurulu’na itiraz edebilir. Kurula itiraz, başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresinin
durdurmaktadır. Kurul kendisine yapılan itirazları otuz iş günü içerisinde karara bağlamak
durumundadır. Kurul kararlarının idari açıdan bağlayıcı olduğu kabul edilmektedir25.
C. Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru
Kamu Denetçiliği Kurumu 2010 halkoylamasıyla hukuk sistemimize dahil olmuş, 2013
yılı itibariyle de fiilen görev yapmaya başlamıştır. Kurumun kendine ait bir tüzel kişiliği ve
kendi kullanımına tahsis edilmiş özel bir bütçesi bulunmaktadır.
Kurumun görevi 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile düzenlenmiştir.
Kanun’a göre, Kurum’un harekete geçebilmesi için idare hakkında bir şikayetin söz konusu
olması gerekmektedir. Dolayısıyla Kurum, idarenin işlem veya eylemini re'sen denetleme
yetkisini haiz değildir. 5. maddede düzenlenmiş hükme göre Kurum, idarenin işleyişi ile ilgili
şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan
haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden
incelemek, araştırmak ve idareye önerilerde bulunmakla görevlidir. Örneğin, idarece yapılan
kamulaştırmalar neticesinde yola bağlantısı kalmayan taşınmazın kamulaştırılmasına yönelik
talep, kamu denetçiliği kurumu tarafından hukuka uygun görülmüş ve “trafik güvenliğini ve
konforunu azaltmaksızın başvurana ait taşınmazın yol bağlantısının sağlanmasına yönelik
gerekli çalışmaların yapılması, yol bağlantısı yapılması taşınmazın kamulaştırma bedelinin
üzerinde bir maliyet doğuracak ise kamulaştırma yoluna gidilmesi hususunda Karayolları
Genel Müdürlüğü’ne tavsiyede bulunulmasına” karar verilmiştir26.

Danıştay İDDK Kararı, T. 12.6.2008, E. 2005/3292, K. 2008/1633.
ABD Başkanı Johnson, Amerika’da bilgi edinme hakkına ilişkin yasayı onaylarken “yasayla bütün
Amerikalıların, ulusun güvenliğinin izin verdiği tüm bilgilere ulaşma hakkına kavuşacağını söylemektedir”. Bkz.
Güran, op.cit., s. 38.
25
Kaplan, op.cit., s. 31.
26
Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı, T. 28.03.2018, Başvuru No: 2017/14737 (https://www.ombudsman.gov.tr2 Kasım 2019)
23
24
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Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesine göre, idare aleyhindeki şikayetin incelenmesi ve
araştırılması sırasında Kurum’un tarafları dostane çözüme davet etmesi de mümkündür. Bu
zaman zarfında, şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi halinde Kurum,
“dostane çözüm kararı” vererek inceleme ve araştırmasını sonlandırır. Bu kapsamda Kurumun
verdiği kararlardan birinde, staj ücreti ödenmeyen ilgilinin şikayeti üzerine yapılan inceleme
sırasında, ilgili idareye bildirimde bulunulmuş, söz konusu idarenin staj ücretini ödeyeceğine
ve ilgilinin ücretin ödenmiş olduğuna yönelik beyanı neticesinde dostane çözüm kararı
verilerek inceleme ve araştırmanın sonlandırılmasına karar verilmiştir27.
Bilgi edinme hakkını düzenleyen kanunda olduğu gibi bu Kanunda da hangi işler
hakkında şikâyette bulunabileceği ayrıntılı olarak sayılmamış bunun yerine şikayete konu
olmayacak işlemler sayılmıştır. Buna göre, cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler ile
resen imzaladığı kararlar ve emirler, yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler, yargı
yetkisinin kullanılmasına ilişkin kararlar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sırf askerî nitelikteki
faaliyetleri, kurumun görev alanı dışında tutulmuştur. Yasama ve yargı yetkilerinin
kullanılmasına ilişkin işlemlerin şikayet kapsamı dışında tutulması anlaşılabilirse de birer
idare olduğu konusunda kuşku bulunmayan cumhurbaşkanlığı ve silahlı kuvvetlerin
işlemlerine karşı şikayette bulunulamaması hak arama hürriyetini zorlaştırmaktadır. Kurumun
vereceği kararların idare tarafından bağlayıcı olmamasından dolayı, bu tür idarelere de
tavsiyede bulunmasında bir sakıncanın olmaması gerekir.
Kurum tarafından idare veya kamu kurumlarından talep edilen bilgi ve belgeler otuz
gün içinde verilmelidir. Kanuna göre, istenen bilgi ve belgeleri bu süre içinde haklı bir neden
olmaksızın vermeyenler hakkında Başdenetçi veya denetçinin başvurusu üzerine ilgili merci
soruşturma açmalıdır.
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından alınan kararlar bağlayıcı değildir ve ilgili idare
için öneri niteliğindedir. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun işlemleri de icrai olmadığı için
Kurum’a bu işlemler hakkında dava açılamaz. Buna karşın, ilgili idare şikayet konusunu
başvuranın talebi veya Kamu Denetçiliği Kurumu’nun önerisi üzerine düzeltmez veya ilgiliyi
tatmin eden bir karar almazsa ilgili kişi şikayet konusu işleme karşı dava açabilir. Dava açma
süresi içinde yapılan başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurmaktadır.
Ancak, Kurum kararlarının icrai olmaması, başvurunun etkililiğini azaltmaktadır. TBMM
tarafından seçilen bir denetçinin aldığı kararların bağlayıcı olmaması, doğrudan sonuç
doğurmaması ve idare için tavsiye, öneri niteliğinde olmak dışında sonuç doğurmaması
Kurum’un önemiyle örtüşmemektedir. Bu kapsamda Kurum’un kararlarına bağlayıcılık
kazandırılması hem yapılan başvuruların etkililiğini artırabilir hem de hak arama hürriyetinin
gerçekleştirilmesini kolaylaştırabilir.
D. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna Başvuru
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) 2016 yılında 6701 sayılı Kanun’la
kurulmuştur. Kurum’un kurulmasıyla daha önce kurulmuş olan İl ve İlçe İnsan Hakları
Kamu Denetçiliği Kurumu Kararı, T. 26.03.2018, Başvuru No: 2018/15 (https://www.ombudsman.gov.tr- 2
Kasım 2019)
27
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Kurulları’nın varlığına son verilmiş ancak Cumhurbaşkanınca yeni bir düzenleme yapılıncaya
kadar bu kurulların da faaliyetlerini sürdürecekleri hükme bağlanmıştır (6701 sayılı Kanun Ek
Madde 1/11).
Kurum’un görev ve yetkilerinin düzenlendiği mevzuatta özellikle ayrımcılık ve insan
hakları ihlalleri üzerinde durulmuş ve bu konulara ilişkin olarak Kurum’a şikayette
bulunulabileceği belirtilmiştir. Ayrımcılığın kendisinin bir insan hakkı ihlali olmasına rağmen
buna ilişkin özel düzenlemeler getirilmiş olması, eşitlik ilkesine verilen önemden
kaynaklanmaktadır. Ancak, hak ihlalleri dolayısıyla yapılan şikayetlerin sadece idareye
yönelik olması şartı bulunmamaktadır. Özel kurum ve kuruluşlar aleyhine de ayrımcılık ve
diğer insan hakları ihlalleri kapsamında şikayette bulunmak mümkündür. Nitekim, sadece
bekar olduğu için ev sahipleri ve emlakçılar tarafından ayırımcılığa uğrayarak kendisine
kiralık ev verilmediğini iddia eden ilgilinin yaptığı şikayet, Kurum tarafından incelenerek
sorumlular hakkında yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir28.
Kurum’un karar organı olan Kurul’un görev ve yetkilerini bağımsız olarak yerine
getirmesi, hiçbir makam, merci veya kişi tarafından Kurul’a emir talimat verememesi gibi
hususların düzenlenmiş olması, Kurumun bağımsızlığını güçlendirir niteliktedir. Buna
karşılık, Kurul’un biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere Cumhurbaşkanı tarafından
atanan on bir üyeden oluşması ise bağımsızlık özelliğini zayıflatır niteliktedir. Çoğunlukla
idarenin tutum ve davranışlarından kaynaklı hak ihlallerini inceleyecek bir merciin karar
organının hukuk ve insan hakları eğitimi almış, teori ve uygulamaya hakim kimselerden
oluşmasının daha isabetli olacağı düşünülmektedir. Bu tür değişikliklerin, verilen kararların
niteliğini güçlendireceği düşünülmektedir.
İlgililer kuruma başvurmadan önce 6701 sayılı Kanun’a aykırı olduğunu iddia ettikleri
uygulamanın düzeltilmesini ilgili taraftan talep ederler. Bu taleplerin reddedilmesi veya otuz
gün içinde cevaplandırılmaması durumunda Kurum’a başvuru yapılabilir. Ancak, telafisi güç
veya imkânsız zararların doğması ihtimali bulunan hallerde, Kurum’un bu şartı aramadan da
başvuruları kabul edebileceği Kanun’da düzenlenmiştir.
İnsan hakları ihlallerine ilişkin şikayetler, özel veya kamu, hangi kurum veya kişi
kaynaklı olursa olsun Kurul, bunları incelemeye ve ihlali yapan kişi veya kuruma yaptırım
uygulamaya yetkilidir. Bununla beraber, Kurum’a daha ziyade idarenin işlem, eylem, tutum
ve davranışları konusunda şikayette bulunulduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.
Kurumun internet sayfasından yayınlanan kararlar dikkate alınırsa özellikle ceza infaz
kurumlarından yani mahkumlar tarafından yapılan başvuruların çoğunlukta olduğu
görülmektedir. Bu kapsamda, cezaevinde kötü muamele yasağının ihlal edildiği29, eşleri ile
mahrem görüşme imkânının infaz kurumu müdürlerinin takdirine bırakılmasının iyi yönetim

TİHEK Kararı, T. 27.06.2018, Başvuru No: 2017/2939, Karar No: 2018 / 69 (https://www.tihek.gov.tr/ - 2
Kasım 2019); Ayrıca bkz. TİHEK Kararı, T. 05.03.2019, Başvuru No: 2018/3663, Karar No: 2019/15
https://www.tihek.gov.tr/ - 2 Kasım 2019).
29
TİHEK Kararı, T. 08.01.2019, Başvuru No: 2018/1815 Karar No: 2019/04 (https://www.tihek.gov.tr/ - 3
Kasım 2019) ; Ayrıca bkz. TİHEK Kararı, T. 14.11.2018, Başvuru No: 2018/1140, Karar No: 2018/100
(https://www.tihek.gov.tr/ - 3 Kasım 2019).
28
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ilkeleri ve hakkaniyete aykırı olduğu30, cezaevinde keyfi uygulamaların bulunduğu31,
cezaevindeki doktorların tedavide yetersiz kaldığı ve mahkumun başka hastaneye sevkinin
yapılmadığı32, cezaevinde gazete taleplerinin yerine getirilmediği ve ziyaret sürelerinin kısa
tutulduğu33, ilgilinin trans kadın olması ve erkek mahpusların bulunduğu bir ceza infaz
kurumunda bulunması sebebiyle kötü muameleye uğradığı, LGBTİ mahpusların bulunduğu
bir ceza infaz kurumuna nakledilmesi gerektiği34 vb. şeklindeki iddialarla ceza infaz
kurumlarından Kurum’a başvuruların bulunduğu görülmektedir. Bunun dışında Kaymakamlık
girişindeki Xray cihazlarından geçerken ilgilinin başörtüsünü çıkarmasının talep edilmesi ve
bunun için uygun ortam temin edilmemesi ve dolayısıyla din ve vicdan özgürlüğü ihlal
edildiği35 ve bireyin görevinde yetersizliği gerekçe gösterilerek sürekli görev yeri
değiştirilmek ve küçük düşürücü sözlere maruz bırakılmak suretiyle işyerinde yıldırmaya
maruz bırakıldığı36 şeklinde de diğer kamu kurumları ve idareleri aleyhinde hak ihlali
iddialarıyla başvuruların yapıldığı görülmektedir.
6701 sayılı Kanun Kurumun, herhangi bir şikayet olmaksızın kendiliğinden harekete
geçmesine de imkan tanımaktadır. 9. maddeye göre “İnsan hakları ihlallerini resen incelemek,
araştırmak, karara bağlamak ve sonuçlarını takip etmek” de Kurum’un görevleri arasında
sayılmıştır. Bu yüzden, ayrımcılık veya başka bir hak ihlaline ilişkin durumun Kurum
tarafından tespit edilmesi durumunda Kurum doğrudan ve kendiliğinden inceleme ve
araştırmaya girişebilmekte, ihlalin varlığı halinde yaptırım yoluna gidebilmektedir. Örneğin
Kurum’un re’sen incelediği bir olayda bir şirket internet sitesine 21 Haziran 2018 tarihi itibari
ile muhasebe-finans personeli alımı için verilen iş ilanında büyük harfler ile “Bayan, (erkek
adayların ve türbanlı adayların cv’lerı̇ dikkate alınmayacaktır. Önemle belirtiriz.)” şeklinde iş
alım ilanı tespit edilmiş ve Kurum, söz konusu ilanın AİHS’nin 14. maddesi, Anayasa’nın 10.
maddesi ve 6701 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında düzenlenen ayrımcılık yasağının
cinsiyet ve inanç temellerine dayalı olarak ihlali niteliği taşıdığı kanaatine ulaşarak yaptırım
kararı vermiştir37.
Kurum’un ihlal iddiaları ile re'sen inceleme üzerine başlattığı incelemeleri, inceleme
kararı tarihinden itibaren üç ay içerisinde sonuçlandırması gerekmektedir. Bu süre, TİHEK
Başkanı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere en fazla üç ay uzatılabilir. Kurumun, ihlal
iddiasına muhatap olan taraftan istediği görüş, istemin tebliğinden itibaren on beş gün içinde
TİHEK Kararı, T. 12.02.2019, Başvuru No: 2018/2247 Karar No: 2019/07 (https://www.tihek.gov.tr/ - 3
Kasım 2019).
31
TİHEK Kararı, T. 05.03.2019, Başvuru No: 2018/1860, Karar No: 2019/13 (https://www.tihek.gov.tr/ - 3
Kasım 2019).
32
TİHEK Kararı, T. 16.04.2019, Başvuru No: 2018/3723, Karar No: 2019/26 (https://www.tihek.gov.tr/ - 3
Kasım 2019).
33
TİHEK Kararı, T. 27.11.2018, Başvuru No: 2018/482, Karar No: 2018/103 (https://www.tihek.gov.tr/ - 3
Kasım 2019).
34
TİHEK Kararı, T. 11.12.2018, Başvuru No: 2018/554, Karar No: 2018/105 (https://www.tihek.gov.tr/ - 3
Kasım 2019).
35
TİHEK Kararı, T. 18.07.2018, Başvuru No: 2018/189, Karar No: 2018/83 (https://www.tihek.gov.tr/ - 3 Kasım
2019).
36
TİHEK Kararı, T. 15.01.2019, Başvuru No: 2018/3034, Karar No: 2019 06 (https://www.tihek.gov.tr/ - 3
Kasım 2019).
37
TİHEK Kararı, T.15.10.2018, Başvuru No: Resen inceleme, Karar No: 2018/97 (https://www.tihek.gov.tr/ - 3
Kasım 2019).
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kendisine ulaştırılmalıdır. Bu yazılı görüş, başvuran kişiye tebliğ edilerek, görüşünü tebliğden
itibaren en geç on beş gün içinde Kuruma sunması istenir. Talep halinde Başkan bu süreleri
bir defaya mahsus olmak üzere on beş gün daha uzatabilir. Taraflara talepleri halinde Kurul
önünde ayrı ayrı sözlü açıklama yapma hakkı da tanınabilmektedir. Bu arada, Başkan’ın
incelemenin özelliğine göre, görüşlerin alınmasından sonra, resen veya talep üzerine tarafları
uzlaşmaya davet etmesi de mümkündür. Uzlaşma sağlanamaması halinde Kurul, insan hakları
veya ayrımcılık yasağı ihlali yapılıp yapılmadığına ilişkin karar verir. Son olarak Kurul,
konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerini tespit ettiği takdirde,
bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunur.
Kurum’un kararları bağlayıcıdır. Zira Kanun’un 11. maddesinde Kurum, ayrımcılık
yasağı ihlallerine ilişkin başvurular ile insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin
re'sen yapılan incelemeleri karara bağlamak, bu başvuru ve incelemelere ilişkin gerekli
hallerde uzlaşma sürecini sonuçlandırmak, ayrımcılık yasağı ihlallerine ilişkin bu Kanunda
öngörülen idari yaptırımlara karar vermek yetkilerine sahip kılınmıştır.
Kurum’un uygulayabileceği yaptırımlar olarak idari para cezası ve uyarı cezasına yer
verilmiştir. Bu cezaların kamu kurum ve kuruluşları hakkında da verilmesi mümkündür.
İdarenin ödenen para cezalarını sorumlu personele rücu etmesi de kanunda düzenlenmiştir.
Kurul, verdiği idari para cezasını bir defaya mahsus olmak üzere uyarı cezasına
dönüştürebilir. Hakkında uyarı cezası verilen kişi veya kurumun ayrımcı fiilinin tekrarı
halinde alacağı ceza yüzde elli oranında artırılır. 6701 sayılı Kanunda hüküm bulunmayan
hallerde idari yaptırımlara ilişkin olarak 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu
hükümleri uygulanır.
Yukarıda ihlal kararı verilen başvurular göz önüne getirilmeye çalışılmışsa da, Kurul’un
ihlal kararlarının çoğunlukta olduğunu ifade etmek zordur. Zira, Kurum’un internet sitesinde
ilan edilmiş kararlardan en fazla yüzde onunun ihlal kararı ile sonuçlandığı görülmektedir.
Ceza infaz kurumları tarafından yapılan başvurularda ise herhangi bir ihlal kararı verilmediği
dikkat çekmektedir. Bu durumun Kurum’un uygulayabileceği yaptırımların sınırlı olmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir. Zira kararları, bağlayıcı olsa da en fazla idari para cezası
şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Kurum, idareyi işlem veya eylem yapmaya yöneltecek
hukuki enstrümanlardan yoksundur. Örneğin, ilgilinin cinsel kimliği nedeniyle farklı bir ceza
infaz kurumuna naklini talep ettiği olayda Kurum, “…başvurucunun, durumuna uygun
mahpusların bulunduğu başka bir ceza infaz kurumuna naklinin sağlanmasının uygun
olacağı”38 şeklinde değerlendirmede bulunsa da bunu sağlayacak imkanlara sahip olmadığı
görülmektedir. Bununla beraber, aynı kararda “mahpusun diğer mahpuslarla eşit hakları
paylaşmadığı ve hak ihlallerine uğradığı iddiaları ise soyut iddialar olup başvuruya konu
vakada kötü muamele yasağının ihlal edilip edilmediği değerlendirilirken incelemeye
alınamamıştır”39 demek suretiyle yaptığı denetimin etkililiği konusunda soru işaretlerine yol
açmaktadır. Söz konusu değerlendirmenin yerindeliği bir yana, kurumun idareyi belli işlem
TİHEK Kararı, T. 11.12.2018, Başvuru No: 2018/554, Karar No: 2018/105 (https://www.tihek.gov.tr/ - 3
Kasım 2019), p. 45.
39
TİHEK Kararı, T. 11.12.2018, Başvuru No: 2018/554, Karar No: 2018/105 (https://www.tihek.gov.tr/ - 3
Kasım 2019), p. 50.
38
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veya eylem yapmaya yönelten hukuki araçlara kavuşturulmasının yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Netice itibariyle, TİHEK kararlarının bağlayıcı özelliği bulunmakta ise de caydırıcı
özelliği bulunduğu konusu tartışmalıdır. Kanun, hak ihlalini gerçekleştiren kişi veya
kurumlara bin ila on beş bin Türk lirası idari para cezası verilmesine imkan tanımaktadır. Bu
meblağların caydırıcılığı ise görecelidir. Yüksek sermayeli bir şirket sahibine ayrımcılık için
üst sınırdan idari para cezası verilmesi halinde bile söz konusu cezanın caydırıcı sonuç
doğurmayacağı açıktır. Uyarı cezasının ise doğrudan herhangi bir caydırıcı niteliği olmadığı
ifade edilebilir. Bu durum, Kurum tarafından verilen kararların, beklenen sonucu doğurmak
konusunda yetersiz kalmasına yol açabilir.
Son olarak, diğer idari başvuru yollarında olduğu gibi dava açma süresi içinde Kurum’a
yapılmış olan başvurular işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurmaktadır.
E. Kolluk Gözetim Komisyonuna Başvuru
Kolluk gözetim Komisyonu 2016 yılında 6713 sayılı Kanun’la kurulmuştur.
Komisyon’un kuruluş amacı, kolluk görevlilerinin işledikleri iddia edilen suçlardan veya
disiplin cezasını gerektiren eylem, tutum veya davranışlarından dolayı idarî merciler
tarafından yapılan ya da yapılması gereken iş ve işlemlerin merkezî bir sistemde kayıt altına
alınması ve izlenmesidir.
Kolluk görevlilerinden kasıt, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Sahil Güvenlik Komutanlığı teşkilatında, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin
korunmasını sağlamak için kanunların ve kanunlara dayanarak yetkili makamların verdiği
görevleri yerine getiren görevlilerdir.
Kanunda Komisyonun kendisine 6713 Kanun’la verilen görev ve yetkileri, kendi
sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getireceği ve hiçbir organ, makam, merci veya
kişinin Komisyonun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye
veya telkinde bulunamayacağı düzenlemiştir. Kanun’un genel olarak incelenmesinden
Komisyon’un bağlayıcı kararlar alma yetkisine sahip olmadığı sonucu çıkmaktadır. Zira,
Kanunda komisyonun görevleri sıralanırken, “… koordinasyonu sağlamak”, “… disiplin
soruşturması yapılmasını istemek”, “… analizlerin sonuçlarını kamuoyuna duyurmak”, “…
Bakanlığa önerilerde bulunmak”, “… yetkili birimlere görüş bildirmek ve önerilerde
bulunmak” şeklinde görev ve yetkiler ifade edilmektedir.
Bununla beraber hak arama hürriyeti kapsamında kolluk görevlileri hakkında bu
Komisyon’a başvurulması da mümkündür. Ancak, ihbar ve şikâyetlerin soyut ve genel
nitelikte olmaması, ilgili olduğu kişi veya olayların belirtilmesi, iddiaların ciddî bulgu ve
belgelere dayanması, dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası ile iş veya yerleşim yeri
adresinin ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının doğru olarak bildirilmesi zorunludur.
Bu şartları taşımadığı, doğrudan veya yapılan araştırma sonucunda anlaşılan ihbar ve
şikâyetlerle ilgili olarak, soruşturma izni vermeye yetkili mercilerce veya disiplin amirlerince,
2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun ya da disiplin mevzuatına göre işlem yapılmaz ve bu durum ihbar veya
şikâyette bulunan kişilere bildirilir. Ancak iddiaların sıhhatinin şüpheye mahal vermeyecek
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belgelerle ortaya konulmuş olması halinde ihbarda bulunan kişinin ad-soyad, imza, adres ve
TC kimlik numarası bilgisinin doğruluğu şartı aranmamaktadır. Bu hüküm de, kişisel
kaygılarla Komisyon’a başvurmakta tereddüt duyulmamasının amaçlandığı düşünülmektedir.
Kanun aynı zamanda, ihbar veya şikâyette bulunan kişilerin kimlik bilgilerinin gizli tutulma
zorunluluğunu da hükme bağlamaktadır.
II. İdari Yargı Yolu Çerçevesinde Hak Arama Hürriyeti
Hak arama hürriyetini idari başvurular yoluyla sağlayamayan ilgilinin başvuracağı son
mercii yargıdır. Kişinin uğradığı bir hak ihlali veya zarara karşı kendisini savunabilmesinin ya
da maruz kaldığı haksız bir uygulama veya işleme karşı haklılığını ileri sürüp
kanıtlayabilmesinin, zararını giderebilmesinin en etkili ve güvenceli yolu; yargı mercileri
önünde dava hakkını kullanabilmesidir. Bu açıdan, kişilere yargı mercileri önünde dava hakkı
tanınması hak arama hürriyetinin bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır40.
İdari yargıda hak arama hürriyetinin nasıl gerçekleştirileceği, hak ihlalinin dayanağı
olan idari tasarrufun idari işlem mi yoksa idari eylem mi olduğuna göre değişmektedir. Kanun
koyucu her iki durum için izlenecek yolları farklı şekilde düzenlemiştir. Çalışmanın
devamında idari tasarrufun niteliğinin açılacak olan dava türünü ne şekilde etkilediği ortaya
konmakta ve idari yargı yerlerinin hak arama hürriyetine nasıl yaklaştıkları konuları ele
alınmaktadır.
A. Hak İhlaline Yol Açan Tasarrufun İdari İşlem Olması
İdari işlem, idare tarafından, idari bir yetkinin kullanılması esnasında ortaya çıkan,
kamu gücüyle desteklenmiş hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade açıklaması şeklinde
tanımlanabilir. İdari işlemin bir davaya konu olabilmesi için “kesin ve yürütülmesi zorunlu,
icrai, sonuç doğuran, hukuki durum yaratan bir işlem” olması gerekmektedir41.
Hak ihlalinin dayanağı olan tasarrufun idari işlem olması durumunda idare aleyhinde
hem iptal hem tam yargı davası açılabilmektedir. İptal davası, idarenin hukuka aykırı
işleminin hukuk aleminden silinmesine imkan veren objektif ve işlemin muhatabı olan herkes
için sonuç doğuran bir dava türüdür. Buna karşın tam yargı davası, idarenin işlem veya eylemi
sonucu hak ihlaline uğrayan kişinin zararının karşılanmasına imkan veren bir dava türüdür.
Ancak şu hususun akılda tutulmasında yarar vardır. İptal davaları, kişinin mamelekinde
oluşan zararın karşılanması için tek başına yeterli sonucu doğurmamaktadır. İşlemin iptal
edilmesi sadece işlemi ortadan kaldırmakta, zararın karşılanması sonucunu vermemektir.
Bunun için ayrıca tam yargı davası açılması gerekmektedir. Uygulamada iptal ve tam yargı
davası beraber açılmakta ve dava dilekçesinde hem işlemin iptali hem zararın karşılanması
talep edilmektedir42. Bununla beraber, konumuz hak arama hürriyeti olduğundan işlemin

AYM Kararı T. 31.5.2012, E. 2011/38, K. 2012/89.
Yücel Oğurlu, İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı, Ankara, 2001, s.
126.
42
2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu – Madde 12 : “İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla
Danıştaya ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı
davalarını birlik- te açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu
40
41
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iptalinin de tek başına hakkın yerine getirilmesine imkan vermesi muhtemeldir. Örneğin,
yıkım kararı tak başına maddi zarar doğurmamaktadır. Zararın doğması için ayrıca yıkımın
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda, yıkım kararı gerçekleşmeden idarenin
kararı hakkında iptal kararı verilmesi, kişinin hakkının yerine getirilmesine yetebilecektir.
İptal davası açabilmek için bireyin veya daha geniş bir ifadeyle ilgilinin menfaatinin
ihlal edilmiş olması gerekmektedir. Tam yargı davasının açılabilmesi içinse hak ihlalinin
varlığı gerekmektedir. Menfaat kavramı, ihlal kavramına göre daha geniştir. Başka bir
ifadeyle, her hakkı ihlal edilenin menfaati de ihlal edilmiştir. Ancak her hakkı ihlal edilenin
menfaati ihlal edilmemiş olabilir. Dolayısıyla, hakkı ihlal edilen kişinin de işleme karşı iptal
davası açması mümkündür.
Dava sonucunda iptal kararı verilmesi halinde işlem geçmiş ve geleceğe yönelik olarak
ortadan kalkmaktadır. Dava açma süresi işlemin tebliğinden veya düzenleyici işlem ise
işlemin ilanı veya yayımlanmasını izleyen günden itibaren altmış gündür. Vergi
mahkemelerinde bu süre otuz gündür. Dava açılmadan ilgilinin idareye başvuru kapsamında
işlemin geri alınması, kaldırılması veya düzeltilmesi için işlemi tesis eden idarenin üst
makamına veya üst makam yoksa işlemi tesis eden makama başvurması da mümkün olmakla
beraber zorunlu değildir.
Dava açma süreleri, hak arama hürriyetinin gerçekleştirilmesi bakımından son derece
önemlidir. Bu yüzden dava açma sürelerinin kısa tutulması veya yargı yerleri tarafından kısa
olacak şekilde yorumlanması hak arama hürriyetini olumsuz etkilemektedir. Anayasa
Mahkemesi de dava açma süresinin katı bir biçimde, hak arama hürriyeti ve mahkemeye
erişim hakkına zarar verecek şekilde değerlendirilmemesi gerektiği şeklinde karar
vermektedir:
“… adil yargılanma hakkı çerçevesinde mahkemeye erişim hakkına yönelik
sınırlamaların veya mevzuat yorumlamalarının dava açmak isteyen bir kişinin mahkemeye
erişim hakkının özüne zarar verecek seviyeye ulaşmaması gerektiği açıktır. Bu yönden
başvuru konusu olaya bakıldığında; başvurucunun aracının müsadere edilmesiyle ortaya
çıkan zararın tazmini istemiyle açılan dava hakkında, dava açma süresinin el koyma işlemi ile
başlayacağına dair ilk derece mahkemesinin kararı 2577 sayılı Kanun'un 12. maddesinin
oldukça katı bir şekilde yorumlanması neticesinde ortaya çıkmış olup, zararın tam ve kesin
olarak oluştuğu tarihten daha önceki bir tarih esas alınarak dava açma süresinin belirlenmesi
neticesinde başvurucunun mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır”43.
İdari başvuru yollarında olduğu gibi idari yargı yolunda da iptalini talep etmeye yasak
olan işlemler ve dolayısıyla hak arama hürriyetini kısıtlayan hükümler bulunmaktadır. Bu
kapsamda, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler, Yüksek Askeri Şura’nın terfi
işlemleri ile kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayırma işlemleri, HSYK’nın meslekten çıkarma
cezası dışındaki işlemleri, Sıkıyönetim komutanlarının kararları iptal davasının konusunu
oluşturamamaktadır.

husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası
sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler”.
43
AYM Kararı, T. 22.01.2015, Şener Berçin Başvurusu, N° 2013/5516, p. 65.
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Hak arama hürriyetinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi için, mevzuatla getirilen
düzenlemelerin açık ve anlaşılır olması ve bireylerin adalete erişim hakkını kısıtlayıcı nitelikte
olmaması gerekmektedir44. Örneğin Anayasa Mahkemesi’nin eski bir kararına konu olayda
yasa koyucu, 2577 sayılı Kanun’da yaptığı değişiklikle, işlemin tebliğinden itibaren idari
yargı yerlerinde 7 gün içinde itiraz etme zorunluluğu getirmekte, mahkemece bir ay içerisinde
verilecek olan kararı kesin karar olarak nitelemekte, bu karara karşı herhangi bir kanun yoluna
başvurulamayacağı hükmünü getirmektedir. Dolayısıyla İYUK’ta idari başvuru ve dava açma
yolları düzenlenmişken, “itiraz yolu” adında yeni bir yöntem getirmektedir. Bu yöntem ise
hem içeriği belirsiz hem de hak arama hürriyetini kısıtlar niteliktedir. Nitekim Anayasa
Mahkemesi de yerinde bir kararla üst mahkemeye başvuru hakkını kısıtlayan ve iptal davası
varken itiraz yolu getiren kanunu hak arama hürriyetine aykırı görerek iptal etmektedir:
“Hukuk devleti niteliğinin en doğal gereği olan, hukuka uygunluğu sağlama, aykırılığı
giderme için yararlanılan hak arama özgürlüğünün gerçekleşmesi, yaşama geçirilmesi
koşullarından başlıcasıdır. Bunu kısaltarak, hak arama özgürlüğünü kısıtlayıp güçleştirmek
toplumu ve bireyleri en sağlıklı güvence olan hukuk-yargı güvencesinden yoksun kılar”45.
Dava açma sürelerinin çok kısa tutulması da benzer şekilde hak arama hürriyetini
kısıtlamaktadır. Örneğin, 2014 yılında İYUK’ta yapılan değişiklikle 20/B maddesinde şu
hükme yer verilmiştir. “Millî Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi
tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar, bu sınavlara ilişkin iş ve işlemler ile sınav
sonuçları hakkında açılan davalara ilişkin yargılama usulünde: a) Dava açma süresi on
gündür”. Bu süre, idari yargıda genel dava açma süresi olan 60 gün ile karşılaştırıldığında son
derece kısa bir süredir. Özellikle dava açmak için inceleme ve araştırmaya ihtiyaç
duyulduğunda bu sürenin yetersiz olacağı açıktır. Anayasa Mahkemesinin ise aksi görüşte
olduğu görülmektedir: “MEB ile ÖSYM tarafından yapılan merkezî ve ortak sınavlar sonuçları
itibarıyla toplumun büyük kesimini ilgilendirmektedir. Bu sınavlara karşı açılan davalarda
yargılama sürecinin uzaması ve neticede sınavların iptal edilmesi kazanılmış haklar
bakımından mağduriyetlere neden olabilmektedir. Kanun koyucu bu durumu gözeterek anılan
sınavlara karşı açılan davalarda yargılama sürecini hızlandırmak amacıyla özel bir yargılama
usulü getirmiştir”46. Hak arama hürriyetinin gerçekleştirilebilmesi ve daha etkin bir biçimde
kullanılabilmesi için bu tür aşırı kısa sürelerin esnetilmesinde ve uzatılmasında yarar olduğu
düşünülmektedir.
B. Hak İhlaline Yol Açan Tasarrufun İdari Eylem Olması
İdari eylem, idarenin kamu hukuku alanındaki maddi fiil ve hareketleri anlamında
kullanılmaktadır47. Bu maddi fiil ve hareketler herhangi bir idari karara dayanmayabileceği
gibi bir kararın icrai biçimde de ortaya çıkabilmektedir. Bir idari kararın icrai niteliğindeki

Hülya ÇELİK ŞEŞEN, “Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde İdari Yargıda Dava Açma Süresi”, Bartın
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. 8i S. 16, Bartın, 2017 s. 3.
45
AYM Kararı, T. 1.10.1991, E. 1990/40, K. 1991/33.
46
AYM Kararı, T. 19.03.2015, E. 2014/189, K. 2015/32.
47
Yıldırım, op.cit., s. 95.
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eylemler, idari işlemin hukuki rejimine tabidirler48. Ama idari kararın icrası niteliğindeki
eylemlerden farklı olarak, bağımsız bir biçimde ortaya çıkan ve salt idari eylem olarak anılan
fiil, hareket ve davranışlar da söz konusu olmaktadır. Danıştay'ın da ifade ettiği üzere bunlar
“temelinde bir idari karar veya işlem olmayan, fizik alanında görülen iş, hareket, ameliye ve
çalışmalar”dan oluşmaktadır49. Yangın çıkması üzerine idarenin yangını söndürmek için
gerekli fiili tedbirlere başvurması, yol yapımı sırasında bireyin taşınmazına zarar verilmesi,
hatta bazı durumlarda idarenin gerekli tedbirleri almayarak hareketsiz kalması salt idari eylem
biçiminde ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın bu kısmında üzerinde durulan eylemler de,
herhangi bir işlemin icrası niteliğinde olmayan salt idari eylemlerdir.
Hak ihlaline yol açan tasarruf bir idari eylem şeklinde ortaya çıkması durumunda,
ortada bir idari işlem olmadığı için bu tasarrufa karşı iptal davası açılamaz. İdarenin
eyleminden dolayı hak ihlaline veya zarara uğrayan ilgilinin tam yargı davası açması
gerekmektedir. Ancak ilgilinin, tam yargı davasını açmadan önce, zarar doğurucu eylemi
gerçekleştiren idareye başvurması ve zararının karşılanmasını talep etmesi gerekmektedir. Söz
konusu başvuru zorunludur.
Kanun’da bu zorunluluğun öngörülmüş olmasının nedeni, idare ile bir uzlaşma veya
sulh ortamının oluşmasını sağlamak, bu sağlanamazsa da idarenin olumsuz tutumunu
belgeleyen bir “ön karar” elde etmektedir50. İdarenin zararı karşılamayı açık bir şekilde
reddetmesi veya bu talebe rağmen altmış gün boyunca sessiz kalması durumunda ilgili ret
kararının tebliğini veya zımni ret süresi olan altmış günün dolmasını izleyen günden itibaren
altmış gün içinde idari yargı mahkemelerinde dava açabilmektedir. İdari Yargılama Usul
Kanunu’nun 13. maddesine göre, ilgili yapılmış olan idari eylem sonucu meydana gelen zararı
öğrendiği tarihten itibaren bir yıl içinde ve her halükârda eylemin yapıldığı tarihten itibaren
beş yıl içinde idareye başvurup zararının giderilmesini talep etmelidir. Söz konusu süreler
içerisinde başvuru yapılmazsa, sürelerin bitiminden sonra açılan davalar yargı yerlerinde süre
aşımı nedeniyle reddedilmektedir51. Yine, bu süreler içinde idareye başvuru yapılmadan
doğrudan tam yargı davası açılması halinde mahkeme başvuruyu “idari mercii tecavüzü”
gerekçesiyle reddederek gereği yapılmak üzere yani konu hakkında karar verilmek üzere ilgili
idareye gönderilmektedir. Ön karar olarak adlandırılan bu yöntemle, uyuşmazlık henüz idari
aşamada iken, yani yargısal aşamaya taşınmadan çözüme kavuşabilmektedir. Buna karşın, söz
konusu sürelerin, bireyin hak arama hürriyetini ortadan kaldırır şekilde yorumlanmaması
gerekir. Danıştay’ın da dile getirdiği üzere, “… zararın ortaya çıkmasıyla kullanılması
mümkün olan dava açma hakkını ortadan kaldırır biçimde süre hesabı yapılmasının hak arama
özgürlüğüyle bağdaş”ır bir yönü bulunmamaktadır52.
İptal davasından farklı olarak tam yargı davası açılabilmesi için kişinin menfaatinin
değil hakkının ihlal edilmiş olması gerekmektedir. Tam yargı davası sübjektif bir davadır.
Davanın sonucu da herkes için değil sadece davacı için geçerli hukuk sonuçlar
Celal Erkut, İptal Davasının Konusunu Oluşturması Bakımından İdari İşlemin Kimliği, Danıştay Yayınları,
Ankara, 1990, s. 12.
49
Danıştay 10. Dairesinin Kararı, T. 18.09.1995, E. 1994/6053, K. 1995/3611.
50
Yıldırım, op.cit., s. 118.
51
Danıştay 10. Dairesinin Kararı, T. 14.11.1983, E. 1982/2684, K. 1983/2273.
52
Danıştay 10. Dairesinin Kararı, T. 20.12.1994, E. 1994/1657, K. 1994/6625.
48
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doğurabilmektedir. Tam yargı davaları çoğunlukla meydana gelmiş olan zararın parasal olarak
karşılanması talebini içerir. Bu yüzden, eylemden zarar görenin, zararlarını karşılamak için
açtıkları bir tazminat davası niteliğinde kabul edilmektedir53.
III. İdari ve Yargısal Yolların Etkili Başvuru Hakkı Bakımından
Değerlendirilmesi
Etkili başvuru hakkı, bireyin karşılaştığı herhangi bir hak ihlali karşısında, maruz
kaldığı hukuksuz durumun giderilmesi için yetkili bir mercii veya makam nezdinde başvuruda
bulunma ve etkili bir karar alabilme hakkını ifade etmektedir54. Etkili Başvuru Hakkı, Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13. maddesinde düzenlenmiştir: “Bu Sözleşme’de tanınmış olan
hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, söz konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için davranan
kişiler tarafından gerçekleştirilmiş̧ olsa dahi, ulusal bir merci önünde etkili bir yola başvurma
hakkına sahiptir”. 13. madde, AİHS’deki haklar ihlal edildiğinde, bireye iç hukukta ulusal bir
makama başvurma olanağının tanınmasını da gerektirir.
Adalete erişim hakkı, hak arama hürriyetlerinin gerçekleşme araçlarından biri olarak,
uyuşmazlığın pozitif hukuk düzeninin öngördüğü usuli olanaklarla çözümünü ifade
etmektedir55. AİHM’ye göre, adalete erişim hakkı, hakkın ihlaline karşı “etkili, açık ve pratik
olanağa” sahip olunmasını gerektirir56. Söz konusu etkili, açık ve pratik olanaklar, idari ve
yargısal başvuru yollarını da kapsamaktadır. Dolayısıyla, hak arama hürriyetinin etkin bir
şekilde kullanılabilmesi için, idari ve yargısal prosedürlerin kişilerin başvuru yapmasını
zorlaştırmayacak, açık ve anlaşılabilir nitelikte olması gerekmektedir.
Etkili başvurudan söz edebilmek için, bireylerin hak ihlali iddiasıyla başvurabilecekleri
idari ve yargısal makamların bulunması gerekmekte ve bu makamlar tarafından verilen
kararların, ihlali gidermeye elverişli, bağlayıcı ve icra kabiliyetine sahip olması
gerekmektedir57. İdari başvuru yolları kapsamında başvurulma imkanı getirilen kuruluşların,
çoğunlukla bağlayıcı kararlar alma yetkisine sahip olmaması veya aldıkları kararların
yeterince etkili olmaması, hak arama hürriyeti bakımından beklenen sonuçları doğurmalarını
zorlaştırmaktadır. Buna ilaveten, idareye başvuru idarenin hatasını erken fark ederek
düzeltmesine ve bireyin yargı yoluna başvurmadan hakkına erken kavuşmasına imkan sağlasa
da bu başvurunun hak arama hürriyetini engelleyecek aksatacak veya geciktirecek şekilde
kullanılmaması gerekmektedir. Ayrıca, başvurunun zorunlu tutulduğu durumlarda,
başvurunun nereye, hangi makama, ne kadar sürede yapılacağı açık ve net bir biçimde
anlaşılabilir olmalıdır58. Uygulamada, idarenin bireyin talebini karşılamak konusunda isteksiz
olduğu ve bireyin hakkına ulaşmasını ve idari yargıya başvurma süresini ise uzattığı ifade

Yıldırım, op.cit., s. 99.
Abdulkadir Karaarslan, “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirliğe Dair Bir Usul
Sorunu Olarak Başvuru Yollarının Tüketilmesı̇ Kuralı ve Kanunla Kurulan Tazminat Komisyonları”, TBB
Dergisi, S. 132, Ankara, 2017, s. 25-26.
55
Müslüm Akıncı, İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008, s. 131.
56
AİHM Kararı, 16 Aralık 1992, De Geouffre de la Pradelle v. France, N° 12964/87.
(https://hudoc.echr.coe.int/eng - 5 Kasım 2019).
57
Karaaslan, op.cit., s. 26.
58
Akıncı, op.cit., s. 153.
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edilmektedir59. Bu konuda, AİHM yargıcının hak ihlallerinde benimsediği yöntemlerden
birinin idari yargı yerlerince de uygulanabilmesine imkan tanınması gerektiği
düşünülmektedir. AİHM, iç yargı yolu tüketilse de etkili bir denetim yapılmayacağı açıksa
kendisine yapılan başvuruları kabul etmektedir. Sözleşme’ye aykırı eylemlerin tekrarından ve
bu eylemlere Devlet makamlarının resmen hoşgörü göstermelerinden oluşan bir idari pratiğin
bulunduğu ortaya konmuş ise ve bu pratik yargılamaları yararsız ve etkisiz kılacak nitelikte
ise, iç hukuk yollarını tüketme kuralını uygulamamaktadır60. Vasilkoski ve Diğerleri/Eski
Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti 61 ve Laska ve Lika/Arnavutluk62 davalarında, bazı özel
koşullar altında, benzer durumda bulunan başvuranlardan bir kısmı, hükümet tarafından atıf
yapılan mahkemeye başvurmamışsa, diğer başvuranlar tarafından kullanılan bu iç hukuk
yolunun uygulamada etkisiz kaldığı ortaya çıkmış ise başvurucuların söz konusu mahkemeye
başvurmaktan muaf tutulabileceği ifade edilmiştir. Mahkeme, başvurulabilecek birtakım
hukuki yollar öngörülmüş, ancak bu yollar fiilen işletilmiyorsa veya istenen sonucu
doğurabilecek nitelikte değillerse bu yolların tüketilmesini zorunlu görmemektedir 63. Bu
kapsamda, idareye yapılacak başvurunun sonuçsuz kalacağına yönelik açık bulgu veya
belirtiler varsa (örneğin idarenin zararları karşılamayacağına yönelik genel ve açık beyanı
veya aynı durumda bulunan bireylerin yaptığı başvurular sonuçsuz kalmışsa), bireyin yargı
yoluna doğrudan başvurmasına imkân tanınmalıdır.
Bunun dışında hak arama hürriyetini kısıtlayan düzenlemeler aynı zamanda hukuk
devleti ilkesi ile de çelişmektedir. Anayasa Mahkemesinin bazı işlemlere 64 karşı açılacak olan
iptal davalarında hak ihlali şartı getiren yasal düzenleme hakkında verdiği iptal kararında
ifade edildiği üzere:
“İptal davalarının koşullarını belirleme yetkisi, kuşkusuz ki Anayasa'da belirlenen
kurallar içinde kalmak koşuluyla özellikle "Hukuk devleti" ilkesi ve hak arama özgürlüğüyle
çelişmeden yasa koyucunun takdirindedir. Ancak Devletin, hak arama özgürlüğünü daraltan
bütün sınırlamaları kaldırması ve bu yolla yargı denetimini yaygınlaştırarak adaletin
gerçekleştirilmesini sağlaması hukuk devleti ilkesine yer veren Anayasa'nın 2. maddesi
gereğidir. Anayasa'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik hukuk devleti niteliği
vurgulanırken, devletin tüm eylem ve işlemlerinin yargı denetimine bağlı olması
amaçlanmıştır. Çünkü yargı denetimi, hukuk devletinin "olmazsa olmaz" koşuludur”65
Genel idari dava açma süresi kısa görülürken yukarıda örnekleri verilen bazı işlemlere
karşı bu sürenin daha da kısaltılması hak arama hürriyetini kullanılmasını zorlaştırmakta ve
bireyin adalete erişim araçlarını etkisiz hale getirebilmektedir. Bu kapsamda, sürelerin birey
59

Ibid., s. 171.
AİHM Kararı, 18 Aralık 1996, Aksoy c. Turquie, N° 21987/93, p. 52.
61
AİHM Kararı, 28 Ekim 2010, Case Of Vasilkoski and Others v. The Former Yugoslav Republic Of Macedonia,
N° 28169/08, p. 45-46.
62
AİHM Kararı, 20 Nisan 2010, Case Of Laska and Lika v. Albania, N° 12315/04 and 17605/04, p. 45-48.
63
AİHM Kararı, 1 Nisan 1998, Akdıvar et Autres c. Turquıe N° 99/1995/605/693, p. 2 vd.
64
AYM Kararı, T. 21.9.1995, E. 1995/27, K.1995/47: “… Yasa'da (yapılan) değişiklikten önce iptal davası
açabilmek için "menfaat ihlâli" yeterli iken, değişiklik sonunda çevre, tarihi ve kültürel değerlerin korunması,
imar uygulamaları gibi kamu yararını yakından ilgilendiren hususlar dışındaki konularda dava açılabilmesi
"kişisel hak ihlâli" koşuluna bağlanmıştır”.
65
AYM Kararı, T. 21.9.1995, E. 1995/27, K.1995/47.
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haklarını koruyucu niteliği de sekteye uğramakta ve söz konusu süreler, bireyden çok idareyi
korur hale gelmektedir66.
İdari başvuru yollarının zorunlu tutulması, bu başvurular sonucunda etkin bir denetim
ve mekanizma var ise hak arama hürriyetine hizmet etmektedir. Buna karşın, söz konusu
başvuru yollarının bireyin hakkına erişmesini engelleyici bir yapı ortaya koyması, başvuru
yolunda geçirilen sürenin bireyin hakkına erişmesini de geciktirme imkanı bulunmaktadır. Bu
durumda idareye başvurmak etkili bir sonuç doğurmayacaksa, bireyin başvuru yolunu izlemek
konusunda hukuki bir yararı söz konusu olmamaktadır. Nitekim AİHM kararlarında, zorunlu
idari başvuru”nun, etkin bir iç hukuk yolu olmaması halinde uyuşmazlığın esası hakkında
karar verilmesini geciktirmektedir”67 demek suretiyle hak arama hürriyetini zorlaştıran idari
prosedür ve başvurulara dikkat çekmektedir.
Son olarak belirtmek gerekir ki, hükümet tasarrufları, yargı ve yasama kısıntıları
biçiminde ortaya çıkan ve mevzuatta yer verilen bazı işlemlerin yargısal denetim dışında
tutulması hak arama hürriyetinin yanında adalete erişim ve etkili başvuru hakkını da
sınırlamaktadır.
SONUÇ
Hak arama hürriyeti, hem bir temel hak ve özgürlük hem de temel hak ve hürriyetlerin
hayata geçirilmesinde başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Hak arama hürriyeti olmadıkça,
diğer temel hak ve özgürlüklerin varlığı veya yokluğu bu açıdan ifadesiz ve dayanaksız
kalmaktadır. Söz konusu hak ve hürriyet, bireyin uğradığı hukuksuzluğu gidermek için etkili
başvuru yollarından yararlanmasına imkan sağlanmasını gerektirmektedir. Anayasamızda
“meşru vasıta ve yollar” olarak geçen bu yöntemler, hem idari başvuru yollarını hem de
yargısal yolları kapsamaktadır. İdari başvuru yollarının ilkini idareye başvuru
oluşturmaktadır. İdareye başvuru, başlıca, hak ihlalinin bir işlemle yapılması durumunda idari
makamın üst makamına, eylemle yapılması durumunda eylemi gerçekleştiren idari makamın
kendisine yapılmalıdır. Herhangi bir işlemin yokluğunda, bir talebin idareye sunulması
gerekmesi durumunda ise başvuru hakkın muhatabı olan idareye yapılmalıdır. İdareye
başvuru dışında, bilgi edinme hakkı çerçevesinde idarenin elinde bulunan bilgi veya belgeler
hakkında da idareye başvurmak mümkündür. Talebin olumsuz karşılanması durumunda, Bilgi
Edinme ve Değerlendirme Kurulu’na itirazda bulunulabilmektedir. Bunun dışında, idare
hakkındaki şikayetlerin Kamu Denetçiliği Kurumu’na, idarenin öznesi olduğu hak ihlalleri
hakkında Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’na, kolluğun öznesi olduğu suçlar ve ihlaller
için de Kolluk Gözetim Komisyonu’na başvurmak mümkündür.
İdari tasarrufu yapan idarenin kendisi dışında başvurulan kurum ve kuruluşların
kararlarının etkili olmaması durumunda, bireyin hak ihlaline karşı başvuracağı merciler olarak
yargı organları kalmaktadır. İdari yollardan sonuç alamayan ilgili, genel dava açma süresi
olan altmış gün içerisinde dava açmalıdır. Bu süre, uyuşmazlığın türüne ve başvurulacak yargı
merciine göre değişebilmektedir. Hem idari başvuru yolları hem yargısal yollar kapsamında
yapılan başvurularda, başvuru mercilerinin bireyin hak arama hürriyetini engelleyecek veya
66
67

Akıncı, op.cit., s. 182.
AİHM Kararı, 23 Temmuz 2002, Västberga Taxı Aktıebolag and Vulıc V. Sweden, p. 102.
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zorlaştıracak tutum ve davranışlardan uzak olması, bireyin kararlara karşı başvurabilecekleri
yolları karar metninde açık ve anlaşılır biçimde belirtmeleri gerekmektedir.
Her ne kadar konu kapsamının dışında kalsa da idari başvuru yolları ile idari yargı yolu
tüketilmesine rağmen hakkına kavuşamayan birey veya ilgilinin uyuşmazlığı taşıyabileceği
son bir iç hukuk mercii bulunduğunu da belirtmek gerekir. Birey, iç hukukta olağan kanun
yollarını tükettikten sonra bireysel başvuru yoluyla 30 gün içerisinde uyuşmazlığı Anayasa
Mahkemesi’ne taşıyabilir68. Bireysel başvuru, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin kamu
gücünün işlem, eylem veya ihmali nedeniyle ihlal edilmesi üzerine iç hukuk yolları
tüketildikten sonra yapılan istisnai bir hak arama yoludur69. Bireysel başvuru sonucunda
Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal kararı verilmesi hâlinde ihlalin ve sonuçlarının ortadan
kaldırılması için yapılması gerekenlere de hükmedilmektedir. Her ne kadar hukuk
uygulamasında “iura vigilantibus” (hukuk uyanıktan-dikkatliden- yanadır)70 prensibi geçerli
olsa da, bireysel başvuru için öngörülen sürenin de uzatılması hak arama hürriyetine olumlu
hizmet edecektir. Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurudan sonuç alınamaması
halinde başvurulabilecek son yargı mercii ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesidir. Çalışmada
ele alındığı üzere, iç hukuk yollarının etkisiz olacağı baştan belli ise AİHM, iç hukuk yolları
tüketilmeden de yapılan başvuruları kabul ederek karara bağlayabilmektedir.
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EMLAK VERGİSİ UYGULAMASININ VERGİ KANUNLARI VE DİĞER
KANUNLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Zeynep ARIKAN
Araş. Gör. Salih GÜRBÜZ
Dokuz Eylül Üniversitesi
Özet
Emlak vergisi Türkiye’de uygulanmaya başlaması Osmanlı Dönemi ile başlayan ve
Cumhuriyet döneminde bina ve arsa, arazi vergisi olarak iki farklı kanunla düzenlenip
uygulanırken daha sonar bu ikili uygulama tek çatı altında Emlak Vergisi Kanunu altında
toplanmıştır. Her vergi olduğu gibi emlak vergisinde de usul ve esaslar Vergi Usul Kanunu
çerçevesinde düzenlenmektedir. Emlak vergisinin konusu, mükellefi, oranları ve diğer
düzenlemelerinin vergi hukuku ve diğer hukuk kuralları ile olan bağlantıları uygulama
açısından önem arz etmektedir. Örneğin emlak vergisi mükellefinde geçen intifa hakkı
medeni hukukta tam anlamıyla düzenlenmektedir.
Bu çalışmada emlak vergisiyle ilgili vergi kanunları ve diğer kanunlarda olan
düzenlemeler ile yine emlak vergisi bünytesinde düzenlenen ve diğer kanunları ilgilendiren
uygulamalar hakkında bilgi verilerek uygulamada rastlanılan sorunlar tespit edilerek çözüm
önerileri sunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Emlak Vergisi, Medeni Hukuk, 6183 Sayılı AATUHK, Genel
Vergi Hukuku, Türk Vergi Sistemi.
JEL Kodları: H21, K11, K34.
EVALUATION OF PROPERTY TAX APPLICATION IN TERMS OF TAX LAWS
AND OTHER LAWS
Abstract
Real estate tax was introduced in the Ottoman period. In the Republican period, the
building and land were regulated and implemented by two different laws as land tax, and then
this dual application was gathered under the Real Estate Tax Law under one roof. As with any
tax, the principles and procedures in real estate tax are regulated in accordance with the Tax
Procedure Law. The subject of property tax, taxpayer, rates and other regulations are
important in terms of applying the links with tax law and other legal rules. For example, the
usufruct right in the property taxpayer is fully regulated in civil law.
In this study, the tax laws related to the real estate tax and the regulations in the other
laws and the practices regulated within the real estate tax and related to the other laws will be
given and the problems encountered in the application will be identified and solutions will be
presented.
Keywords : Real Estate Tax, Civil Law, AATUHK No. 6183, General Tax Law,
Turkish Tax System.
JEL Codes : H21, K11, K34.
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2. GİRİŞ
Emlak vergisi uygulaması teorik olarak ve kanuni olarak belirli bir temel üzerine inşa
edilmiştir. Teoride verginin sınıflandırılması gereklilik arz etmiş ve vergi gelirin, harcama ve
muamelelerin ve servetin vergilendirilmesi yine bu vergilendirilmede muhatabın kim
olacağına göre gerçekleşmiştir. Teorinin uygulamada esas alacağı en önemli unsur verginin
kanun olması yani bağlayıcı olmasıdır. Emlak vergisi servetin vergilendirilmesi içinde
doğrudan muhatap olarak mükellefinin esas alındığı eski bir vergi uygulamasıdır. Ülkemizde
bina ile arsa ve araziler başlıkları altında ikili bir uygulamaya sahiptir. Bu verginin tek başına
tüm içerikleri ve esasları düzenlemesi vergi teorisi ve hukuku açısından diğer vergi
kanunlarında olduğu gibi imkânsızdır. Bundan dolayı emlak vergisi kanuni olarak vergi
kanunları ve diğer kanunlardan faydalanmakta veya atıf yaparak uygulamanın hukuki yönünü
kurmaktadır.
3. EMLAK VERGİSİ UYGULAMASININ VERGİ KANUNLARI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Emlak vergisinin konusu, mükellefi, tarh, tebliğ tahakkuk ve tahsil aşamaları ile
verginin nasıl ilgili kuruma bildirileceği ve tahsili Emlak Vergisi Kanunu’nda
düzenlenmektedir. Ancak bu düzenlemede usul, cezai süreçler, ve benzeri birçok yönde farklı
vergi kanunlarındaki düzenlemelerden faydalanılmaktadır. Bu başlık altında tüm vergi
kanunları ile olan ilişkisi söz konusu olmadığı için vergi usul hukuku, gelir, kurumlar ve
veraset intikal vergileri açısından emlak vergisi uygulaması değerlendirilecektir.
3.1. Vergi Usul Kanunu Açısından Emlak Vergisi Uygulaması
Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) tüm maddeleri Emlak Vergisi Kanunu (EVK) için
bağlayıcı hüküm olmakla birlikte doğrudan EVK' yı düzenleyen maddeleri de bulunmaktadır.
Bunlar aşağıda sıralanacaktır.
- VUK' un 269. maddesinde; "İktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller
maliyet bedelleri ile değerlenir.
Bu kanuna göre, aşağıdaki yazılı kıymetler:
1. Gayrimenkullerin mütemmim cüzüleri ve teferruatı;
2. Tesisat ve makineler;
3. Gemiler ve diğer taşıtlar;
4. Gayrimaddi haklar,
gayrimenkuller gibi değerlenir" şeklinde mütemmimler düzenlenmektedir.
- EVK'nın 2. maddesinin 2. fıkrasında; " Bu Kanunun uygulanmasında VUK'da yazılı
bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınır." hükmüyle doğrudan VUK'un 269.
maddesine atıf yapılmaktadır.
- VUK'un mükerrer 298. maddenin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden
değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre
Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat
artış oranıdır. Bu oran Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir.” hükmü
yer almaktadır.
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EVK'nın 29. maddesinde; "Vergi değeri, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden
yıldan itibaren her yıl, bir önceki yıl vergi değerinin VUK hükümleri uyarınca aynı yıl için
tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle bulunur."
hükmüyle VUK'da hükme bağlanan yıllık yeniden değerleme oranı vergi değerinin
bulunmasında uygulanmaktadır.
VUK'un 166. maddesinin 2. fıkrasında: "Mevcut binalara yapılan ilaveler ve
konulan sabit istihsal, asansör ve kalorifer tesisleri yeni inşaat hükmündedir." şeklinde
düzenlemekte yine EVK'nın 33. maddenin 1. fıkrasında vergi değerini tadil eden sebeplerde
yeni bina inşa edilmesinin parantez içi ifadesi; "Mevcut binalara ilaveler yapılması veya
asansör veya kalorifer tesisleri konulması yeni inşaat hükmündedir." şeklinde düzenleyerek
VUK'un 166. maddesinin 2. fıkrasına aynen atıf yapılmaktadır.
VUK'un 297. maddesinde; " Ticari sermayeye dahil olsun olmasın bilumum
binalarla arazi vergi değeri ile değerlenir." yine VUK'un 268. maddesinde; "Vergi değeri,
bina ve arazinin EVK'nın 29. maddesine göre tespit edilen değerdir." şeklinde
düzenlenmektedir. EVK' nın 7. ve 17. maddelerinde; "Bina/Arazi vergisinin matrahı
bina/arazinin bu kanun hükümlerine göre tespit edilen vergi değeridir." ve EVK' nın 29.
maddesinde vergi değerinin nasıl hesaplanacağı düzenlenmektedir.
- EVK’ nın 37. maddesi, EVK'ya göre alınacak vergiler hakkında VUK ile 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun (AATUHK) hükümlerinin
uygulanacağını hüküm altına almıştır.
VUK' un 352/II-4. maddesine göre, vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin zamanında
yapılmamış olması (işe başlamayı bildirmek hariç) durumunda ikinci derece usulsüzlük cezası
kesileceği hüküm altına alınmış, konu ile ilgili olarak yayımlanan 12 Seri No.lu EVK Genel
Tebliğinin 1.3.6.1. bölümünde, usulsüzlük cezasının mükellefiyetin başladığı yıl için
kesilmesi gerektiği belirtilmiştir148. Emlak vergisi bildiriminin süresi içinde yapılmaması
öncelikle ikinci derece usulsüzlük cezası kesilmesini gerektirdiği gibi bildirimin süresinde
yapılmaması vergi ziyaına neden olmuşsa, vergi ziyaı cezası da kesilmesi gerekmektedir 149.
Ancak geç bildirim fiili, hem usulsüzlük hem de vergi ziyaı cezasını gerektirdiğinden,
usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezası mukayese edilir ve tutar itibariyle fazla olan ceza
kesilir. Ayrıca Emlak Vergisi uygulamasında kesilen vergi ziyaı cezası için, VUK’un Ek 1.
maddesinde yer alan ‘Uzlaşma’ ve 376. maddesinde yer alan indirim hükümlerinin de
uygulanması gerekmektedir150.
- VUK' un 371. maddesi pişmanlık ve ıslah hükümlerinin, emlak vergisi açısından
uygulanmayacağını karara bağlamaktadır. Bu hükümde dikkat çeken husus VUK' un 371.

Süresinden Sonra Verilen Emlak Vergisi Bildiriminde Ceza Uygulaması, http://forum.alomaliye.com/vergimevzuati-makaleleri/44735-suresinden-sonra-verilen-emlak-vergisi-bildiriminde-ceza-uygulamasi.html,
(26.10.2019).
149
Ekrem Sarısu, "Emlak bildirimini geç yapmanın cezası nedir ?", Posta Gazetesi, 11.02.2010,
http://uye.yaklasim.com/OfficialJournal.aspx?categoryidlast=25846&parentid=25828&categoryid=24145
(28.10.2019).
150
Ekrem Sarısu, "Emlak vergisi cezası için uzlaşma ve indirimden yararlanılır", Posta Gazetesi, 30.05.2010,
http://www.posta.com.tr/ekonomi/uzman-gorusu/YazarHaberDetay/Emlak-vergisi-cezasi-icin-uzlasma-veindirimden-yararlanilir.htm?ArticleID=31381 (Erişim Tarihi: 03.11.2019).
148

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

106

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
maddesinin ilk fıkrasında; "Beyana dayanan vergilerde..." şeklinde düzenlenmesi ve EVK'da
beyan esasının 09.04.2002 tarihinde 4751 sayılı Kanunla kaldırılmış olmasıdır.
Hazine ve Maliye Bakanlığının 18.04.2004 tarihli Özelgesinde; Emlak vergisi
bildiriminin kanuni süresinden sonra, idarece tarh işlemi yapılmadan önce verilmiş olması
nedeniyle vergi ziyaı cezasının yüzde elli oranında uygulanması gerekmekte olduğuna ayrıca
emlak vergisi bildirimlerinin süresinde yapılmaması ikinci derece usulsüzlük fiilini
oluşturmakta olduğunu belirterek, bu durumda miktar itibariyle en ağır olanı kesileceğini
belirtmiştir.
Bu açıklamalara göre Özelgede sorulan uyuşmazlıkla ilgili olarak;
- 01.12.2002 tarihinde meydana gelen vergi değerini tadil eden sebep nedeniyle üç ay
içinde verilmesi gereken emlak vergisi bildiriminin üç aylık süre geçtikten sonra 17.02.2004
tarihinde verilmesi halinde idarece yapılacak tarhiyatta mükellefiyetin başlangıç yılı olan
2003 yılı emlak vergisi için ikinci derece usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının
karşılaştırılması ve miktar itibariyle fazla olan cezanın kesilmesi, 2004 yılı emlak vergisi için
ise sadece vergi ziyaı cezasının kesilmesi,
- 10.09.2003 tarihinde meydana gelen vergi değerini tadil eden sebep nedeniyle
31.12.2003 tarihine kadar verilmesi gereken emlak vergisi bildiriminin 17.02.2004 tarihinde
verilmesi halinde idarece yapılacak tarhiyatta mükellefiyetin başlangıç yılı olan 2004 yılı
emlak vergisi için ikinci derece usulsüzlük cezası ile vergi ziyaı cezasının karşılaştırılması ve
miktar itibariyle fazla olan cezanın kesilmesi,
gerekmekte olduğu belirtilmiştir151.
VUK'un hükümleri en başta açıkladığımız gibi gümrük idaresini ilgilendiren vergi resim
ve harçlar dışında tüm vergi kanunlarını ilgilendirmektedir. Hükümleri düzenlerken ya
doğrudan kanunun adını vererek yapmakta yada genel olarak düzenleyerek tüm vergi
kanunlarını ilgilendirmektedir. Yukarıda değindiğimiz gibi EVK' yı doğrudan kanunun ismini
vererek yapmış olduğu düzenlemeler açıklanmıştır. Bunların dışında 2002 yılında kaldırılan
EVK'da beyan usulü yine EVK'ya göre 2002 yılına kadar uygulanmıştır. Bir diğer değişiklik
1985 yılında verginin toplanmasının belediyelere geçmesi durumu olup öncesinde vergi
daireleri tarafından toplanması yine VUK'un belirlediği düzenlemeye tabi uygulanmıştır.
EVK'nın 41. maddesinin 3. fıkrası ile de VUK'un Üçüncü Kısım, Tahrir Usulü başlığı altında;
50,51,53 ,54 ve 55. maddeleri altında düzenlenen genel esasları ile, 77 ve 78. maddelerinde
düzenlenen tahrir komisyonu düzenlemeleri kaldırılmıştır.
VUK' un 20. maddesi tarh, 21. maddesi tebliğ, 22.maddesi tahakkuk ve 23. maddesi
tahsille ilgili genel hükümleri düzenlemektedir. EVK'nın 11. maddesinde bina vergisinin tarh
ve tahakkuku, 21. maddesinde arazi vergisinin tarh ve tahakkuku düzenlenirken VUK'daki
sıralamada 21. madde de geçen tebliğ düzenlemesi EVK'da uygulanmamaktadır. VUK'un 21.
maddesi; " Tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden hususların yetkili
makamlar tarafından mükellefe veya ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir." şeklinde
düzenlemektedir. EVK'da verginin tarh ve tahakkuk düzenlemelerinde "... Bu suretle tarh
olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir."
Maliye
Bakanlığı'nın
18.04.2004
tarihli,
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028, (29.10.2019).
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hükmüyle düzenlenerek tebliğ prensibi uygulamaya konmamıştır. Yine VUK' da geçen tahsil
düzenlemesi, EVK' nın 30. maddesinde ödeme süresi başlığı altında hem bina hem de arazi
vergisi için ortak düzenlenmiş, Emlak Vergisi birinci taksiti, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında,
ikinci taksiti Kasım ayı içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödeneceğini hükme bağlamıştır.
Vergi borcundan kaçınma yollarından biri olarak zamanaşımı defi, Vergi Hukukunda
tahakkuk veya tahsil zamanaşımı olarak açıklanmaktadır152.
- VUK' un 113. maddesinde; " Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle vergi alacağının
kalkmasıdır. Zamanaşımı, mükellefin bu hususta bir müracaatı olup olmadığına bakılmaksızın
hüküm ifade eder." ve VUK' un 114. maddesinde de; " Vergi alacağının doğduğu takvim
yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen
vergiler zamanaşımına uğrar." hükme bağlanmaktadır.
- EVK' nın 40. maddesinde; " Bildirim dışı kalan bina ve arazinin vergi ve cezalarında
zamanaşımı, bu bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi takip
eden yılın başından itibaren başlar." şeklinde hükme bağlanmaktadır.
EVK'nın zamanaşımı hükmü emlak vergisinde tahakkuk zamanaşımı süresinin
işlememesidir.153 Bina ve arazinin bildirim dışı kaldığını belediyenin öğrendiği tarihi
ispatlama mesuliyeti mükellefe ait olup bunun uygulamaya geçirilmesi oldukça güçtür. Dört
yılda bir yeniden değer takdiri dönemleri dışında emlak vergisi her yılın birinci ayından
itibaren o yıl için tahakkuk etmiş sayıldığından ara yıllar için de tahakkuk zamanaşımı söz
konusu olamaz154.
3.2. Gelir Vergisi Kanunu Açısından Emlak Vergisi Uygulaması
GVK'nın 47. maddesinde basit usulde tabi olmanın genel şartları düzenlenmekte ve
GVK'nın 73. maddesinin 2. fıkrasında; " İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde
emsal kira bedeli, kiralanmış olması halinde yıllık kira bedeli toplamının 2019 takvim yılı
içinde büyükşehir belediye sınırları içinde 9.000 TL, diğer yerlerde 6.000 TL'yi aşmaması"
hükmünde geçen "emsal kira bedeli" GVK'nın 73. maddesinde düzenlenmektedir. Emsal kira
bedeli uygulaması EVK' a açısından da önem arz etmektedir. GVK 73. maddede; "... Bina ve
arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit
edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na
göre belirlenen vergi değerinin % 5'idir..." şeklinde düzenlenmekte, atıf yapılan VUK'a göre
Tahakkuk (Tarh) Zamanaşımı: Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesinden itibaren kanunda belirtilen
sürenin geçmesine rağmen, verginin tarh edilerek mükellefe tebliğ edilmediği, yani tahakkuk ettirilmediği
durumda meydana gelen zamanaşımıdır. VUK'da düzenlenmektedir. "Gökhan Tozoğlu, "Vergi Hukukunda
Tahakkuk
ve
Tahsil
Zamanaşımı",
Konya
Barosu
Dergisi,
Cilt:41,
Sayı
24,
http://www.konyabarosu.org.tr/pdf.aspx?id=20&dergiid=10, (12.10.2019), s.78.
Tahsil Zamanaşımı: Kamu alacağı, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş
yıl içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Tahsil zamanaşımı süresi dolduktan sonra alacaklı kamu
idaresinin vergiyi tahsil etme yetkisi ortadan kalkmaktadır. Tahsil zamanaşımı, vergiler ve diğer bütün kamu
alacakları için geçerli olmak üzere, AATUHK’da düzenlenmiştir. İbrahim Organ ve Doğan Bozdoğan, "Tahsil
Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi", Vergi Dünyası, Sayı 367,
2012,
http://www.vmhk.org.tr/wp-content/uploads/2012/05/%C4%B0brahim-OrganDo%C4%9FanBozdo%C4%9Fan-Tahsil-Zamana%C5%9F%C4%B1m%C4%B1.pdf, (08.11.2019), s.176.
153
Yusuf Karakoç, Genel Vergi Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2001, (GVH), s.321.
154
Mualla Öncel ve diğerleri, Vergi Hukuku, Turhan Kitapevi, Ankara 2008, s.133.
152
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belirlenen vergi değeri ifadesi; VUK'un 268. maddesinde; "Vergi değeri, bina ve arazinin
EVK'nın 29. maddesine göre tespit edilen değerdir." hükmüne bizi yönlendirmektedir. Sonuç
olarak GVK'nın 73. maddesinden düzenlenen emsal kira bedeli tespitinde EVK' nın 29.
maddesine VUK üzerinden dolaylı atıf yapılmaktadır.
EVK'da daimi muaflıklar başlıklı 4. ve 14. maddelerde " Belediye ve mücavir alan
sınırları dışında bulunan bina ve arazi (gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir
vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve arazi hariç
olmak üzere, ticarî sınaî ve turistik faaliyetlerde kullanılan binalar ile muayyen zamanlarda
dinlenme amacıyla kullanılan binalar için bu muafiyet uygulanmaz.)" şeklinde
düzenlenmektedir. Parantez içi hüküm de geçen gelir vergisinden muaf esnaf GVK'nın 9.
maddesinde, basit usulde gelir vergisine tabi mükellef ise 46, 47 ve 48. maddelerde
düzenlenmiştir. GVK'nın bahsi geçen maddelerinde küçük esnafı korumaya yönelik
düzenlemeler yer almakta olup aynı şekilde EVK'da belediye ve mücavir alan sınırları dışında
kalan ve GVK'da da korumaya yönelik düzenlemelerin olduğu mükellefleri vergiden daimi
muaf ederek desteklenmektedir.
EVK' nın 4. maddesinin (o) bendinde; "Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör spor kulüplerine ait binalar" daimi muaf edilirken
parantez içi hükmünde; "Gelir Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis
edilmemeleri" şartı getirilerek GVK'ya tabi gerçek kişi işletmelerini muafiyet dışına
almaktadır.
3.3. Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Emlak Vergisi Uygulaması
Kurumlar vergisi gelirden alınan vergilerden ikincisidir. Gelir vergisinden farkı gelir
vergisi gerçek kişinin gelirini vergilendirirken, Kurumlar vergisi; KVK' nın 1.maddesinde
sayılan;
- Sermaye şirketlerinin,
- Kooperatiflerin,
- İktisadî kamu kuruluşlarının,
- Dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmelerin,
- İş ortaklıklarının
kazançlarını vergilendirmektedir. Kurum kazancı, gelir vergisinin konusuna giren gelir
unsurlarından oluşur.
Emlak vergisiyle kurumlar vergisini karşılaştırdığımızda bir kurumun aktifinde yer alan
gayrimenkullerinden kira geliri elde etmesi kurum kazancı sayılıp kurumlar vergisine tabi
iken aynı gayrimenkul için emlak vergisi mükellefi olmaktadır. EVK'nın 1. ve 12. maddelerin
"Türkiye sınırları içinde bulunan bina, arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre Bina/Arazi
Vergisine tabidir." hükmüyle emlak vergisinde gayrimenkulün (Bina, arsa veya arazi) iradı
değil direkt kendisi vergilendirilmekte, EVK'nın 3. ve 13. maddelerinde; "Bina/Arazi
Vergisini, binanın/arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa binaya/araziye
malik gibi tasarruf edenler öder." hükmüyle de mükellefi gerçek yada tüzel kişi ayrımı
yapmayarak düzenlemektedir.
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EVK'nın maddelerinde doğrudan atıf yapılan kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik
düzenlemeler bulunmaktadır.
Bunlar;
- EVK'nın 4. maddesinin (e) bendinde; "Kamu menfaatlerine yararlı derneklere ait
binalar," bina vergisinden süresiz muaf edilmektedir. Ancak İlgili bendin parantez içi
hükmünde; " Kurumlar Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş
bulunmamaları şartıyla" şeklinde düzenlenerek muafiyete sınır konulmaktadır.
- EVK'nın 4. maddesinin (o) bendinde; " Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğüne tescil edilmiş amatör spor kulüplerine ait binalar" daimi olarak bina
vergisinden muaf edilmiştir. Ancak İlgili bendin parantez içi hükmünde; " Kurumlar
Vergisine tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmemeleri şartıyla" şeklinde
düzenlenerek muafiyete sınır konulmaktadır.
İki bentte de muafiyetten faydalanılamamasında esas neden KVK'ya tabi işletmelerde
birincil amacının kazanç elde etmek isteği olmasıdır155.
- EVK'nın geçici muafiyet başlıklı 5. maddesinin (b) bendine göre, 2634 sayılı Turizm
Teşvik Kanunu'na göre turizm işletmesi belgesi almış olan Gelir veya Kurumlar Vergisi
mükelleflerinin adı geçen kanunda yazılı amaçlara tahsis ettikleri ve işletmelerine dahil
binaları, inşalarının sona erdiği veya var olan binaların bu amaca tahsisi halinde turizm
işletmesi belgesinin alındığı yılı takip eden takvim yılından itibaren 5 yıl süre ile geçici
muafiyetten faydalanacakları şeklinde düzenlemektedir. Bu düzenlemede KVK açısından
önemli olan husus 5 yıllık geçici muafiyetten yararlanabilecek turizm işletmesinin kurumlar
vergisi mükellefiyetinin olması şartıdır.
KVK' yı ilgilendiren bir diğer husus EVK' nın 4. maddesinin (h) ve (i) bentlerinde ve
EVK' nın 15. maddesinin (b) ve (c) bentlerinde düzenlenen ve zirai faaliyeti ilgilendiren
geçici muafiyetlerde zirai faaliyette bulunanların gelir veya kurumlar vergisi mükellefi
olmasının söz konusu olabileceği ve EVK' nın bahse konu geçici muafiyetlerinde mükellefi
değil direkt faaliyete konu bina veya araziyi müstesna tutmasıdır.
3.4. Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Açısından Emlak Vergisi Uygulaması
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun (VİVK) 1. maddesinde; "Türkiye
Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset
tarikiyle veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa
intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabidir." hükmüyle verginin konusu düzenlenmiştir.
Yine VİVK'in 2. maddesinin (c) bendinde veraset tabiri ile miras vasiyet ve miras
mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufların (d) bendinde ise İvazsız intikal tabiri ile hibe
yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisapların anlaşılması gerektiği belirtilmiştir156.
Veraset ve intikal vergisinin mükellefi veraset yoluyla veya ivazsız olarak kendilerine
taşınmaz intikal etmiş olan kişi yada kişilerdir.
155
156

Firmanın Amacı, Ekodialog, http://www.ekodialog.com/makaleler/firma_degeri.html (12.11.2019).
Hacıköylü Canatay, Emlak Vergisinde Değerleme Sorunu ve Değer Tespitine İlişkin Öneriler,

(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2009. s.101
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Veraset veya ivazsız olarak kendisine taşınmaz varlık intikal eden kişi VİVK'in konusu
içine giren uygulamaları VİVK'in hükümleri gereğince yerine getirdikten sonra taşınmazın
maliki olacaktır.
Veraset ve intikal vergisinde, intikal eden iktisadi unsurların değeri VİVK'in matrahı
olmakta ve bu değer için yapılan değerleme iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Öncelikle
mükellefler ön tarhiyatta dikkate almak üzere intikal eden servetleri değerleyip beyan
etmektedirler. Bu değerlemede VİVK'de gösterilen ölçüler esas alınmaktadır.
Mükellefler tarafından beyan edilen servet unsurları, vergi idaresi tarafından ikinci bir
değerlemeye tabi tutulmaktadır. Bu aşamada ise, Vergi Usul Kanunu'yla Emlak Vergisi'nin
Değerlendirilmesi başlığı altında değindiğimiz değerleme ölçüleri uygulanmaktadır157.
- VUK'un 268. maddesinde; "Vergi değeri, bina ve arazinin EVK'nın 29. maddesine
göre tespit edilen değerdir." şeklinde düzenlenmektedir.
- VİVK'in 10. maddesinin ikinci fıkrasının 2591 sayılı Kanunla değişik (b) bendinde yer
alan; “Taşınmazlar ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın emlak vergisine esas olan
değerle değerlenir” hükmüne göre yapılmaktadır.
VİVK'in konusu dahilinde intikal eden taşınmazlar için gösterilen değerlerin taşınmazın
intikal ettiği yıla ilişkin emlak vergisine esas olan değerden yüksek bulunması halinde, veraset
ve intikal vergisinin tarhına beyannamede gösterilen bu değerlerin esas alınması, veraset ve
intikal vergisi beyannamesinde gösterilen değerlerin emlak vergisi tarhına esas olan değerden
düşük olması halinde ise tarhiyatın emlak vergisine esas olan değer üzerinden yapılması
gerekmektedir158.
Sonuç olarak VİVK'de geçen emlak vergisine göre değerleme hükmü beyan edilen
değerle karşılaştırılmak suretiyle ikili bir sistem uygulanarak idareye yüksek olan değeri
tercih etmesi yönünde tebliğle düzenleme getirilmektedir. Bu durumda mükellef lehine
çıkabilecek emlak vergisi değerlemesi hükmünü uygulamayarak VİVK'in 10. maddesinin (b)
bendinde; "Gayrimenkuller ticari işletmeye dahil olsun veya olmasın Emlak Vergisine esas
olan değerle değerlenir." düzenlemesini itibarsızlaştırmakta ve tüzükle yapılan değerlemeye
yönelik uygulama kanun maddesinin önüne geçmektedir. Bu konuyla ilgili Danıştay 7.
Dairesinin 12.04.2005 tarihli kararında159; veraset ve intikal vergisinde nihai vergilemeye esas
alınacak değerin belirlenmesi aşamasında VUK'un servet ve servet unsurlarını vergilemeye
ilişkin esaslarının uygulanacağını hükme bağlamış VUK' un 268. maddesi gereğince de
EVK'nın 29. maddesine göre değerlemenin beyana göre değerlendirilmesinden önemli olacağı
net şekilde belirtilmiştir.
4. DİĞER KANUNLAR AÇISINDAN EMLAK VERGİSİ UYGULAMASI
Emlak vergisi vergi kanunları tarafından belirli düzenlemelere tabi tutulmakla birlikte,
vergi kanunları dışında da muhtelif birçok kanun tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak

Hacıköylü, s.103.
22 No’lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028
(30.09.2019).
159
Danıştay 7. Daire, E: 2002/1784, K: 2005/652, T: 12.04.2005, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
(08.11.2019).
157
158
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düzenlemeye tabi tutulmaktadır. Ancak bu başlık altında EVK için önem arz eden belli başlı
kanunlara yer verilecektir.
Bunlar;
- 22.11.2001 tarihli, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu,
- 21.07.1983 tarihli, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,
- 06.06.1985 tarihli, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu,
- 6183 sayılı AATUHK
Emlak vergisi açısından değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.
4.1. Türk Medeni Kanunu Açısından Emlak Vergisi Uygulaması
Kanunlar birbirlerinin konusuna giren hükümleri düzenleyebilmektedir. EVK ve Türk
Medeni Kanunu'nda (TMK) benzer durum söz konusudur.
EVK'nın 3. maddesinde bina vergisinin, 13. maddesinde de arazi vergisinin mükellefi
düzenlenmektedir. İlgili maddelerde mükellef için; "Bina/Arazi vergisini, binanın/arazinin
maliki, varsa intifa hakkı sahibi her ikisi de yoksa binaya/araziye malik gibi tasarruf edenler
öder." şeklinde hükme bağlamaktadır.
EVK'da geçen bahse konu maddelerde yer alan intifa hakkı sahibi düzenlemesi EVK'da
açıklanmamaktadır. İntifa hakkı sahibi kavramı araştırıldığında; şahsi irtifak hakları grubunda
yer alan sınırlı ayni bir hak olan "intifa hakkı"yla karşılaşılmakta160, ve TMK'da
düzenlenmektedir.
- TMK'nın 794. maddesinin 1. fıkrasında; " İntifa hakkı, taşınırlar, taşınmazlar, haklar
veya bir malvarlığı üzerinde kurulabilir." hükmünde düzenleyerek EVK'nın konusu
dahilindeki gayrimenkulleri de kapsamaktadır. Yine aynı maddenin 2. fıkrasında; "Aksine
düzenleme olmadıkça bu hak, sahibine, konusu üzerinde tam yararlanma yetkisi sağlar."
hükmü yer almaktadır161. İntifa hakkı, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak
ve kullanma hakkını tanımaktadır. İntifa hakkı sınırlı bir ayni haktır. Şahsi irtifak hakları
grubuna girer. Bu hak, EVK'nın konusu gayrimenkul üzerinde gerçekleştirilirse intifa hakkı
sahibine tamamıyla kullanma hakkı tanır ise de bunun aksi sözleşmeyle karşılaşılabileceği
yine 2. fıkrada belirtilmektedir162.
- TMK'nın 795. maddesinde; "İntifa hakkı, taşınırlarda zilyetliğin devri, alacaklarda
alacağın devri, taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Taşınır ve taşınmazlarda intifa
hakkının kazanılması ve tescilinde, aksine düzenleme olmadıkça, mülkiyete ilişkin hükümler
uygulanır. Taşınmaz üzerindeki yasal intifa hakkı tapu kütüğüne tescil edilmemiş olsa bile,
durumu bilenlere karşı ileri sürülebilir. Tescil edilmiş ise, herkese karşı ileri sürülebilir."
hükmüyle intifa hakkının nasıl kurulabileceği düzenlenmektedir. EVK' da intifa hakkının
İntifa hakkı nedir? İntifa hakkı devredilebilir mi? İntifa hakkı mirasçılara miras şeklinde devredilebilir mi?,
https://www.projepedia.com/emlak-haberleri/intifa-hakki-nedir-intifa-hakki-devredilebilir-mi-intifa-hakkimirascilara-miras-seklinde-devredilebilir-mi,573.html (08.10.2019).
161
Türk
Medeni
Kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4721&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
(10.11.2019).
162
Şengül Kırmızıtaş, "İntifa Hakkı Nedir?", Emlak Kulisi, http://emlakkulisi.com/intifa-hakki-nedir/157206
(20.10.2019).
160
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nasıl kurulacağına dair bir sınırlama yoktur. Hem malik, hem de intifa hakkı sahibinin varlığı
halinde verginin mükellefi intifa hakkı sahibi olacaktır.
- TMK'nın 797. maddesinin 1. fıkrasında; "İntifa hakkı, gerçek kişilerde hak sahibinin
ölümü; tüzel kişilerde kararlaştırılan sürenin dolması, süre kararlaştırılmamışsa kişiliğin
ortadan kalkmasıyla sona erer." ve 2. fıkrasında;" Tüzel kişilerin intifa hakkı, en çok yüz yıl
devam edebilir." şeklinde düzenlenmektedir. EVK açısından intifa hakkı, ona sahip olan
kişinin yaşam süresi ile sınırlı olarak, başkasına ait bir taşınmazdan tamamıyla yararlanmak
ve kullanmak hakkıdır.Tüzel kişilerde bu haktan süre belirtilerek yararlanabilirler.İntifa
hakkının süresi en fazla 100 yıldır.
İntifa hakkının kullanımı sözleşmede aksine hüküm yoksa başkasına devredilebilir.
Ancak mirasçılara geçemez. Hak sahibinin hayatı ile sınırlıdır163.
Yine EVK'nın 3. ve 13. maddelerinin 2. fıkralarında; " Bir binaya/araziye paylı
mülkiyet halinde
malik
olanlar,
hisseleri
oranında
mükelleftirler.
Elbirliği
mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar." hükmünde geçen paylı mülkiyet
ile elbirliği mülkiyeti TMK'da düzenlenmektedir.
- TMK'nın 688. maddesinin 1. fıkrasında; " Paylı mülkiyette birden çok kimse, maddî
olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli paylarla maliktir.", 2. fıkrada; " Başka
türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır." ve 3. fıkrada; " Paydaşlardan her biri kendi payı
bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, rehnedilebilir ve
alacaklılar tarafından haczettirilebilir." şeklinde düzenlenmektedir164.
EVK'da bahse konu maddelerde geçen paylı mülkiyet için malik olanlar ifadesine vurgu
yapılarak, hisselerindeki malikliğini kaldıracak satış veya devir işlemini yerine getirmedikçe
(rehin veya haciz durumu hisselerindeki malikliği kaldırmamaktadır) emlak vergisinden
sorumluluğu kalkmamaktadır165. Ayrıca emlak vergisi borcuna karşılık hisseleri oranında
sorumluluğun olacağı ve müteselsil sorumlu tutulamayacağı düzenlenmektedir.
- TMK'nın 701. maddesinin 1. fıkrasında; "Kanun veya kanunda öngörülen sözleşmeler
uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte malik olanların mülkiyeti, elbirliği
mülkiyetidir." şeklinde elbirliği mülkiyetin tanımı yapılmaktadır. 2. fıkrasında; " Elbirliği
mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların
tamamına yaygındır." şeklinde olan düzenleme ile de elbirliği mülkiyetinde sorumluluğun
müteselsil olduğu netleşmektedir. EVK'da bahse konu maddelerde geçen elbirliği mülkiyette
maliklerin vergiden müteselsilen sorumlu olacağı hükme bağlanmıştır.
EVK'nın 2. maddesinin 2. fıkrasında; " Bu Kanunun uygulanmasında VUK'da yazılı
bina mütemmimleri de bina ile birlikte nazara alınır." hükmüyle doğrudan VUK' a atıf
yapılmaktadır. Yine VUK' un 269. maddesinde geçen, Gayrimenkullerin mütemmim
Şengül Kırmızıtaş, "İntifa Hakkı Nedir?", Emlak Kulisi, http://emlakkulisi.com/intifa-hakki-nedir/157206
(20.10.2019).
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Türk
Medeni
Kanunu
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.4721&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
(20.11.2019).
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Taşınmazlarda haciz, kamu alacağı durumunda AATUHK'ya, özel alacak durumunda da 2128 sayılı İcra İflas
Kanunu'nun 85. maddesine tabidir. Hacizli bir taşınmazın satılması sonucunda mülkiyet satın alana geçmektedir.
2128 sayılı İcra İflas Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.2004.pdf (12.10.2019).
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cüzülerinin gayrimenkuller gibi değerleneceği hükme bağlanmış ancak mütemmim cüzün ne
olduğu belirtilmemiştir. TMK' nın 684. maddesinin 1. fıkrasında; " Bir şeye malik olan kimse,
o şeyin bütünleyici parçalarına da malik olur." hükmüyle mütemmim cüzü bütünleyici parça
olarak belirtmekte malik olmanın sınırını çizmektedir. Yine aynı maddenin 2. fıkrasında; "
Bütünleyici parça, yerel adetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe,
zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan
parçadır." düzenlemesiyle mütemmim cüzün (TMK' da ki ifadesiyle bütünleyici parça)
tanımını yapmaktadır.
Danıştay 9. Dairesi'nin 1976 yılında almış olduğu mülkiyet ve mütemmim cüz durumu
hakkında verdiği karar hem EVK hem de TMK açısından önem arz etmektedir. Mülkiyeti
başkasına ait arazi üzerine üçüncü şahıslar tarafından yapılmış olan gecekondu tipi binayla
arazinin birbirinin mütemmimi sayılmayacağı, binalar için tapu siciline kayıtlı mülkiyet
bulunmadığından ve Türk Medeni Kanuna (TMK) göre arsa sahiplerinin arsaları üzerindeki
mülkiyet hakları devam ettiğinden kanuni yollara başvurulmak suretiyle gecekonduların
yıktırılmasını talep edebilirler. Bu durumda arazi sahiplerinin mülkiyet hakları devam
ettiğinden arazi vergisinin mülkiyet sahiplerine salınmasına ve gecekondular için bina
vergisinin doğmayacağına karar vermiştir166.
TMK' mahiyeti itibariyle oldukça geniş düzenleme alanı olan önemli bir kanundur.
EVK açısından önem arz eden durumu mükellefiyetin ve mükellefiyet hallerinin TMK' nın
Dördüncü Kitap'ının (Eşya Hukuku) muhtelif maddelerinde düzenlenmiş olmasıdır.
4.2. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Açısından Emlak Vergisi
Uygulaması
Emlak vergisini ilgilendiren diğer bir kanunda EVK'da düzenlenmediği halde EVK' dan
müstesna edilen kültür ve tabiat varlıklarını konu alan 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu (KTVKK)'dur167.
KTVKK' nın 1. maddesinde kanunun amacını; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz
kültür ve tabiat varlıkları ile ilgili tanımların belirlenmesi, yapılacak işlem ve faaliyetleri
düzenlenmesi, bu konuda gerekli ilke ve uygulama kararlarını alacak teşkilatın kuruluş ve
görevlerini tespit edilmesi olarak düzenlemektedir. KTVKK' nın 1. maddesi çerçevesinde
özellik arz eden korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, KTVKK' nın
ikinci bölümünün 6. maddesinde düzenlenmiştir.
KTVKK' nın 6. maddesine göre; Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları
şunlardır:
- Korunması gerekli tabiat varlıkları ile 19. yüzyıl sonuna kadar yapılmış taşınmazlar,
- Belirlenen tarihten sonra yapılmış olup önem ve özellikleri bakımından Kültür ve
Turizm Bakanlığınca korunmalarında gerek görülen taşınmazlar,
- Sit alanı içinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları,
Danıştay 9. Daire, E.1975/2226, K.1976/433, T. 12.2.1976, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
(25.09.2019).
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sayılı
Kültür
ve
Tabiat
Varlıklarını
Koruma
Kanunu,
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2863&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
(12.11.2015).
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- Milli tarihimizdeki önlemleri sebebiyle zaman kavramı ve tescil söz konusu
olmaksızın Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda büyük tarihi olaylara
sahne olmuş binalar ve tespit edilecek alanlar ile Mustafa Kemal ATATÜRK tarafından
kullanılmış evler.
Ancak, Koruma Kurullarınca mimari, tarihi, estetik, arkeolojik ve diğer önem ve
özellikleri bakımından korunması gerekli bulunmadığı karar altına alınan taşınmazlar,
korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı sayılmayacağı kanunda belirtilmektedir.
Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının belirlenmesi EVK'da
düzenlenmeyen muafiyet için önem arz etmektedir.
- KTVKK' nın 21. maddesinde; Tapu kütüğüne “korunması gerekli taşınmaz kültür
varlığıdır” kaydı konulmuş olan taşınmaz kültür varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit
alanı olmaları nedeniyle üzerlerinde kesin yapılanma yasağı getirilmiş taşınmaz kültür ve
tabiat varlıkları olan parseller her türlü vergi, resim ve harçtan muaf tutulmuştur. Yine
KTVKK' nın 21. maddenin birinci fıkrasının devam eden hükmünde; büyükşehir belediyesi
sınırları içinde yer alan ve yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlardan basit usulde
vergilendirilenlerin dışında ticari faaliyetlerde kullanılanlar hakkında emlak vergisinin yarısı
ve çevre temizlik vergisinin tamamına ilişkin bu muafiyet hükmünün uygulanmayacağı
belirtilmektedir168.
Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bu muafiyetin EVK'da yer almamasından dolayı
EVK'nın 22. maddesinde geçen; " Bina ve arazi vergileriyle ilgili muaflık ve istisna
hükümleri bu Kanuna eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir."
hükmünü gerekçe göstererek 1999 yılına kadar kısıtlı vergi uygulaması gerektiği şeklinde
uygulamaya yön verilmiş ancak Danıştay kararı sonucunda muaf tutulması gerektiği
kararlaştırılmıştır169. Danıştay'ın, 15.11.1988 tarihli kararında da170; 2863 sayılı Kanununun
21. maddesinde belirtilen taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının emlak vergisinden muaf
tutulmasının zorunlu olduğu, bu taşınmazlar için kısıtlı vergi uygulanamayacağına karar
vermiştir.
KTVKK açısından EVK' yı ilgilendiren diğer bir husus; tahsil edilen emlak
vergisinden " Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" kesintisidir.
- KTVKK' nın 12. maddesinde 5835 Nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 04.02.2009 tarihinde eklenen fıkra ile;
Belediyelerin ve il özel idarelerinin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve
değerlendirilmesi amacıyla kullanılmak üzere EVK' nın 8. ve 18. maddeleri uyarınca mükellef
hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin % 10'u nispetinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının
Korunmasına Katkı Payı tahakkuk ettirilir ve ilgili belediyesince emlak vergisi ile birlikte
tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.

2863 Kültür ve Tabiat Varlılarını Koruma Kanunu, http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2863.pdf
(18.11.2019).
169
Maliye
Bakanlığı,
01/03/1999
tarih
ve
B.07.0.GEL.0.66/6652-263
sayılı
özelgesi,
http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1028 (10.10.2019).
170
Danıştay 9. Daire, E: 1987/80, K: 1988/3460, T: 15.11.1988 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
(18.11.2019).
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Örneğin: İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alan 2019 yılında konut olarak
kullanılan ve EVK'nın muafiyet ve istisnaları kapsamına girmeyen binanın171;
 Mesken değeri
: 500.000 TL
 Emlak vergisi oranı : ‰ 2
 Emlak Vergisi
: 1000 TL
 Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı (%10) : 100 TL
Taşınmaz kültür varlıkları korunmasına katkı payı, bina, arsa ve araziler için,
mükellefiyetin başlangıç yılında tespit edilen vergi değeri üzerinden; mükellefiyetin başlangıç
yılını takip eden yıldan itibaren ise, her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin VUK hükümleri
uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması
suretiyle tespit olunacak değer üzerinden emlak vergisiyle birlikte tarh, tahakkuk ve tahsil
edilir.
Katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde EVK, VUK ve AATUHK hükümleri
uygulanır172.
Yukarıda ki açıklamalardan hareketle EVK'da madde olarak düzenlemeye tabi olmayan
KTVKK' nu ilgilendiren konularda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 1999 yılında verdiği
Özelgeden itibaren muafiyetin tanınmasına yönelik 06.10.2011 tarihli bir diğer Özelgesi daha
bulunmakta ve EVK' nın 22. maddesine rağmen muafiyet yönünde uygulama
yönlendirilmektedir. Yine emlak vergisi üzerinden % 10 oranında yapılan kesinti de EVK' da
düzenlenmemektedir.
4.3. Serbest Bölgeler Kanunu Açısından Emlak Vergisi Uygulaması
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu (SBK) ile düzenlenen serbest bölgelerin amaç ve
kapsamı SBK' nın 1. maddesinde şu şekilde ifade edilmektedir. SBK'nın amaç ve kapsamı;
ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji
girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek
amacıyla serbest bölgelerin kurulması, yer ve sınırlarıyla faaliyet konularının belirlenmesi,
yönetimi, işletilmesi, bölgelerdeki yapı ve tesislerin teşkili ile ilgili hususların
düzenleneceğini hükme bağlanmaktadır. Yine SBK' nın 2. maddesinde; "Türkiye'de serbest
bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. Serbest bölgelerin,
kamu kurum ve kuruluşlarınca, yerli veya yabancı gerçek veya tüzelkişilerce kurulmasına,
işletilmesine Cumhurbaşkanlığınca izin verilir." hükmüyle SBK' nın yürütülme yetkisi
Cumhurbaşkanlığı na verilmiştir.
EVK' a açısından önem arz eden durum SBK' nın 2009 yılında değişmeden önceki
halleriyle 6. maddede geçen "Serbest bölgelerin gümrük bölgesi dışında sayılması" ve geçici
3. madde de düzenlenen serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış
mükelleflerin, (c) bendine göre "Bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak
yaptıkları işlemler 31.12.2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna
171

Özge Özdemir, "Emlak vergisi hesaplama 2015!", http://konuttimes.com/emlak-terimleri/emlak-vergisihesaplama-2015/56719 (27.11.2019).
172
Tebernüş Kireçci, "Kültür varlıkları katkı payı nedir?", Emlak Kulisi, http://emlakkulisi.com/kulturvarliklari-katki-payi-nedir/264456 (04.11.2019).
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olmasıydı173. EVK' a açısından bakıldığında 01.01.2009 tarihine kadar serbest bölgelerden
alınan emlak vergisinin yasal olmadığı yönünde görüşler yer almaktadır 174. Ancak Danıştay 9.
Daire' nin 15.01.2008 tarihinde vermiş olduğu kararda175, SBK' a uyarınca serbest bölgelerde
gerçekleştirilen faaliyetler ile ilgili olarak yapılan işlemler 31.12.2008 tarihine kadar her türlü
vergiden muaf olduğundan, davalı idarece serbest bölgede faaliyette bulunan davacı şirketin
bu bölgede sahip olduğu gayrimenkuller nedeniyle emlak vergisinden muaf olmadığına ve
2006 yılı için tahakkuk ettirilen emlak vergilerinde SBK' a da geçen hükme uyarlılık
bulunmadığına karar vermiştir.
12.11.2008 tarihli 5810 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu İle Gümrük Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la SBK ve Gümrük Kanunu'nda önemli değişiklikler
yapılmıştır.
- 5810 sayılı Kanun'un 4. maddesiyle değişen SBK' nın 6. maddesinde; " Serbest
bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan
eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın..." şeklinde düzenlenmekte, yine
gümrük bölgelerinin parçaları olmak ifadesi Gümrük Kanunu'nun 152. maddesinde de; "
Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber;..." şeklinde
düzenlenmektedir.
Serbest bölgeleri ilgilendiren 31.12.2008 öncesi düzenlemesinde geçen serbest
bölgelerin gümrük bölgesinin dışında sayılması ifadesinin kaldırılması EVK'a açısından
karışıklık arz eden durumu düzeltmektedir176.
- 5810 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle değişen SBK' nın geçici 3. maddesinde yer alan
düzenlemeyle 31.12.2008 tarihinden önceki halinde geçerli olan vergi muafiyeti, KVK, GVK
ve DVK gibi belirli vergilerle sınırlandırılarak genellik ifade eden muafiyet hükmü
kaldırılmıştır177.
Gerek EVK'nın bina/arazi vergisi ile ilgili muafiyetlerin belirlendiği maddelerde,
gerekse de SBK' nın vergi muafiyetine yönelik son değişiklikler dahil muhtelif
düzenlemelerinde serbest bölgelerde bulunan bina ve arazilerin emlak vergisinden muaf
tutulmasına dair bir hükme yer almamakta serbest bölgede faaliyet gösterenlere ait bina, arazi
ve arsalar için emlak vergisi yükümlülüğü bulunmaktadır.
4.4. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Açısından Emlak Vergisi
Uygulaması
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'unun (AATUHK) 1.
maddesinde;

Kızılot ve diğerleri, s.412.
Erhan Gümüş, "Serbest Bölgelerde Emlak Vergisi Uygulaması", Vergi Sorunları, Sayı: 238, 2008. s.25.
175
Danıştay 9. Daire, E: 2007/350, K: 2008/68, T: 15.01.2008 , http://emlakkulisi.com/emlak-vergisi-ile-ilgiliozellikli-durumlar/78790 (10.10.2019).
176
Metin Taş, "Serbest Bölgelerde Emlak Vergisi Uygulanabilir Mi?", E-Yaklaşım, Sayı: 184, 2008,
http://uye.yaklasim.com/MagazinDetail.aspx?magazinid=184 (15.09.2019).
177
Mehmet Müstehlik, "Serbest Bölgelerde Vergi Uygulamalarında Son Durum", E- Yaklaşım, Sayı: 196, 2009,
https://www.vergiportali.com/KoseYazilari.aspx?Type=YaziDetay&id=395 (04.11.2019) .
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- " Devlete, vilayet hususi idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza tahkik
ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz
gibi fer'i amme alacakları ve aynı idarelerin akitten, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar
dışında kalan ve amme hizmetleri tatbikatından mütevellit olan diğer alacakları ile; bunların
takip masrafları hakkında bu kanun hükümleri tatbik olunur."
hükmü ile kamu alacağının ödenmemesi durumunda uygulanacak esasların AATUHK
ile düzenleneceği hükme bağlanmıştır.
Yine AATUHK'nun 3. maddesinde, amme alacağının ve alacaklı amme idaresinin ne
anlama geldiği açıklanmıştır. EVK'a açısından önem arz eden durumlardan ilki AATUHK'nun
1. maddesinde geçen "...belediyelere ait vergi resim ve harç..." ifadesiyle belediyelere ait olan
vergi vb gelirlerin tahsili gerçekleşmediği takdirde AATUHK' nun hükümlere tabi olacağı ve
yine AATUHK' nun 3. maddesine göre alacaklı amme idaresi teriminin; devleti, vilayet
hususi idarelerini ve belediyeleri ifade ettiğini hükme bağlamaktadır. EVK' nın 1985 yılından
itibaren Belediyelere devri ile alacaklı idarenin merkezi idare değil de belediyelerin olması
emlak vergisi alacaklı borçlu ilişkisinde mükellef ve ilgili belediyeyi muhatap kılmaktadır.
- EVK' nın 37. maddesinde; EVK' nın hükümleri saklı kalmak şartıyla, EVK' ya göre
alınacak vergiler hakkında VUK ile AATUHK hükümleri uygulanacağı, yine aynı maddenin
devam eden hükmünde EVK' da geçen "Vergi dairesi" tabiri, belediyeleri ifade edeceği
hükme bağlanmıştır.
EVK'nın tarh ve tahakkuk sürecinde meydana gelecek uyuşmazlıklar, VUK hükümleri
gereğince tespit edilip cezai müeyyideye tabi tutulacakken, tahsil sürecinde meydana gelecek
uyuşmazlıklarda AATUHK' nın hükümleri uygulanacaktır.
5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Verginin matrahının belirlenmesinde vergi değerine yönelik doğrudan düzenlemeler
EVK ve VUK’da yer almaktadır. EVK’nın vergi değeri emsal kira bedelinin belirlenmesinde
yine GVK’nda doğrudan atıf yapılarak düzenlenmektedir. Kurumlar vergisinde vergi vakıf ve
dernekler için uygulanmayan emlak vergisini bunların iktisadi işletmeleri için uygulamakta ve
bizzat vakıf ve dernekler sorumlu olmaktadırlar. Yine birçok GVK ve KVK’nunda
düzenlenen muafiyet ve istisnalarda EVK’ya atıfla düzenleme yapılması durumun da söz
konusudur. VİVK'in konusu dahilinde intikal eden taşınmazlar için gösterilen değerlerin
taşınmazın intikal ettiği yıla ilişkin emlak vergisine esas olan değerden yüksek bulunması
halinde, veraset ve intikal vergisinin tarhına beyannamede gösterilen bu değerlerin esas
alınması, veraset ve intikal vergisi beyannamesinde gösterilen değerlerin emlak vergisi tarhına
esas olan değerden düşük olması halinde ise tarhiyatın emlak vergisine esas olan değer
üzerinden yapılması gerekliliğinde çifte tek yönlü ve adaletsiz bir uygulama olarak kanunun
aksi yönde teamül olarak uygulanmaktadır.
Medeni kanun genel bir kanun olması sebebiyle birçok alanda düzenlemeleri EVK ve
diğer vergi kanunları açısından etkilemektedir. Ancak EVK’nın mükellefinde geçen intifa
hakkı doğrudan TMK’nunda düzenlenmekte EVK’da sadece ifade olarak geçmektedir. Paylı
mülkiyette de düzenleme söz konusu olup EVK’da uygulama net biçimde kanunla
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belirlenmemektedir. KTVKK açısından EVK'yı ilgilendiren diğer bir husus; tahsil edilen
emlak vergisinden " Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" kesintisidir.
Serbest bölgeler kanununda yapılan düzenleme 2008 yılına kadar olan sürece birazda
olsa düzenlemiş ve emlak vergisinin alınmasına katkı sağlamıştır. Ancak bu bölgeler kanunen
mali sınırlar dışında yer aldığından çelişkili bir durumdur. Bizim görüşümüzde belediyeler
tarafından toplanan emlak vergisinin belediye hizmetlerinin serbest bölgeler içinde sunulduğu
hesaba katıldığında alınması yönündedir.
EVK'nın tarh ve tahakkuk sürecinde meydana gelecek uyuşmazlıklar, VUK hükümleri
gereğince tespit edilip cezai müeyyideye tabi tutulacakken, tahsil sürecinde meydana gelecek
uyuşmazlıklarda AATUHK' nın hükümleri uygulanması emlak vergisinin bildirilmemesi ve
uygulanmaması sorunları hesaba katıldığında toplanmasında ve AATUHK’nun ise tam
anlamıyla uygulanmasında tereddütler sunmaktadır.
Çözüm olarak vergi değeri uygulamasının başı çekeceği bir EVK’nın yeniden revize
edilmesi ve gelişen vergicilik şartlarına uyum sağlayarak beyan sistemi ile (internet
altyapısının gelişimi ile kolaylaşan ve idare açısından maliyet oluşturmayan) yeniden
uygulanması bu verginin doğrudan vergi olması sebebiyle önem arz etmektedir.
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MAHALLİ İDARELER GELİRLERİNE İLİŞKİN DÖNEMSEL BİR ANALİZ
Araş. Gör. Dr. Ulvi SANDALCI
Araş. Gör. Dr. İnci SANDALCI
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Özet
Halka en yakın hizmet birimi olan mahalli idarelerin kamu hizmetlerinin sunumundaki
payları yerelleşme anlayışının gelişmesiyle birlikte artmıştır. Mahalli idareler yörelerinde
yaşayan halka en yakın hizmet birimi oldukları için istek ve beklentileri tam olarak tespit
edebilmekte ve bunlara uygun hizmet sunabilmektedirler. Bundan dolayı bu yönetimlere mali
ve idari özerklik sağlanmış, kendi gelirlerini tahsil etme yetkisi verilmiştir. Mahalli idarelerin
finansman kaynakları vergi ve vergi dışı gelirler olarak iki kategoride incelenebilmektedir.
Vergi dışı gelirler Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler, Faizler, Paylar ve Cezalar, Sermaye Gelirleri ve Alacaklardan Tahsilat olarak
sıralanabilmektedir. Vergi gelirleri ise Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre
Temizlik Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Eğlence
Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisinden oluşmaktadır.
Çalışmada mahalli idarelerin gelirlerinin seyrine ilişkin 2007-2018 dönemi
incelenmiştir. Bununla birlikte mahalli idarelerin mali özerklik durumu, gelir türleri analiz
edilerek tespit edilmiştir. Çalışmada mahalli idarelerin toplam gelirlerinin önemli bir kısmının
merkezi idare tarafından sağlanan kaynaklarla finanse edildiğine ve bunun sonucu olarak da
mali özerkliğe tam olarak sahip olamadıklarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte toplam gelirler
içinde vergi gelirlerinin payının 2018 yılında 2007’ye göre azalma gösterdiği ve dönem içinde
ortalama %10 gibi oldukça düşük bir seviyede olduğu tespit edilmiştir. Vergi gelirleri içinde
en yüksek payın bina vergisi, en düşük payın ise yangın sigortası vergisinde olduğu da
ulaşılan başka bir sonuçtur.
Anahtar Kelimeler: Mahalli İdareler, Gelir, Mahalli İdareler Gelirleri
A PERIODICAL ANALYSIS OF REVENUES ON LOCAL ADMINISTRATIONS
Abstract
The share of local administrations, which are the closest service units, in the provision
of public services has increased with the development of localization. Since local
administrations are the closest service units to the people living in their regions, they can
determine their requests and expectations in full and provide appropriate services to them.
Therefore, financial and administrative autonomy was provided to these administrations and
they were authorized to collect their own revenues. The financing sources of local
administrations can be analyzed in two categories as tax and non-tax revenues. Non-tax
revenues can be listed as Enterprise and Property Revenues, Donations and Aids Received,
Special Revenues, Interest, Shares and Fines, Capital Revenues and Receivables. Tax
revenues consist of Building Tax, Land Tax, Land Tax, environment tax, Communication
Tax, Electricity and Gas Consumption Tax, Entertainment Tax, Fire Insurance Tax and
Announcement and Advertisement Tax.
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The study examined the 2007-2018 period regarding the course of revenues of local
administrations. However, the financial autonomy of the local administrations was determined
by analyzing the income types. The study found that a significant portion of the total revenues
of local administrations were financed by the resources provided by the central administration
and as a result, they did not fully achieve financial autonomy. However, the share of tax
revenues in total revenues decreased in 2018 compared to 2007 and was found to be at a very
low level of 10% on average during the period. The highest share in tax revenues is the
building tax and the lowest share is in the fire insurance tax.
Keywords: Local Administrations, Revenues, Local Government Revenues.
GİRİŞ
Mahalli idareler halka en yakın hizmet birimi olmaları ve halkın istek ve beklentilerini
tam ve doğru olarak tespit edebilmeleri açısından büyük bir öneme sahiptir. Mahalli idareler
sınırları içerisinde yaşayan halka sunduğu hizmetler ile kamu toplam hizmetlerinin önemli bir
payını elinde bulundurmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra başlayan yerelleşme
süreci ile bu yerel idarelere daha fazla idari ve mali özerklik tanınarak görev ve sorunlulukları
genişletilmiştir.
Mahalli İdarelerin görev ve sorumluluklarının genişlemesiyle beraber sunulan kamu
hizmetinin de kapsamı genişlemiştir. Genel olarak sosyal, kültürel, sağlık, çevre ve ulaşım
hizmetleri sunan mahalli idareler yerel idare hizmet kalitesinde zaman içinde ortaya çıkan
değişimler ile sosyal refah devleti anlayışının gelişmesiyle halkın hizmetlerden duyduğu
memnuniyeti arttırmayı amaç edinmiştir. Bu amaca ulaşmak için de gelir kaynaklarının
artmasına ve bu gelir kaynaklarının kendi öz gelirlerinden oluşmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Mahalli idarelerin gelirleri vergi ve vergi dışı gelirler olarak 2 kategoride incelenebilmektedir.
Vergi dışı gelirler; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler, Faizler, Paylar ve Cezalar, Sermaye Gelirleri ve Alacaklardan Tahsilat olarak
sıralanabilmektedir. Vergi gelirleri ise Bina Vergisi, Arsa Vergisi, Arazi Vergisi, Çevre
Temizlik Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Eğlence
Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisinden oluşmaktadır.
Türkiye’deki mahalli idarelerin gelirleri arasında yer alan vergi ve vergi dışı gelirlerin
2007-2018 dönemi süresince araştırıldığı çalışmada öncelikli olarak Anayasa’da yer alan
mahalli idareler açıklanmış sonrasında ise mahalli idarelerin gelirleri ekonomik bütçe
sınıflandırmasına göre analiz edilmiştir. Bununla birlikte mali özerklik ilkesi gereğince
mahalli idarelerin toplam gelirleri arasında merkezi hükümet tarafından finanse edilen gelir
büyüklüğü incelenmiştir. Sonrasında mahalli idare gelirleri arasında yer alan vergilerin toplam
gelirler içindeki payının boyutu ve bu boyutun dönem içindeki seyri incelenmiştir. Ayrıca
vergiler de türlerine ayrılarak toplam vergi geliri içindeki payları ayrı ayrı tespit edilmiştir.
1. MAHALLİ İDARELER
Siyasal, ekonomik, teknolojik vb. gelişmeler devletlerin yeniden yapılandırılması
ihtiyacını doğurmuştur. Geleneksel devlet anlayışının karakteristiği olan hantal, bürokratik,
hiyerarşik, gizlilik ve devasa devlet yapılarının yerini esnek, işlevsel, şeffaf ve daha katılımcı
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özellikler taşıyan yapılar almaya başlamıştır. Bu değişim beraberinde devlete yeni görev ve
sorumluluklar yüklemiş, devlet bu artan ihtiyaçlarını merkezi yönetim ve yerel yönetim
kuruluşlarıyla bölüşerek gerçekleştirmeye başlamıştır (Taştekin, 2015: 157).
“Yerel yönetim” kavramının kökeni “Yerinden yönetim” kavramından gelmektedir.
“Merkezi yönetim” veya “merkezden yönetim”, kavramına zıt anlamda kullanılan “yerinden
yönetim” (adem-i merkeziyet) kavramı “ önceden merkezden sunulan bazı toplumsal
hizmetlerin, merkez idari teşkilatı dışındaki ve merkezi idare hiyerarşisine dahil olmayan
kamu tüzel kişileri tarafından sunulması” nı ifade etmektedir (Yılmaz, 1997:115). Türkiye’de
yerinden yönetim temeli çerçevesinde mahalli yerel yönetimlerin ayrımı şekil 1’de
gösterilmektedir.
Şekil 1: Yerinden Yönetim ve Yerel Yönetimlerin Şematik Gösterimi

Kaynak: Parlak, 2015:7
İdari yerinden yönetim yapısı içerisinde yer alan yer yönünden yönetim kuruluşları “
mahalli idareler” veya “ yerel yönetimler”, hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları
“hizmet kuruluşları” veya “kamu kurumları” olarak adlandırılmaktadır. Hizmet yönünden
yerinden yönetim, belli bir alanla sınırlı olmayıp, birçok mahalli idareyi de içine alabilen bazı
kamu hizmetlerinin merkez dışı bağımsız üniversite ve ticaret odaları gibi birimlere
bırakılmasıdır. Yer yönünden yönetim ise, hizmetin değil alanın (yerin) önem taşıdığı yönetim
şeklidir. Köyler, il özel idaresi ve belediyeler, yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlarını
oluşturmaktadırlar (Baş vd., 2007). Meslek yönünden yerinden yönetimi ise, kamu meslek
kuruluşları oluşturmaktadır. Bu yapılar hem meslek mensupları, hem de kamu yararı için
kurulmuş olan yapılar olup, seçilmiş organlar eliyle yerinden yönetilen kuruluşlardır. Ticaret
odaları ve sanayi odaları, borsalar, barolar, mühendislik odaları vb. meslek yönünden
yerinden yönetim kuruluşlarına örnek teşkil etmektedir (Parlak, 2015:7).
Çalışma kapsamında incelediğimiz yer yönünden yönetim kuruluşları, yani mahalli
idareler/yerel yönetimlere ilişkin düzenleme Anayasanın 127. Maddesinde yer almıştır. Buna
göre il, belediye veya köy halkının mahallî müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş
esasları kanunla belirtilen ve karar organları kanunda gösterilen seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileri yerel yönetim olarak nitelendirilmiştir. Mahallî
idarelerin kuruluş ve görevleri ile yetkilerinin, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak
kanunla düzenleneceğine hükmedilmiştir
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Anayasa’ya göre yerel yönetimlerin temel özellikleri aşağıdaki gibi sayılabilir (Şarbak,
2017: 8). Yerel yönetimlerin;
 Karar organlarını doğrudan seçmenler seçer.
 Kamu tüzel kişilikleri vardır.
 Kuruluş, görev ve yetkileri yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla
düzenlenir.
 Yerel yönetim seçimleri beş yılda bir tekrarlanır.
 Merkezi idare, kanunda gösterilen usul ve esaslar dairesinde yerel yönetimler üzerinde
idari vesayet yetkisine sahiptir.
 Yerel yönetimlere görevleriyle orantılı olarak gelir kaynakları temin edilir.
Yukarıdaki açıklamalar ışığında, yerel yönetimlerin kuruluş görev ve yetkilerinin,
yerinden yönetim ilkesine gereğince yasayla düzenlendiği ve yerel yönetimlerde karar
vericilerin beş yılda bir yapılacak seçimlerle belirlenmesi, yasa ile büyük yerleşim birimleri
için özel yönetim biçimleri oluşturulabileceği hükmedilmektedir. Aynı zamanda merkezi
idarenin, kanunda gösterilen usul ve esaslar çerçevesinde yerel yönetimler üzerinde idari
vesayet yetkisine sahip olması, idarenin bütünlüğü ilkesinin bir gereğidir (Sakal vd., 2014:
13).
1.2. Belediyeler
Belediyelerin hizmet ve idare olmak üzere iki ana yetkisi bulunmaktadır. İdare, diğer
pek çok şeyin yanı sıra yapı, çevre, yerel ulaşım ve işyerlerini kapsamaktadır. Kuruluş, statü
ve işleyişine göre Türkiye'de çeşitli belediyeler var olmakla birlikte, bunlar 5393 sayılı
Belediye Kanunu’na göre kurulan Belediyeler ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu’na göre kurulan Büyükşehir Belediyeleri olmak üzere iki başlık altında toplanabilir
(Ayyıldız, 2012: 3).
5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre, belde sakinlerinin yerel ortak nitelikteki
ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek
oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri belediye olarak tanımlanmaktadır
(Md 3/a). Devamında ise Nüfusu 5.000 ve üzerinde olan yerleşim yerlerinde belediye
kurulabileceği ve il ve ilçe merkezlerinde belediye kurulmasının zorunlu olduğuna
hükmedilmiştir (Md. 4).
5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre belediyeler, il belediyeleri, büyükşehir
belediyeleri ve belde belediyeleri olmak üzere 3’e ayrılmaktadır. 1982 Anayasası’nın 127.
Maddesinde ifadesini bulan “büyük yerleşim yerleri için özel yönetim biçimleri getirilebilir”
hükmüne istinaden ilk kez 1984 yılında çıkarılan 3030 sayılı Kanun’la büyükşehir
belediyeleri kurulmuştur. Daha sonra bu yasa, 23.7.2004 tarihinde uygulanmaya başlanan
5216 Sayılı Yasa’yla tekrar düzenlenmiş ve büyükşehir belediyelerinde yönetimin hukuki
statüsü, hizmetlerin planlı, programlı, etkin, verimli ve uyum içinde yürütülmesini sağlamaya
yönelik kurallar belirlenmiştir. Buna göre Belediye sınırları içerisinde veya bu sınırlara en
fazla 10 km uzaklıktaki yerleşim yerlerinin toplam nüfusu 750.000’den fazla olan il
belediyelerinin, kanunla büyükşehir belediyesine dönüştürülebileceği hükmüne yer verilmiştir
(Moğol, 2013: 31).
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Yerel yönetimler içerisinde yer alan belediyelerin hem idari yapısı itibariyle hem de etki
genişliği ve mali gücü itibariyle Türkiye’de en fazla hizmet sunan birimi olan belediyelerin
tür itibariyle dağılımı ve oranları tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1: Türkiye’deki Belediye Sayıları
Türü
Sayısı
Oran
Büyükşehir Belediyesi
30
% 0,2
İl Belediyesi
51
%4
Büyükşehir İlçe Belediyesi
519
% 37
İlçe Belediyesi
400
% 29
Belde (Kasaba) Belediyesi
397
% 28
Toplam
1397
% 100,0
Kaynak: Türkiye Belediyeler Birliği, 2018
Tablo 1’deki belediyeler incelendiğinde en fazla belediye sayısı 519 ile Büyükşehir ilçe
belediyelerinde iken sonrasında ilçe belediyesi, belde belediyesi, il belediyesi ve Büyükşehir
belediyesi olarak sıralanmaktadır. Buna göre Türkiye’nin yerel idari yapısında en fazla
belediye ilçe belediyesi iken en az belediye Büyükşehir belediyesi olduğu görülmektedir.
Toplam olarak değerlendirdiğimizde ise Türkiye’de 1397 belediye hizmet birimin olduğu
ortaya çıkmaktadır. Bu da Dünyadaki yerelleşme eğilimine paralel olarak Türkiye’de yerel
hizmet birimi olarak belediyelerin önemli bir yerinin olduğuna işaret etmektedir.
20. yüzyılın son yarısından itibaren merkezi idare yapısından yerel idarelere doğru
yöneliş kamu hizmetlerinin sunumunda yerel idarelerin payının arttırılması ve görev
alanlarının genişletilmesine neden olmuştur. Bu görev alanının genişlemesi ile kamu
hizmetlerinde meydana gelen artışlar Belediyelerin mali kaynak ihtiyacında da artışlara neden
olmuştur. Bu ihtiyaçlar ile yerelleşme anlayışı çerçevesinde Türkiye’de 2012 yılında 6360
sayılı “On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kabul edilmiştir. Bu
kanun ile Büyükşehir belediyelerin sayısı artırılmış, yeni ilçe kurulmuş ve bütçeden
belediyelere ayrılan payların büyüklük ve dağıtımında önemli değişiklikler yapılmıştır. Yeni
kanunla değişikliğe gidilen belediyelerin bütçeden aldıkları paylara ilişkin görünüm Şekil
1’de gösterilmektedir.
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Şekil 1: Belediye Bütçeden Aldıkları Pay

Kaynak: Ozansoy, 2013
6360 sayılı kanuna göre değişikliğe gidilen Belediyelerin gelirlerine ilişkin şekil
incelendiğinde genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının %1,5’i belediyelere (büyükşehir
belediyeleri hariç) ayrılmıştır. Bu miktarın % 80’i nüfusa göre, % 20’si ise gelişmişlik
endeksine göre dağıtılacaktır. Genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamının %4,5’u ise
büyükşehir ilçe belediyelerine verilecektir. Bu miktar %90 oranında nüfus, % 10 oranında da
yüzölçümü dikkate alınarak dağıtılacaktır. Ayrıca %30’u Büyükşehir belediye payı olarak
ayrılacaktır. Büyükşehir belediyesi gelirlerinden bir diğeri de akaryakıttan alınan özel tüketim
vergisi (ÖTV) hariç olmak üzere büyükşehir sınırlarında tahsil edilen genel bütçe vergi
gelirleri toplamının % 6’sıdır. Bu miktarın %60’ı doğrudan Büyükşehir belediye hesabına
aktarılırken, %40’ı %70 nüfus ve %30’u yüz ölçümü dikkate alınarak paylaştırılacaktır.
6360 sayılı kanunla her ne kadar Büyükşehir belediyelerin sayısı artsa ve yeni ilçeler
kurulsa da belediyelerin merkezden aldıkları payların artmasının merkeze olan bağımlılığı
arttırması ve asıl olan öz gelirlerde herhangi bir genişlemeye imkân vermemesi nedeniyle
yerelleşme olgusuyla bağdaşmamaktadır.
1.3. İl Özel İdaresi
1982 Anayasasının 126. Maddesinde “Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından,
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere; iller de
diğer kademeli bölümlere ayırılır” ifadesi yer almıştır. 127. Maddesinde de “Mahalli idareler;
il, belediye veya köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruluş esasları
kanunla belirtilen ve karar organları, gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan kamu tüzelkişileridir. Mahalli idarelerin kuruluş ve görevleri ile
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yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun olarak kanunla düzenlenir.” ifadesiyle illerde
mahalli idare biriminin kurulmasının dayanağı oluşturulmuştur. İl özel idaresi, il sınırları
içerisinde ortak coğrafi alanda yaşayan insanların birlikte yaşamalarından doğan ihtiyaçlarını
karşılamak için kurulan, kamu tüzel kişiliğine sahip yer yönünden yerinden yönetim kuruluşu
olarak tanımlanmaktadır (Gözler, 2002: 74).
5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda “İl özel idaresi: İl halkının mahallî müşterek
nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından
seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisini temsil eder. İl özel
idaresi, ilin kurulmasına dair kanunla kurulur ve ilin kaldırılmasıyla tüzel kişiliği sona erer.
İl özel idaresinin görev alanı il sınırlarını kapsar” (Md. 3,4,5) hükümlerine yer verilerek il
özel idaresinin tanımı, kuruluş ve kaldırılışı ile görev sınırları belirtilmiştir. Bu hükümden
anlaşıldığı üzere, Türkiye’deki her il, hem merkezi yönetime bağlı bir taşra yönetim birimi
hem de ‘il özel idaresi’ adı altında ayrı bir yerel yönetim birimi özelliğine sahiptir (Pehlivan,
2006: 210-211).
İl özel idarelerinin görev alanları arasında, il sınırları içerisinde eğitim, sağlık, spor
alanında fiziki alt yapıyı oluşturmak ve kırsal alanda yerleşim yerlerinin ve tarımsal üretimin
altyapısını yapmak vb. bulunmaktadır. Bu anlamda il özel idareleri kırsal alanın belediyesi
gibi faaliyet göstermiştir. Ancak 1914 yılından beri faaliyetini sürdüren bu idarelerin 2005
yılından itibaren varlıkları sonlandırılmıştır. Kaldırılan il özel idarelerinin görevleri
büyükşehirlere devredilmiştir (Şarbak, 2017: 11)
1.4. Köyler
Yerel yönetimlerin en küçük birimi köyler oluşturur. Köy idaresine ilişkin düzenleme
18 Mart 1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanunu ile yapılmıştır. Köy Kanunu’nda köyler üç
farklı açıdan ele alınmıştır. Buna göre;
1. Nüfusu iki binden aşağı yerleşim yerleri,
2. Cami, okul, otlak, yayla, bataklık gibi ortak mallara sahip olan ve toplu veya dağınık
evlerde oturan insanların oluşturduğu yerleşim yerleri,
3. Bir yerden bir yere taşınabilen veya taşınamayan mallara sahip olan ve 442 sayılı
Kanun uyarınca kendisine verilen işleri yapan varlık, yani bir tüzel kişilikler köy olarak
adlandırılır (Baş vd., 2007).
Köylerin karar organları köy derneği, köy muhtarı ve ihtiyar meclisinden oluşmaktadır.
Köyde, Köy Muhtar’ını ve İhtiyar Meclisi azalarını seçme hakkı olan kadın ve erkek
köylülerin toplanmasıyla köy derneği oluşur. Köy muhtarı ve ihtiyar meclisi üyeleri doğrudan
doğruya köy derneği tarafından ve köylü kadın ve erkekler arasından seçilirler. Köy muhtarı
ihtiyar meclisinin başıdır (Köy Kanunu Md.20) Köyün sınırı içinde köylüye ait işleri yapmak
ve yaptırmak muhtarla onun başında bulunduğu ihtiyar meclisinin görevidir (Md.34)
Köy muhtarının devlet ve köy işleri olmak üzere iki ayrı görevi bulunmaktadır. Devlet
işleri arasında kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek, köyde güvenliğin
sağlanması, sağlık önlemlerinin alınması veya ilan edilmesi vb. diğer her türlü kamu
hizmetinin yerine getirilmesi yer almaktadır. Köy işleri arasında ise çevre düzeni, temiz su
temin etmek, kanalizasyon alt yapısı oluşturmak gibi işleri ihtiyar meclisi ile görüşerek
yapmak yer almaktadır (Md.35,36,37).
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2. Mahalli İdare Gelirleri
Yerel yönetimler, merkezi yönetimden ayrı tüzel kişiliğe ve mal varlığına sahip
olduğundan devlet bütçesinden ayrı bütçeleri ve gelir kaynakları bulunmaktadır. Bu kapsamda
yerel ihtiyaçlar doğrultusunda kamu hizmetlerinin görülmesi için kendi sınırları içerisinde
yaşayan kişiler üzerine mali yükümlülük getirmek hususunda karar ve hareket serbestileri
vardır. Ancak bütçenin düzenlenmesi ve uygulanması merkezi yönetimin gözetimi altında
kendi karar organları tarafından yapılmaktadır (Öztürk, 2013: 335).
Yerinden yönetim ilkesinin bir gereği olarak, merkezî idare ile yerel idarelerin görev ve
gelir paylaşımı yapması gerekmektedir. Literatürde mali tevzin olarak adlandırılan bu
durumda; hangi hizmetlerin merkezî idare tarafından yapılacağı veya hangilerinin yerel
idarelere bırakılacağı ile mahallî idarelere düşen görevler yerine getirirken hangi gelir
kaynaklarının kullanılacağı sorularına cevap aranmaktadır (Moğol, 2013: 31).
Yerel yönetimlerin gelir kaynaklarının yetersizliği bir yandan hizmetlerin aksamasına
yol açarken bir yandan da yerel idareleri mali açıdan merkezi idareye bağımlı kılmaktadır. Bu
durum yerel idarelerin kendi organları vasıtasıyla aldıkları kararların uygulanması ve merkezi
yönetimden bağımsız olarak hareket etme gücünü önemli derecede sınırlamaktadır. Oysa,
demokrasinin en geniş kapsamda uygulanmasına olanak sağlayan yerel yönetimlerin
faaliyetlerini düzgün ve kesintisiz olarak sürdürebilmeleri ve varlıklarının devamlılığı için
sürekli mali kaynaklara ihtiyaçları vardır. Bu sayede hem kaynakların etkin ve verimli
kullanımı sağlanacak hem de yerel halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında başarı artacaktır
(Ulusoy ve Akdemir, 2009: 264).
Mali tevzin, yerel idare ile merkezi hükümetin gelir paylaşımı olmakla birlikte son
yıllarda idari ve mali yerelleşme anlayışının gelişmesiyle birlikte mahalli idarelerin kendi öz
kaynaklarına sahip olması, yani merkezi hükümetten ayrı olarak kendi gelirlerini elde
edebilmesi önem kazanmaktadır. Bu da mahalli idarelerin mali olarak özerkliğe sahip
olmasıyla gerçekleşebilmektedir.
Mali Özerklik, mahalli idarelerin kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmek için
ihtiyaç duyduğu finansman kaynaklarına merkezi idareye muhtaç olmadan sahip olması
anlamına gelmektedir (Kösecik ve Özgür, 2005: 281). Başka bir ifadeyle mali özerkliğe sahip
yerel yönetimler halktan toplayacakları vergilere ilişkin oran, matrah belirleme gibi konularda
merkezi idareden bağımsız olarak hareket edebilir ve yerel ihtiyaçlara uygun mal ve hizmet
sunabilirler. Mali özerkliğe sahip yerel yönetimler yerel vergilerin oran ve matrahını merkezi
idarenin müdahalesi olmadan belirlemenin yanı sıra harç ve ücretleri de kendisi
belirleyebilmekte ve başka bir kamu kurumunun denetimi ve önceden izni olmaksızın
borçlanabilmektedirler. Bunlara ek olarak mali özerklik, yerel yönetimlerin harcamalarını ve
bunlara ilişkin önceliklerini ve bütçesini merkezi yönetimden uzak olarak belirleyebilmesini
de ifade etmektedir (Ulusoy ve Akdemir, 2009: 264). Mali özerkliğin;
 Finansman kaynaklarının çoğunluğunun öz gelirlerden oluşması,
 Öz gelirlerin oranlarını belirleyebilme,
 Merkezi yönetim yardımlarının şartsız verilmesi ve
 Gelirlerin serbestçe harcanabilmesi, olmak üzere dört şartı bulunmaktadır (Açıkgöz,
2007: 19).
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Bu kapsamda idari ve siyasi yerelleşme anlayışındaki gelişmelere paralel olarak mahalli
idarelerin kendi kontrolleri dahilinde olan gelir alanlarının genişletilmesi için düzenlemeler
yapılmaktadır. Bu genişleyen gelir alanlarıyla birlikte mahalli idareler merkezden finans
kaynağı beklemeden daha hızlı ve etkin olarak yerel hizmetleri gerçekleştirebilmektedirler.
Bu noktada mahalli idarelerin gelirlerinin neler olduğu, yani finansmanlarını nasıl karşıladığı
kilit önem taşımaktadır. Bir diğer önem arz eden husus ise söz konusu idarelerin gelirleri
içinde vergilerin payının ne olduğudur. Nitekim toplam gelirleri içinde vergi gelirlerinin payı
hem mali hem de idari özerklik açısından yerel idarelerin durumunu ortaya koymaktadır.
Türkiye’de mahalli idarelerin gelirleri vergi ve vergi dışı gelirler olarak 2 ayrı
kategoride incelenebilmektedir. Vergi gelirleri; Emlak vergisi, Çevre ve Temizlik Vergisi,
Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Hava Gazı Tüketim Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın
Sigortası Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ile kaldırılan vergi artıkları ve başka yerde
sınıflandırılmayan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden emlak vergisi haricindeki
vergiler 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenmiş olup, bina ve arazi vergilerine
ilişkin düzenleme 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile yapılmıştır.
Emlak Vergisi; Türkiye sınırları içinde bulunan binalar ile arazi ve arsalar emlak
vergisinin konusunu oluşturur (Saygın, 2019: 266). Bina vergisinin oranı meskenlerde binde
bir, diğer binalarda ise binde ikidir. Arazi vergisinin oranı binde bir, arsalarda ise binde üçtür.
Bu oranlar, 5216 sayılı Kanunun uygulandığı büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alanlar
içinde % 100 artırımlı olarak uygulanır.
Çevre Temizlik Vergisi; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve
belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde
kullanılan binalar çevre temizlik vergisinin konusunu oluşturur. Konutlara ait çevre temizlik
vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 39 Kr,
diğer yerlerde 29 Kr (2019 yılı) olarak hesaplanır. İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan
binalara ait vergi, bina dereceleri ve grupları esas alınarak kanunda belirtilen tarifeye göre
alınır ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı olarak uygulanır.
İlan ve Reklam Vergisi; Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü
ilan ve reklam, verginin konusunu oluşturur. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunan
meydan, bulvar, cadde ve anayollar ile bu alanlara cephesi bulunan binalar üzerindeki her
türlü ilan reklamların vergileri büyükşehir belediyeleri tarafından alınır (5216 sayılı Büyük
Şehir Belediyesi K. Md.23). İlan ve reklam vergisi, kanunda belirtilen tarifeler üzerinden
alınır. Verginin miktarı en az 2 TL ile en çok 150 TL arasında ve 0,01 ile 0,50 oranları
arasında nispi ve maktu tutarlarda değişiklik göstermektedir. Bu değişiklikler ilan veya
reklamların metrekaresine, ışıklı veya projeksiyonlu olup olmama vs. durumlarına göre
belirlenmektedir.
Eğlence Vergisi; Belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan eğlence
işletmelerinin faaliyetleri verginin konusunu oluşturur. Verginin mükellefi, eğlence yerlerini
işleten gerçek veya tüzelkişilerdir. Verginin matrahını, biletle girilen yerlerde, eğlence vergisi
hariç olmak üzere bilet bedeli olarak sağlanan gayri safi hasılat; biletle girilmesi zorunlu
olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, bilardo ve masa futbolu
salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için Kanuna göre tespit
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

129

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
edilen miktarlar oluşturur. Verginin oranı biletle girilen yerlerde % 0 ve %20 arasında
değişiklik gösterirken, biletle girilmesi zorunlu olmayan yerlerde ise maktu günlük 5-100 TL
olarak belirlenmiştir.
Haberleşme Vergisi; verginin konusunu, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde
Posta Telgraf Telefon işletmesi tarafından tahsil edilen telefon, teleks, faksimili ve data
ücretleri (tesis, devir ve nakil ücretleri hariç) oluşturur. Verginin mükellefi telefon, teleks,
faksimili ve data ücretlerini tahsil eden Posta Telgraf Telefon İdaresidir. Haberleşme
vergisinin oranı %1’ dir.
Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde
elektrik ve havagazı tüketimi, verginin konusunu oluşturur. Verginin mükellefi elektrik ve
havagazı tüketenlerdir. Verginin oranı imal ve istihsal, taşıma, yükleme boşaltma, soğutma,
telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleşmesi işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli
üzerinden % 1, diğer hallerde % 5; havagazının satış bedeli üzerinden ise % 5 olarak
belirlenmiştir.
Yangın Sigortası Vergisi; Belediye sınırları ve mücavir alanlar içindeki menkul ve
gayrimenkul mallar için yapılan yangın sigortaları dolayısıyla alınan primler verginin
konusunu oluşturur. Verginin mükellefi, sigorta şirketleridir. Verginin oranı %10 olarak
belirlenmiştir.
Bununla birlikte mahalli idarelerin bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmasına göre
vergi gelirleri içerisinde Bina İnşaat Harcı, Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı,
İşgal Harcı, İşyeri Açma İzni Harcı, Kaynak Suları Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene
Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, Tellallık Harcı, Toptancı Hali Resmi, Yapı
Kullanma İzni Harcı ve Diğer Harçlar yer almaktadır. Vergi dışı gelirler arasında ise;
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, Faizler, Paylar
ve Cezalar, Sermaye Gelirleri ile Alacaklardan Tahsilatlar yer almaktadır. Mahalli idarelerin
vergi ve vergi dışı gelirlerine ilişkin büyüklükleri 2007-2018 dönemi itibariyle Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2: Mahalli İdareler Gelirleri (2007-2018) (Bin TL)
Yıl

Vergi
Gelirleri

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

3.690.832
4.190.482
3.776.080
5.904.388
6.901.489
7.249.848
8.213.046
9.291.679
10.852.895
12.243.842
13.237.799
14.507.159

Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri
8.992.899
9.187.821
10.558.298
11.922.406
13.868.818
16.050.147
17.916.582
18.025.346
20.876.251
23.658.446
27.858.152
30.559.091

Alınan Bağış ve
Yardımlar ile
Özel Gelirler
4.589.299
5.208.655
5.860.460
8.876.235
10.261.712
10.330.824
13.938.850
6.979.619
7.979.434
8.176.215
10.381.904
14.900.379

Faizler,
Paylar
ve
Cezalar
16.012.989
18.404.010
19.885.113
24.172.266
28.852.081
32.546.882
37.690.792
42.934.550
52.775.898
58.171.269
73.777.526
86.352.655

Sermaye
Gelirleri

Alacaklardan
Tahsilat

1.948.766
1.731.648
1.333.119
2.690.268
3.483.632
3.049.318
5.606.974
6.661.496
4.962.746
6.357.191
8.071.629
11.079.049

239.447
119.235
1.064.107
16.555
48.057
36.281
9.987
3.278.065
259.156
767.528
439.491
540.243

Bütçe
Gelirleri
Hesabı
35.474.232
38.841.851
42.477.177
53.582.118
63.415.789
69.263.300
83.376.231
87.170.755
97.706.380
109.374.491
133.766.501
157.938.576

Kaynak: https://muhasebat.hmb.gov.tr/mahalli-idareler-butce-istatistikleri 20/09/2019
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Tablo 2’de 2007-2018 dönemi itibariyle mahalli idarelerin ekonomik bütçe
sınıflandırmasına göre gelir türleri gösterilmiştir. Tablo 2’ye göre mahalli idarelerin toplam
bütçe gelirleri 2007 yılında 35.474.232 TL iken 2018 yılında önemli oranda artarak
157.938.576 TL’ye yükselmiştir. 2007-2018 dönemi içinde söz konusu gelirler sürekli bir
artış göstermiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri itibariyle bakıldığında 2007 yılında
8.992.899 TL iken söz konusu dönemde sürekli bir artış göstererek 2018 yılında 30.559.091
TL’ye, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2007 yılında 4.589.299 TL iken söz
konusu dönemde artış ve azalışlar göstererek 2018 yılında 14.900.379 TL’ye, sermaye
gelirleri 2007 yılında 1.948.766 TL iken artış ve azalışlar göstererek 2018 yılında 11.079.049
TL’ye ve alacaklardan tahsilat yine dönem içerisinde artış ve azalışlar göstererek 2007 yılında
239.447 TL’den 540.243 TL’ye yükselmiştir.
Mahalli idarelerin gelirleri arasında yer alan faizler, paylar ve cezalar ise 2007 yılında
16.012.989 TL iken dönem içinde sürekli artışlar göstererek 2018 yılında 86.352.655 TL’ye
yükselmiştir. Mahalli idarelerin toplam gelirlerinin türlerine bakıldığında faizler, paylar ve
cezaların hemen hemen her dönem toplam gelirlerin yaklaşık yarısını oluşturduğu
görülmektedir. Bu noktada faizler, paylar ve cezaların mahalli idare gelirleri açısından
oldukça önemli bir gelir kalemi olduğu ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu gelir kaleminde yer
alan kaynaklar mahalli idarelerin gelir bütçesinin yarısını kapsamaktadır. Bu öneme binaen
faizler paylar ve cezaların alt kalemleri Tablo 3’de gösterilmiştir.
Tablo 3: Mahalli İdareler Faizler, Paylar ve Cezalar Gelirleri (Bin TL)
Yıl

Faiz
Gelirleri

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

777.920
670.592
527.065
452.923
590.837
750.465
731.221
665.319
1.016.331
1.097.343
1.113.633
1.453.146

Vergi
ve
Harç
Gelirlerinden
Alınan
Paylar
12.142.926
14.571.347
15.740.261
20.403.656
24.357.878
27.484.865
32.239.582
37.482.055
46.639.105
51.374.957
60.823.500
72.343.685

Yönetim
Giderlerine
Katılma
Payları

Kamu
Harcamalarına
Katılma
Payları

Mahalli
İdarelere
Ait
Paylar

Para
Cezaları

Diğer
Çeşitli
Gelirler

Toplam
Gelir

14.755
37.754
36.902
13.748
35.873
19.267
29.782
104.163
37.178
9.781
10.416
6.825

367.214
406.481
477.760
666.092
669.962
756.041
936.628
889.285
982.208
1.315.416
2.046.317
1.221.291

294.692
420.749
286.004
475.388
408.643
300.633
486.156
618.944
751.621
429.949
483.920
490.740

475.739
533.822
620.332
705.444
783.118
841.685
908.985
927.137
1.187.444
1.315.317
1.415.173
1.362.139

1.246.177
979.784
1.291.178
1.292.693
1.803.360
2.108.645
2.061.656
1.978.478
1.871.462
2.181.554
7.091.238
8.744.602

16.012.989
18.404.010
19.885.113
24.172.266
28.852.081
32.546.882
37.690.792
42.934.550
52.775.898
58.171.269
73.777.526
86.352.655

Kaynak: https://muhasebat.hmb.gov.tr/mahalli-idareler-butce-istatistikleri 20/09/2019
Tablo 3’de mahalli idarelerin elde ettikleri vergi dışı gelirlerden faizler, paylar ve ceza
gelirleri incelendiğinde yukarıda da ifade edildiği gibi dönem içinde sürekli bir artış
göstermiştir. Faizler, paylar ve cezalar gelirleri; faiz gelirleri, vergi ve harç gelirlerinden
alınan paylar, yönetim giderlerine katılma payları, kamu harcamalarına katılma payları,
mahalli idarelere ait paylar, para cezaları ve diğer çeşitli gelirlerden oluşmaktadır. Bu
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gelirler içinde ise en büyük payı her dönem vergi ve harç gelirlerinden alınan paylar
oluşturmaktadır. 2007-2018 dönemi incelendiğinde bu gelirlerin toplam gelirin yaklaşık
%83’ünü oluşturduğu görülmektedir. Faizler, paylar ve cezalar gelirleri ile bu gelirler içinde
vergi ve harç gelirlerinden alınan payların mahalli idare toplam gelirleri içinde bu derece
yüksek paylara sahip olması temel olarak bu idarelerin finansman açısından merkezi
hükümete oldukça bağlı olduğunu göstermektedir. Nitekim bu paylar merkezi hükümetin elde
ettiği gelirlerden mahalli idarelere aktarılmaktadır. Yani mahalli idarelerin kendi öz gelirlerini
oluşturmamaktadır. Merkezi idarenin finansman kaynaklarının önemli bir bölümünün merkezi
hükümet tarafından aktarılan kaynaklardan oluşması mali özerklikle birlikte idari ve siyasi
özerkliğe de zarar vermektedir. Nitekim mali açıdan merkezi idareye bağlı olan mahalli
idareler mali özerklikle birlikte idari özerkliği de sahip olamamakta, bu da son on yıllarda
gelişen ve değişen dünya düzeninde hakim olan yerelleşme gelişmelerine zarar vermektedir.
Tablo 3’de Mahalli idarelerin vergi gelirleri incelendiğinde 2007 yılında 3.690.832 TL
iken 2018 yılında 14.507.159 TL’ye yükseldiği görülmektedir. Söz konusu vergi gelirleri
2007-2018 döneminde, 2009 küresel finans kriz yılı hariç olmak üzere, sürekli bir artış
göstermiştir. Vergi gelirlerinin toplam mahalli idare gelirleri içerisindeki payına bakıldığında
ise 2007 yılında %10,40 iken 2018 yılında %9,18 olarak hesaplanmıştır. Buna göre 2007 yılı
ile karşılaştırıldığında mahalli idarelerin toplam gelirler içinde vergi gelirlerinin payı 2018
yılında azalma göstermiştir. Mahalli idarelerin elde ettikleri vergi gelirlerinin alt kalemler
itibariyle 2007-2018 dönemine ait seyri ise Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3: Mahalli İdareler Vergi Gelirleri (Bin TL)
Yıl

Bina
Vergisi

Arsa
Vergisi

Arazi
Vergisi

Çevre
Temizlik
Vergisi

Haberl
eşme
Vergisi

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

989.494
1.231.193
1.346.161
1.860.182
2.432.584
2.509.759
2.755.918
3.563.560
4.232.363
4.893.059
5.050.759
6.475.820

449.953
458.957
480.658
771.265
978.075
971.881
1.040.855
1.367.201
1.584.322
1.759.226
1.682.413
2.134.067

24.802
27.316
27.400
37.916
53.543
46.432
50.177
62.269
65.145
76.967
75.718
92.747

259.324
265.725
288.721
309.382
387.077
383.415
384.679
361.832
395.308
474.752
465.615
541.695

55.966
59.981
50.568
50.397
48.208
44.345
34.149
38.725
40.852
39.522
43.164
51.843

Elektrik ve
Havagazı
Tüketim
Vergisi
431.816
544.540
8.244
750.126
741.312
918.072
1.100.078
1.132.109
1.307.194
1.177.003
1.265.951
1.592.837

Eğlence
Vergisi

Yangın
Sigortası
Vergisi

İlan ve
Reklam
Vergisi

Toplam
Gelir

77.313
90.834
96.681
104.420
128.020
135.621
161.697
163.767
187.999
208.684
244.064
268.766

19.569
21.379
18.470
18.925
18.480
20.819
26.280
27.858
31.141
31.868
35.945
39.391

123.427
140.887
146.602
189.977
239.271
266.988
289.978
291.084
345.502
423.651
445.548
481.033

3.690.832
4.190.482
3.776.080
5.904.388
6.901.489
7.249.848
8.213.046
9.291.679
10.852.895
12.243.842
13.237.799
14.507.159

Kaynak: https://muhasebat.hmb.gov.tr/mahalli-idareler-butce-istatistikleri 21/019/2019
Tablo 3’te mahalli idarelerin vergi gelirlerinin alt kalemlerine bakıldığında en fazla
verginin bina vergisinden, en az verginin ise yangın sigortası vergisinden elde edildiği
görülmektedir. Vergi gelirleri içerisinde en çok payı olan vergiler; bina vergisi, arsa vergisi ile
elektrik ve havagazı tüketim vergisi iken, en az payı olanlar; yangın sigortası vergisi,
haberleşme vergisi ve arazi vergisi olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna göre en fazla paya sahip
3 gelirin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı 2007 yılında %50 iken, 2018 yılında %70’e
yükselmiştir. Bu oranlar bu üç verginin vergi gelirleri içinde önemli bir paya sahip olduğunu
ve bu payın dönem içinde önemli ölçüde artış gösterdiğini vermektedir.
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Toplam gelirler içinde vergi gelirlerinin payı ile diğer gelirlerin payının büyüklüğünün
belirlenmesi amacıyla Grafik 1’de gelirlerin toplam gelirler içerisindeki payları oransal olarak
2007-2018 dönemi itibariyle gösterilmiştir.
Grafik 1: Mahalli İdare Gelir Payları (%)
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Kaynak: Tablolardan yararlanılarak oluşturulmuştur.
Grafik 1’deki mahalli idare toplam gelirleri içerisindeki oransal dağılıma bakıldığında
en büyük payı mahalli idarelerin kendi öz gelirleri olmayıp merkezden transfer edilen kaynak
olan faizler, paylar ve cezaların aldığı görülmektedir. Bu gelirlerin yıllar itibariyle seyrine
bakıldığında toplam gelirler içindeki payının gittikçe arttığı toplam gelirlerin yaklaşık yarısını
oluşturduğu görülmektedir. Şüphesiz bu durum yukarıda da ifade edildiği gibi mali, idari ve
hizmet özerkliğine aykırı bir durum oluşturarak yerelleşme anlayışına ters düşmektedir. En az
pay ise alacaklardan tahsilatlar oluşturmaktadır. Mahalli idarelerin diğer gelirleri olan
teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler, sermaye gelirleri ile
alacaklardan tahsilatlarda ise dönem boyunca oransal olarak artış ve azalışlar görülmektedir.
Ancak genel itibariye bakıldığında 2007 ile karşılaştırıldığında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri,
vergi gelirleri, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler ve alacaklardan tahsilatların
paylarında 2018 yılında azalış olduğu, sermaye gelirleri ile faizler, paylar ve cezalarda ise
artış olduğu ortaya çıkmaktadır. Vergi gelirlerini dönem içinde incelediğimizde başlangıçta
gelirler içindeki payı %10.4 iken dönem sonunda %9.19’a düştüğü tespit edilmiştir. Bununla
birlikte söz konusu verginin payı dönem içinde artış ve azalışlar göstererek genel itibariyle
%10 seviyesinde seyretmiştir. Bu paylar incelendiğinde mahalli idarelerin gelir kaynakları
arasında yer alan ve mali özerkliğin önemli bir kıstası olan vergilerin oldukça düşük bir paya
sahip olduğu, buna karşılık mahalli idarelerin öz kaynakları dışında sınıflandırılan ve yine
mali özerklik kıstasları içinde yer alan faizler, paylar ve cezaların yüksek bir paya sahip
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olduğu ve bu payın sürekli arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum ise yerinden yönetim
ilkesine ters düşerek yerelleşmenin gelişmesine engel oluşturmaktadır.
SONUÇ
Kendi vergi gelirlerini kendi başına toplayabilen, yani herhangi bir merkezden transfer
yoluyla aktarım beklemeden vergi geliri elde eden mahalli idareler bu gelirlerin büyüklüğü
oranında mali ve idari bağımsızlığa sahip olacaktır. Bu da son on yıllarda idari ve hizmet
alanında hakim olmaya başlayan yerelleşme eğilimine katkı sunacaktır. Vergilerin anayasal
bir güvenceye ve bireylerin gelir düzeylerinde ve dolayısıyla sosyal, siyasi, psikolojik,
ekonomik vb. alanlarda güçlü bir etkiye sahip olması bu gelir türlerinin hangi idare tarafından
ne ölçüde kullanıldığını önemli kılmaktadır. Nitekim vergilerin karşılıksız oluşu, zora dayalı
olarak toplanması ve toplumda birçok yönden hassasiyetler taşıması bu önemi arttırmaktadır.
Buna göre mahalli idareler tarafından öz kaynak olarak tahsil edilecek vergilerin çeşitliliği ve
büyüklüğü, yerel halka en yakın konumda olan ve sunulan hizmetlerin doğrudan takip edildiği
bu idareler için idari, siyasi ve mali özerklik açısından ayrı bir öneme sahiptir. Dolayısıyla
mahalli idarelerin kendi öz kaynaklarının toplam gelirleri içerisindeki payı ve vergilerin bu
gelir büyüklüğü içindeki yeri yerelleşme, mali, siyasi, idari özerklik ve birey-idare arasındaki
ilişkiler yönünden üzerinde önemle durulması gereken bir konu özelliği taşımaktadır.
Mahalli idarelerin toplam gelirleri türler itibariyle incelendiğinde faizler, paylar ve
cezalar gelirlerinin hemen hemen her yıl (2007-2018) toplam gelirlerin yaklaşık yarısını
oluşturduğu görülmektedir. Bu noktada bu gelirlerin mahalli idare gelirleri açısından oldukça
önemli bir gelir kalemi olduğu görülmektedir. Faizler, paylar ve cezalar gelirleri ile bu gelirler
içinde vergi ve harç gelirlerinden alınan payların mahalli idare toplam gelirleri içinde bu
derece yüksek paylara sahip olması temel olarak bu idarelerin finansman açısından merkezi
hükümete oldukça bağlı olduğunu göstermektedir. Nitekim bu paylar merkezi hükümetin elde
ettiği gelirlerden mahalli idarelere aktarılmaktadır. Vergi gelirleri açısından yapılan
incelemede ise başlangıçta vergi gelirlerinin toplam gelirler içindeki payı %10.4 iken dönem
sonunda %9.19’a düştüğü gözlenmiştir. Bununla birlikte söz konusu vergilerin payı 20072018 dönem içinde dalgalanma göstererek genel itibariyle %10 seviyesinde kalmıştır.
Merkezi idarenin finansman kaynaklarının önemli bir bölümünün merkezi hükümetten
tarafından aktarılan kaynaklardan oluşması mali özerklikle birlikte idari, siyasi özerkliğe de
zarar vermektedir. Nitekim mali açıdan merkezi idareye bağlı olan mahalli idareler mali
özerklikle birlikte idari özerkliği de sahip olamamakta, bu da son on yıllarda gelişen ve
değişen dünya düzeninde hakim olan yerelleşme gelişmelerine ters düşmektedir. Bundan
dolayıdır ki halka en yakın hizmet birimi olan ve halkın istek ve beklentilerini en doğru
biçimde tespit edebilen mahalli idarelerin öz kaynaklarına daha fazla sahip olması ilk başta
hizmet etkinliği için gerekli olmaktadır. Bu noktada mahalli idarelerin öz gelirlerini
genişletici finansman kaynaklarının merkezi hükümet tarafından bu idarelere bırakılması
sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Örneğin MTV gelirlerinin tümünün nüfus, yüz ölçümü
gibi kıstaslar göz önünde bulundurularak mahalli idarelere bırakılması mahalli idareler öz
kaynakları açısından önemli bir finansman kaynağı olacaktır. Bununla birlikte mümkün
olduğu ölçüde ve hizmet gerekleri kıstasları göz önüne alınarak diğer vergilerin de mahalli
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idareler öz kaynakları arasında yer alması önem arz etmektedir. Nitekim vergiler vatandaşlar
için zora dayalı olarak ve kamu hizmeti karşılığında alındığı için mahalli idarelerin vergi
gelirlerine sahip olması vatandaşlar tarafından otomatik bir denetim mekanizmasını devreye
sokacaktır. Bu da mahalli idare hizmetlerinin daha etkin sunulmasını sağlayarak sosyal refahı
arttıracaktır.
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NEGATIVE INCOME TAX AS A TOOL FOR COMBATING INEQUALITY IN
INCOME DISTRIBUTION
Araş. Gör. Dr. Ulvi SANDALCI
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Abstract
Problems caused by inequality in income distribution threaten social peace by
decreasing social welfare of individuals. Indeed, inequality in income distribution goes
beyond economic factors to social, political, and so on. it has become a problem where many
factors are affected. States use financial instruments to combat this inequality in income
distribution and social problems. It is aimed to establish social peace and peace by
redistributing the taxes and income which are the leading financial instruments. Based on the
understanding that other social assistance is insufficient and ineffective in combating
inequality in income distribution, the proposed negative income tax aims to reduce poverty
and to correct inequality in income distribution. The aim of the study is to determine the
impact on individual income distribution by examining the proposed negative income tax in
combating inequality in income distribution. In this context, the method of calculating
negative income tax and the income status of individuals as a result of this method were
examined. In this study, when negative income tax is rearranged according to the conditions
of the day, it has been found that it has a role of eliminating inequality in income distribution
and thus providing social peace.
Keywords: Income Distribution, Tax, Negative Income Tax
GELİR DAĞILIMINDA EŞİTSİZLİKLE MÜCADELE ARACI OLARAK NEGATİF
GELİR VERGİSİ
Özet
Gelir dağılımındaki eşitsizliğin neden olduğu sorunlar bireylerin sosyal refahlarını
düşürerek toplumsal huzuru tehdit etmektedir. Nitekim gelir dağılımındaki eşitsizlik
ekonomik faktörün ötesinde sosyal, siyasi vb. birçok faktörün etkilendiği bir sorun haline
gelmiştir. Devletler gelir dağılımında ortaya çıkan bu eşitsizlik ve toplumsal sorunlar ile
mücadelede mali araçlara başvurmaktadır. Bu mali araçların başında gelen vergiler ile gelirin
yeniden dağılımı yapılarak toplumsal huzur ve barışın tesis edilmesi amaçlanmaktadır. Gelir
dağılımında eşitsizlik ile mücadelede diğer sosyal yardımların yetersiz ve etkisiz olduğu
anlayışından hareketle önerilen negatif gelir vergisi, bu kapsamda yoksulluğu azaltmayı ve
gelir dağılımındaki eşitsizliği düzeltmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın amacı gelir
dağılımında eşitsizlik ile mücadelede önerilen negatif gelir vergisini inceleyerek bireysel gelir
dağılımı üzerindeki etkisini belirlemektir. Bu kapsamda negatif gelir vergisinin hesaplanma
yöntemi ve bu yöntemin sonucunda bireylerin gelir durumu incelenmiştir. Çalışmada negatif
gelir vergisinin günün koşullarına göre yeniden düzenlendiğinde gelir dağılımında eşitsizliği
ortadan kaldırıcı ve bu yolla toplumsal huzuru sağlayıcı rolü olduğuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı, Vergi, Negatif Gelir Vergisi
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INTRODUCTION
While taxes were initially levied for the purpose of financing public expenditures, with
the developing and changing economic, political and social structure, both the influence and
jurisdiction of the state expanded and the purpose of collection of taxes varied. Accordingly,
it has been experienced over time that the market is not automatically regulated by an
invisible hand, as the classical economy advocates, that is, when the market is left on its own.
Although these problems are seen in a wide variety of species depending on time, political
thought and social structure, the most common ones are inequality in income distribution and
economic instability. At this point, state intervention was needed to eliminate these problems
and to make the market more efficient and balanced.
The unequal distribution of the income distribution resulting from the functioning of the
market among individuals is economic, social, political and many problems have arisen and as
a result, social peace and peace have become threatened. After the second half of the
twentieth century, with the dominance of the government's understanding that the social side
of the State can be make one's presence felt more, many financial and non-financial policies
that will contribute to the social welfare of citizens have been implemented. In this context,
the primary income distribution resulting from the market's own operation the redistribution
of income as a result of government intervention with taxes, which is the most effective and
important financial instrument, makes individual income distribution more equitable and fair.
In this context, negative income tax is one of the financial policy tools proposed to eliminate
inequality in income distribution and increase social welfare of the society as a means of
income redistribution policy. The aim of this study is to examine all aspects of the negative
income tax proposed to combat inequality in income distribution and to determine the positive
and negative aspects. In this study, income distribution, income distribution types and income
distribution measurement methods have are mentioned. Then, after defining the negative
income tax, which is proposed as a solution to the inequality in income distribution, the
positive and negative aspects were mentioned and suggestions were made.
1. INCOME DISTRIBUTION
Income distribution is an important issue in economic and social terms. As a matter of
fact, in terms of individuals and society, income and wealth are above all social welfare. It is a
prerequisite for a better level of life and consequently for human happiness. Since the main
purpose of public policies is to ensure this happiness, ensuring an equal income distribution is
important at national and international level (Şen ve Sağbaş, 2017: 402).
Income distribution refers to the distribution of goods and services produced in a
country at different times between different segments of society (Pınar, 2010: 307). It is very
important that this division is made equally. Because in a society where income distribution is
not equal, the possibility of social unrest increases as well as economic instability. Therefore,
fairness of income distribution, ie equal distribution among people, is one of the foundations
of social peace (Yar, 2015: 11).
The problems related to the distribution of income in an economy are handled under
income distribution and income redistribution. The first is the distribution of income in the
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market economy in which the state is not involved. In this way, the income distribution
determined directly as a result of production relations in the market refers to the primary
income distribution. There is a consensus that there is no state intervention and that such
spontaneous income distribution in the free market order is unfair (Öncel, 1982: 2). The
government may intervene in this primary income distribution by means of legal instruments.
However, the main role of the state in the distribution of income emerges at the secondary
level, that is after the primary income distribution occurs in the market. At this stage, the state
can change the primary income distribution by means of tax and subsidies by following the
redistribution policies of income. The formation of this situation is called ‘secondary income
distribution’. Secondary income distribution as a result of government intervention is also
referred to as income redistribution in the literature (Kirmanoğlu, 2011: 206).
In societies where income is distributed with a more equitable and equitable approach,
crime rates are less common. At the same time, a more secure structure is emerging in terms
of property rights in these societies. In a more egalitarian social structure, the right to property
is spread to a wider base and equal opportunities are increased. At the social level, such a
situation prevents the exclusion of certain groups from social and economic life, increases
participation in the social life and economic process and contributes to the consolidation of
democracy (Öztürk, 2016: 264).
Before the government can be assigned a more equitable and equitable structure of
income distribution and to fight poverty in this way, the reasons for the deterioration in
income distribution should first be identified in order to develop healthy policies. Although
the main causes of income distribution vary from country to country, in general (Kirmanoğlu,
2011: 204-205):
- Inequality in the distribution of production factors such as capital and land,
- Inequality in education distribution
- The lower income group has a higher population growth rate,
- Macroeconomic imbalances
- Political factors
such as headings.
The distribution in income distribution can be handled as personal, factorial, regional
and sectoral. Rather than excluding each other, these definitions have different functional
importance regarding the level, structure and distribution of economic welfare in the country
(Pınar, 2010: 307). The distribution of national income among individuals is the subject of
individual income distribution, the distribution among production factors is the functional
income distribution, the distribution between regions is the regional income distribution and
the distribution between sectors is the subject of sectoral income distribution (Öztürk, 2016:
264).
In determining the place of individuals, groups and sectors in income distribution, the
distribution of monetary aggregates and the state of public services are taken into
consideration. With determining the size of the income to be distributed, it is also necessary to
determine which units the income will be divided. Therefore, it is necessary to mention the
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types of income distribution which are of great economic importance and determine which of
these will be the basis for income distribution (Eker vd., 2009: 243).
a) Functional Income Distribution
Functional income distribution refers to the distribution of the income obtained at the
end of the production process between production factors. It shows the share of wage labor,
interest capital, profit / loss entrepreneur and rent of natural resources from the income
obtained at the end of the production process (Öztürk, 2016: 265). This income distribution
mostly shows the level of industrialization in the country and the quality of current economic
policies (Kirmanoğlu, 2011: 207).
Analyzing the functional income distribution separately from the type of production
factors is important to see how income is divided between labor income and non-labor
income. In this way, the importance of the distribution of the income obtained as a result of
the production process between production factors and socioeconomic groups is pointed out.
However, the income of the labor; wage, salary, high executive income, property income are
divided into sub-factors such as profit and rent income and more detailed distribution
information can be obtained (Doğan ve Tek, 2007: 97).
b) Personal Income Distribution
Personal income distribution shows how national income is distributed among
individuals or households in society. In the distribution of personal income, it is not important
whether the share of the individual or households from national income is wage, profit, rent or
interest. Because the individual can have all or only one of them. The real importance of the
individual income distribution is not the name under which income is obtained, but how much
income is obtained (Öçal, 1990: 352 from the transfer of Caliskan, 2010: 93).
In personal income distribution, individuals are taken into account equally and social
class differences are ignored. Total national income and per capita income as a result of the
division of the country's population are the criteria for this distribution. Another criterion
divides the country's population into five equal segments, with the lowest income and the
highest income, and calculates national income for each segment. It compares the five
segments by calculating the percentage of the national income corresponding to the allocated
segments to the total national income. If there is a significant difference between the shares of
the lowest income 20% and the highest income 20% from the national income, there is
inequality in income distribution (Karabulut, 2006: 24).
Personal income distribution can be used to identify income distribution inequalities in a
country at a given time, as well as to compare existing income distribution inequalities in
various countries and to measure the impact of different economic policies on income
inequality (Öztürk, 2016: 265).
In determining the income inequalities in personal income distribution, the size of
individuals or household incomes is important. However, the distribution of personal income
can be defined by factors such as the type of income, soysa-economic groups, occupations,
sectors, regions, age, gender and educational status. The calculation of personal income
distribution is also important for determining how the income generated in a country is shared
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among households or individuals, and to observe changes in the socio-economic status of
households over time (Doğan ve Tek, 2007: 97).
c) Sectoral Income Distribution
Sectoral income distribution refers to the distribution of national income among the
production sectors in the economy. The sectoral income distribution, which gives the shares
of agriculture, industry, services, trade and other sectors in the national income, also gives
information about the level of economic development. When the sectoral income distribution
is analyzed by years, information is reached about the stage of the industrialization process of
the country, the size of the structural change in the economy, which sector can be achieved by
focusing on development and economic policies are shaped accordingly (Karabulut, 2006:
24).
By analyzing the sectoral distribution, it is determined in which sectors the changes in
income distribution change in favor or against. Sectoral income distribution allows the follow
up of the shares of the basic sectors such as agriculture and industry from the national income
in the process of economic development (Çalışkan, 2010: 94).
d) Regional Income Distribution
Regional income distribution shows the share of the national income of individuals
living in a certain geography in a given period according to their regions (Doğan ve Tek,
2007: 97). This type of income distribution results in per capita income differences between
various regions of a country. However, there may be developed and underdeveloped
differences between regions of a country. As a result of the fact that national income cannot
be distributed equally to every region in any country, the need to use this distribution arose.
Due to political and geographical reasons, certain regions receive more shares of national
income than other regions (Eker vd., 2009: 243).
Functional and individual income distribution, which are briefly explained above, is
mostly related to income distribution of tax policy and regional and sectoral income
distribution is related to economic growth and development. Since income distribution is
related to individuals and production factors, income distribution refers to personal and
functional income distribution, regardless of which sector or region is taken. It is also
noteworthy that functional income distribution is outside the scope of tax policy. Personal
income distribution is of direct interest to tax policy as it is the main indicator of income
inequalities in a country (Şen ve Sağbaş, 2017: 401-402).
2. MEASUREMENT OF INEQUALITIES IN INCOME DISTRIBUTION
Although the distribution of income among individuals, factors, regions and sectors is
important, how this income distribution is measured or in other words how the inequality
resulting from income distribution is measured should be considered carefully. As a matter of
fact, the inequality that occurs after correctly measured income distribution gives direction to
the methods of combating this inequality and even shapes the state policies. Therefore, it is a
prerequisite for effective policies to measure the inequality resulting from both the primary
income distribution and the secondary income distribution resulting from income
redistribution policies. In this context, Lorenz Curve, Gini Coefficient, Pareto Coefficient,
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Percentage Shares Analysis and Inverted U Hypothesis which are widely known and widely
used in measuring the income distribution in the literature are given as titles.
a) Percentage Shares Analysis
Percentage shares analysis is a criterion that shows the inequality of individual income
distribution well. It follows the change in income inequality over time and is frequently used
in cross-country comparisons (Çalışkan, 2010: 97). In this method, all individuals or
households receiving a share of national income are divided into equal percentages (20%,
10%, 5%). Afterwards, income distribution is examined by ordering the percentiles with the
highest income from the lowest income percentage (Yar, 2015: 12).
b) Lorenz Curve
The Lorenz curve, developed by Max Otto Lorenz in the early 1990s, is a graphical
representation of the fairness of personal income distribution. The Lorenz curve shows the
sum of the shares of different groups of society from national income in a country (Şen ve
Sağbaş, 2017: 408). While creating the curve, individuals or households are ranked from
small to large according to the size of their income. On the horizontal axis of the Lorenz
curve, there are cumulative percentage shares of the population of individuals or households,
which are ranked from small to large according to their income, and cumulative percentage
shares of their income on the vertical axis. A box diagram consisting of cumulative
percentage values is used to construct the Lorenz curve. This box diagram shows 100% of the
total income on the vertical axis and 100% of the population on the horizontal axis (Öztürk ve
Göktolga, 2010: 10). If the individual income distribution is absolutely equal, that is to say,
equally divided among all individuals, the Lorenz curve becomes a 45º straight line. If the
equilibrium is broken, the Lorenz curve slopes below 45º. The more distorted the income
distribution equality, the greater the openness (Eker vd., 2009: 244).
c) Gini Coefficient
Gini coefficient, which is another criterion used to measure income inequality, is
calculated by using Lorenz curve. The ratio of the area between the 45 degrees absolute
equation line and the Lorenz curve to the area of the triangle below the absolute equation line
is called the Gini coefficient (Çalışkan, 2010: 99). Gini coefficient has values between 0 and
1. Gini coefficient is 1 if everyone has equal income in the society, that is, if there is absolute
equality, Gini coefficient is 0 (Doğan ve Tek, 2007: 99).
d) Pareto Coefficient
Pareto Optimum is the exact balance of resource distribution. The optimal distribution
of prosperity in the Pareto optimum occurs only when it is not possible to improve one's
condition without reducing the welfare of one person in society. In other words, welfare
becomes the maximum if the resources are distributed in the most effective and homogeneous
way in the society. Pareto optimum is only achieved when efficiency in consumption and
production is achieved. The main point of the Pareto activity is the effective distribution of
the produced goods and services among the people in the society and the distribution of
production factors on the various goods and services (Özdemir, 2017: 100).
Pareto makes individual income distribution analysis without considering the source of
income and social class, and reveals the distribution of Pareto used in many income
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distribution modeling. In order to guide the income distribution analysis, Pareto presents a
model independent of time and space, showing that the slopes of the parts of the upper income
group are similar in all the curves showing income distribution in all time and economic
systems. In this model, the Pareto α coefficient is based on the assumption that there is a
certain relationship between a certain income level and the number of those who have this
income or more. This coefficient gives an approximate increase in the likelihood that
individuals will increase to upper income group due to the increase in income level (Öztürk ve
Göktolga, 2010: 13).
e) Inverted U Hypothesis
The hypothesis developed by Kuznets is that as income level increases, inequalities in
income distribution will increase at first and then decrease. This relationship between income
level and income inequality is called inverted U hypothesis, income distribution and income
level curve is called Kuznets curve (Doğan ve Tek, 2007: 99-100). According to Kuznets'
inverse U hypothesis, income distribution was relatively evenly distributed in the early stages
of growth. At this stage, since most of the society is already poor, there is not much income to
be distributed. As the national economy develops, inequalities in income distribution begin to
emerge. Once industrialization has reached a certain level and community development has
been largely completed, inequality in income distribution will begin to diminish again
(Kirmanoğlu, 2011: 204).
The relationship between income level and income distribution is called the inverted U
hypothesis and the curve showing this relationship is called the Kuznets curve. Kuznets
explains the relationship between the two with the flow of employment from agriculture to
non-agricultural sectors. In the first stage, the increase in production and income distribution
will be deteriorated due to the migration resulting from the fact that the productivity in the
non-agricultural sectors is higher than the agricultural sector. Fakat sonraki aşamalarda elde
edilen üretim artışı, gelir dağılımının düzelmelere neden olacaktır (Kubar, 2009: 233).
3. NEGATIVE INCOME TAX
Today, there are a number of common negative aspects of income distribution that
eliminate inequality and cause ineffectiveness of social policies and programs aiming at
reducing poverty (Aktan ve Vural, 2002; Öncel, 1982; Tobin vd., 1967):
- Primarily, such programs are both costly and disrupt the functioning of the market
mechanism.
- Since the rights granted to individuals are recognized as having the same legal
conditions and the fact that individuals are less likely to be the mainstay of economic
differences, their income distribution characteristics are relatively weak.
- In addition to many needs in social programs, the people who will benefit from the
disease need to be sick, old age, disability, disability, etc.
- Who needs public assistance is not determined objectively by looking at the situation
of people and households.
- Many social welfare programs in practice lack exemptions or exemptions to reduce
taxes that allow individuals to increase their well-being through their own efforts.
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As a result of all these inconveniences, there may be situations where such social
assistance, which is a means of combating inequality in income distribution, cannot be
effective and successful, and in some cases, it can be given to other people or institutions that
do not need it instead of real needy people. In order to eliminate such problems and create a
more egalitarian society in income distribution, a negative income tax proposal was proposed.
As a matter of fact, with the changing economic approaches, the volume and boundaries of
the public economy expanded and new meanings were imposed on the tax. Tax has become a
tool of fiscal policy as the volume of the public economy develops (Saygın, 2019: 1). As a
result, negative income tax was proposed as a policy tool.
Negative income tax is a system of social welfare that guarantees minimum income
through financial assistance from the state to individuals or households with income below the
minimum subsistence level (Öncel, 1982: 5). The purpose of this welfare system is to ensure
that they live humanely by raising the level of their income, as opposed to receiving taxes
from individuals who earn income below a certain life limit. Here, a certain limit of life refers
to the poverty line. The aim of the negative income tax, which is a type of social transfer
expenditure, is to increase the income of the individuals by filling the poverty line and thus to
eliminate the inequality in the income distribution (Şen ve Sağbaş, 2017: 419).
Negative income tax applied for the purpose of financial assistance to individuals or
families who have income below the minimum income level within the scope of the fight
against poverty is generally more widespread in developed countries within the scope of the
fight against poverty (Öztürk, 2012: 448). Negative income tax was first introduced by Milton
Friedman, Robert Lampman, Robert Theobald and James Tobin at the federal level in the
United States in the fight against poverty between 1960-70 (Öncel, 1982: 5). The negative
income tax proposed by Milton Friedman mainly reflects the idea of modern welfare policy
(Moffitt, 2003: 2). According to Friedman (1980), one of the architects of the tax, the NGV
implementation was initially seen as a dream because of the large number of ideological,
political and financial interests. Friedman states that replacing obsolete social assistance
programs with negative income tax will eliminate poverty, administrative costs will be
minimized, and social assistance programs can eliminate negative effects on people
(Friedman ve Friedman,1980: 122-123).
Negative income tax, also referred to as transfers to individuals through taxes, differs
from other aid schemes in practice as it only takes into account personal income and family
size. As a matter of fact, while other social assistance programs take into account many
factors such as the ability to work, family status, age, retirement status, disability status and
past employment status, the only criterion in negative income tax is only personal income
level. All individuals and families with income below a minimum income receive financial
assistance without discrimination (Karaman, 1988: 80-81). In the negative income tax, no
family income is allowed to be below the guaranteed minimum amount with the social
welfare program (Öztürk, 2016: 287).
This is because the negative income tax program is the technique of applying the tariff
negatively on a regular basis, depending on the decrease in income by continuing below the
income level at which the tax exemption has started. In general, in the current tax systems,
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individuals with income exceeding the minimum income are charged. Although individuals
who earn income below a certain limit by means of negative income tax are not taxed, they
provide financial assistance to them by the government. This payment is made as an extension
of the increasing rate tariff in the negative area in the income tax application, rather than in
direct financial aid to undermine human dignity (Öncel, 1982: 5). Another aspect of negative
income tax is that it covers the working segment (Akalın, 1981: 284).
Negative income tax, which provides financial assistance to individuals or families with
a minimum subsistence level and is regulated in the same system as positive income tax, is a
financial aid that will replace many and complex social assistance programs (Friedman ve
Friedman, 1980:120; Friedman 1975:198-201). Negative income tax, which is applied in
order to provide financial assistance and tax justice to individuals or families who have
income below minimum income level within the scope of struggle against poverty, has three
basic elements to achieve these objectives (Green ve Lampman, 1987 ):
1. A certain amount of guaranteed income
2. Tax rate to be applied to the tax base
3. A break-even level of income equal to the guaranteed income from which tax liability
begins.
Figure 1 shows the operation of a simple Negative income tax. The E1 line in Figure 1
shows that no tax is levied on the income of individuals or families. There is no positive or
negative tax on this right. Gö shows the limit of the minimum subsistence amount, which is
exempt from the tax obtained by individuals in society. The income of individuals up to this
level is exempt from tax. After the income exceeds this limit, taxpayers begin to be taxed. In
Figure 1, in cases where there is no negative income tax, the amount of tax that individuals
will pay to the government as a result of income that is not exempt from the tax is equal to the
area of AE2E1. They are taxed as individuals and families earn more income than the Gö
limit, which is exempt from tax. However, it should be noted that income is taxed at a
constant rate. If income exceeding the exemption amount is taxed at an increasing or
decreasing rate, the difference between E1 and E2 curves after point A will not increase
steadily.
When negative income tax is included in the system, individuals or families who earn
income up to the Gö limit, which shows the minimum subsistence amount, do not pay taxes
again, but this time they receive financial assistance from the government which can be called
as negative tax. The financial aid provided by the government to those who earn income
below the minimum subsistence limit is as much as the OGöA area. This area corresponds to
the amount of income called poverty deficit. It is suggested that the negative income tax rate
to be applied to this income base, which is shown as a poverty gap, should be 50% (The
reason for the negative income tax rate being 50% rather than 100% is to allow individuals to
increase their income further through work). As a result of the application of %50 negative
income tax to the OGöA area, which is the poverty gap of the state, the guaranteed income
amount is half of Gg which is half of Gö. Accordingly, the government imposes 50% negative
income tax on the income base, which is a poverty gap, and provides additional resources to
individuals and guarantees the Gg limit. The amount of financial aid provided by the
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

145

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
government as negative income tax covers the OGgA area. As much as this area, an amount is
transferred to individuals by the state as additional resources.
Figure 1. Negative Income Tax

Kaynak: Lipsey vd., (1987)
The negative income tax application, which is shown graphically in Figure 1, is shown
in figures as a simple negative income tax example in Table 1. In the table showing the
application of negative income tax, the taxation limit is determined as 900 TL per month. The
negative income tax rate is 50% for the income amounts above and below this limit.
The subject can be formulated as follows (Kargı, 2007: 2578-2579):
m = (b-c).
m = Negative Income Tax
b = Calculated Poverty level
c = Annual Revenue
t = Negative Income Tax Rate
Accordingly, given that the "Poverty level" is b = 900 TL, the tax status of the
individual with an annual income of 500 TL will be calculated as follows.
m = (500 – 900)*0.50
m = 200 TL
According to the above formula, when I fill out the taxpayer's annual income tax return
and submit it to the tax office, the tax office will receive a refund of 200 TL. The figures for
the different income types related to this calculation are shown in Table 1 separately.
The first column shows the income earned by individuals. In the second column, the
amount obtained by subtracting 900 TL which is determined as the taxation limit from
personal income is given. The third column includes the negative income tax rate to be
applied to the tax base. Accordingly, if the negative income tax applied to the amount
generated by subtracting the amount constituting the tax limit from personal income is
positive, the calculated tax is paid to the state; if it is negative, negative tax is paid to
individuals by the state for the amount calculated. This is shown in the fourth column. The
last column gives the amount (personal income plus / minus tax receivable / debt) to
individuals after negative tax.
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Table 1. A Simple Negative Income Tax Application
Personal Income (TL)

Taxable Income (TL)

Tax Rate

Tax (TL)

0
150
300
450
600
750
900
1050
1300
1450
1600

-900
-750
-600
-450
-300
-150
0
150
400
550
700

%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50

-450
-375
-300
-225
-150
-75
0
75
200
275
350

Income After
Taxes
450
525
600
675
750
825
900
975
1100
1175
1250

Kaynak: Aktan ve Vural, 2002
Negative income tax, which provides an additional source for income holders below the
poverty line, is also defined as asgari guaranteed minimum income ”(GAG)
(Henderson,1975). Guaranteed minimum income, which guarantees a certain income without
any discrimination to anyone who does not have a minimum income level in the society,
provides financial assistance by calculating negative taxes according to the degree of poverty,
as the more taxes are collected from the rich, as in the case of positive taxation while
regulating the redistribution of income through taxation policy contains (Öncel, 1982: 6).
Table 2 represents GAG, a species of NGV. The first column shows the minimum
guaranteed monthly income paid to individuals. The second column shows the person's
income, the third column shows the sum of the guaranteed income and personal income, and
the fourth column shows the tax rate to be applied to the total income. In the last column, the
amount remaining as a result of the tax on individuals' total income is given. As it can be seen
from both tables that we show negative income tax application in different ways, post-tax
income of people with the same personal income is the same in both methods.
Table 2. Minimum Guaranteed Income
Guaranteed
Minimum
Income ( TL)
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900
900

Personal Income
(TL)
0
150
300
450
600
750
900
1050
1300
1450
1600

Total Revenue (TL)

Tax Rate

900
1050
1200
1350
1500
1650
1800
1950
2200
2350
2500

%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50
%50

Income After Taxes
(TL)
450
525
600
675
750
825
900
975
1100
1175
1250

Kaynak: Aktan ve Vural, 2002
One of the important features of the NGV social welfare program is the use of tax and
transfer policies to protect the employed and non-employed poor. That is to say, when an
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employee is laid off, she/he has the same function as the NGV unemployment insurance.
However, it provides, at a minimum, unrequited financial assistance to persons who, despite
being employed, cannot earn an income to provide themselves and their dependents with a
human life. The NGV is not in a way that does not damage the dignity of the needy and the
income of the poor to live a human life; this group realizes people with a more humane
technique than comparison with public officials (Aktan ve Vural, 2002: 6).
The negative income tax proposed to combat poverty has its own advantages and
disadvantages. States' determination of the taxation policies to be implemented in the fight
against poverty by looking at these specific characteristics of negative income tax will
increase the efficiency of the tax. Undoubtedly, the positive and negative aspects of this
taxation policy vary depending on many factors. Here both the positive and negative aspects
of negative income tax will be discussed at a basic level. Positive aspects of Negative Income
Tax (Friedman, 1980; Christopher vd., 1970; Friedman, 1962; Aktan ve Vural, 2002; Kargı,
2007):
 The cost of negative income tax is lower than other programs.
 Negative income tax does not require the poor to apply to any institution for
assistance. Therefore, human dignity has no property.
 Negative income tax supports the people who need the most help and guarantees them
a minimum income level.
 Negative income tax does not look for any other criteria for individuals with low
income to benefit from the system. It only evaluates individuals by looking at their income
level. Therefore, other conditions which are questioned arbitrarily are eliminated.
 Negative income tax can bring together a variety of social assistance schemes to
prevent complexity and to make the social security system more simple and effective.
 Negative income tax can replace social assistance schemes that eliminate many of the
incentives today and can have an effect on increasing willingness to work. It can be said that
negative income tax is not encouraging but decreasing willingness to work because it does not
stop the aid until it reaches a certain income level and it is an additional gain to the earnings
of the person.
 Negative income tax operates outside the market, thus distorting the market is very
low.
The positive aspects of negative income tax are listed as such in general terms. The
disadvantages of this taxation are (Öncel, 1982; Christopher vd., 1970; Kabasakal, 1995;
Friedman, 1980):
 Since negative income tax is given to individuals with high consumption potential, it
can increase consumption and cause inflation to emerge.
 The burden of negative income tax on the budget is higher than other social policy
instruments.
 Negative income tax can lead to abuse as individuals only take into account their
income and ignore other poverty indicators.
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 Negative income tax may result in a decrease in people's determination to increase
their leisure time.
 In countries where the informal economy and national income per capita cannot be
calculated exactly, it is difficult to determine the minimum income level and the negative
income tax rate.
CONCLUSION
The primary income distribution without any intervention in the market economy causes
significant inequalities among individuals living in the society. As a result of these
inequalities, social peace and peace becomes threatened. Therefore, these problems, which the
market cannot solve within their own functioning, are solved by the government and the
redistributive income policies are followed and the more equitable secondary income
distribution is achieved. States often use fiscal policies to eliminate inequalities in income
distribution. The taxes included in these fiscal policies are among the most effective policy
tools as they cover all individuals and directly affect the income levels of individuals.
Negative income tax has been proposed as a social welfare policy tool that guarantees
minimum income by means of financial aid by the state to fight income inequality in income
distribution and to insure that other social assistance is insufficient and ineffective. Negative
income tax will not only eliminate the inadequacy and ineffectiveness of other social aids, but
will also make the income distribution more egalitarian and establish social peace and peace.
However, it is aimed to combat poverty with the negative income tax proposal proposed as a
result of using the taxes in accordance with social policy purposes.
In the study where we examine the negative income tax, one of the proposed tax
policies aimed at combating inequality in income distribution, eliminating the effects of
inflation, reducing the burden on the budget by various internal or external means, preventing
the abuses that may be caused, and making efforts to prevent people from working decreases
It is concluded that this policy can give more effective results in case of corrective and
improving arrangements such as more clear calculations on how to determine the level of the
level. Negative income tax, which increases the income of individuals under the poverty line,
will have an effective role in the fight against poverty to the extent that factors such as
education and health increase the quality of life of individuals. As a result of these effective
policies, a more egalitarian structure will emerge in the income distribution and thus both
poverty will be reduced and social welfare will be ensured and social peace and peace will be
ensured.
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KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ GELİRLERİ ARASINDAKİ BAĞ: TÜRKİYE
VE OECD ÜLKELERİ KARŞILAŞTIRMASI
Filiz Giray
Bursa Uludag University
Özet
Yeraltı, gizli, gözlemlenmeyen, gayrîresmi ekonomi gibi farklı isimler ile de literatürde
yer alan kayıt dışı ekonomi birçok ülke için uzun zamandır devam eden bir sorundur. Bu
nedenle ekonomilerde giderek artan ilgi çeken bir konudur. Ancak kayıt dışı ekonominin
büyüklüğü ülkelerarasında farklılık göstermektedir. Kayıt dışı ekonominin gayrisafi yurtiçi
hasıla (GSYH) içindeki payı bazı ülkelerde % 1’in altında iken bazı ülkelerde bu oran %
20’ye yükselebilmektedir. Dijital ekonomide büyüme, teknolojik gelişim ve küreselleşme yeni
kayıt dışı faaliyetlerin oluşmasına neden olmuştur. Teorik açıdan değerlendirildiğinde, kayıt
dışı ekonominin temel nedenlerinden biri vergi ödemekten kurtulmaktır. Bir ülkedeki kayıt
dışı ekonominin büyüklüğü ülkedeki vergi gelirlerinin belirleyicisidir. Bu görüş bağlamında
beklentiler, ülkelerdeki kayıt dışının vergi kayıplarını artıracağıdır. Vergiler ise temel kamu
gelirleridir. Yeterli miktarda vergi gelirinin tahsil edilememesi ekonomik ve sosyal dengeleri
bozacaktır. Kayıt dışı ile ilgili birçok çalışma olmakla birlikte, vergi gelirleri ile kayıt dışı
ekonomisi arasında ülke karşılaştırmasına dayalı çalışma az bulunmaktadır. Bu çalışmada,
kayıt dışı ekonomi ve vergi gelirleri (Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve harcama vergileri)
arasındaki ilişkiyi istatistiki verilerle örnek ülke olarak Türkiye ve bazı OECD ülkeleriyle
karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. Türkiye kayıt dışı ekonominin yüksek olduğu bir
ülkedir. Türkiye’de kayıt dışı ekonominin GSYH içindeki payı Avrupa Birliği ortalamasından
oldukça yüksektir. Vergi gelirleri tahsilat oranı da nispi olarak düşüktür. Vergi gelirleri
üzerinde kayıt dışı ekonominin etki derecesini bilmek, vergi kaçakçılığı ile mücadele için bir
fırsat yaratacaktır. Çalışmada öncelikle kayıt dışı ekonomi ile vergi gelirleri arasındaki ilişki
teorik olarak açıklanacaktır. Takip eden bölümde konuyla ilgili literatüre yer verilmektedir.
Daha sonra, kayıt dışı ekonomi ve vergi ilişkisi Türkiye ve bazı ülkeler bazında analiz
edilecektir. Elde edilen bulgular sonuç bölümünde değerlendirilecektir.
Anahtar kelimeler: Kayıt Dışı Ekonomi, Vergi Kaçakçılığı, Vergi Geliri Açığı,
Vergiden Kaçınma
JEL Sınıflandırması: H1, H2, H26, E26, J21
THE LINK BETWEEN SHADOW ECONOMY AND TAX REVENUES: THE
ANALYSIS OF OECD AND TURKEY
Abstract
Shadow economy, also named underground, black, hidden, non-observed economy or
informal economy is a long-standing problem for many countries. However, the size of
shadow economy varies among countries from under 1% of Gross Domestic Product (GDP)
in some countries to over 20% in others. The growth of the digital economy, technological
development and globalization has caused new shadow economy activities. In theory, the one
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of the main causes of shadow economy is to avoid payment of taxes. The size of shadow
economy determines the tax revenues amount in a country. Expectations are that the shadow
economy will increase tax loss in countries. The size of shadow economy generally is
measured by estimation of a structural equation model. This paper investigates the connection
between the shadow economies and tax revenues (Personal income tax, corporate tax and
taxes of good and services) with comparison some countries and Turkey as sample country.
Turkey is a country with high shadow economy. The share of the shadow economy in GDP in
Turkey is considerably higher than the European Union average. The tax revenue collection
rate is also relatively low. Knowing the extent of the effects of the shadow economy on tax
revenues contributions to implementation of country, it will create an opportunity to struggle
for tax evasion in a country. The paper is organized as follows: The first section presents the
relationship between tax revenues and the shadow economy. In the second section, previous
literature is given. In following section, the relationship between tax revenues and the shadow
economy for some OECD countries and Turkey is analyzed base on statistical data. The last
section contains conclusion.
Keywords: Tax Evasion, Shadow Economy, the Gap of Tax Revenues, Tax Avoidance
JEL Classification: H1, H2, H26, E26, J21
Giriş
Kayıt dışı ekonomiler, uzun dönemde verimsizlik yaratırlar. Kayıt dışılık o toplumun
yaşam kalitesini etkiler (Kireenko and Nevzorova, 2015:560). Kayıt dışı ekonomi ile
mücadele etmek, birçok ülke için önemli ekonomik ve sosyal bir amaçtır. Bu amacı
gerçekleştirmek, kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü belirleyen faktörleri bilip ona göre
önlemler almaya bağlıdır. Konuyla ilgili literatür göstermiştir ki kayıt dışı ekonomi kayıtlı
ekonomiyi olumsuz yönde etkilemektedir. Kayıt dışını doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen
birçok faktör bulunmaktadır. Örneğin vergi yükü, sosyal güvenlik katkı paylarının yüksekliği,
adil olmayan gelir dağılımı, denetim sisteminin etkinliği gibi. Kayıt dışılık ekonomiler
üzerinde ekonomik, mali ve sosyal olumsuz sonuçlar yaratırlar. Kayıt dışılığın bir ülkede en
fazla etkilediği alanların başında vergi gelirleri gelmektedir. Hatta kayıt dışı ekonominin
büyüklüğü ile vergi kaçakçılığının aynı miktarda olmasa bile tanımlanmamış bağlı olduğu
görüşü ileri sürülmüştür (Sam, 2010:167). Vergiler temel kamu gelirleridirler. Vergiler kamu
hizmetlerinin finanse etmek ve/veya ekonomik ve sosyal birtakım amaçları gerçekleştirme de
temel kamu gelir kaynaklarıdırlar. Vergi gelirlerinin yetersizliği başta bütçe açıkları olmak
üzere birçok mali ve bunların yarattığı ekonomik sorunlara neden olacaktır. Dolayısıyla vergi
gelirleri azaltıcı faktörlerin azaltmak önem arz etmektedir. Dolayısıyla kayıt dışılık ile
vergiler arasında iki yönlü ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkiyi analiz etmek önemlidir. Örneği
vergi otoriteleri için vergi kaçakçılığının ne kadarının kayıt dışı ekonomiden kaynaklı
olduğunu ve vergi idaresindeki gelişmelerin kayıt dışı ekonominin büyümesini engelleyip
engellemediğini bilmek önemlidir. Bu çalışmanın amacı, kayıt dışı ekonomi ve vergi gelirleri
(Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve harcama vergileri) arasındaki ilişkiyi istatistiki verilerle
örnek ülke olarak Türkiye ve bazı OECD ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmektedir.
1. KAYIT DIŞI EKONOMİ VE VERGİ İLİŞKİSİ
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Kayıt dışı ekonomiye yönelik birçok tanım yapılmıştır. En genel anlamıyla kayıt dışı
ekonomi, kamu düzenleme ve yükümlülükleri veya vergi ve sosyal güvenlik primlerini
ödemekten kaçınan faaliyetleri içerir (European Parliament, 2013). Diğer bir ifadeyle kayıt
dışı ekonomi her türlü vergi ödemeden kaçınılan faaliyetler olarak ifade edilebilir. Kayıt dışı
ekonominin iki özelliği vardır: Birincisi, çalışmalar kayıtlı değildir. İkincisi, ekonomik
faaliyetlere ilişkin gelir ve harcamaların kaydı ve belgelenmesinin yapılmamasıdır. Schneider
and Kearney (2013) yaptıkları çalışmalarında kayıt dışı ekonominin yaklaşık üçte ikisini
birincisi yani faaliyetlerin resmi kayıtlarının yapılmaması oluştururken, üçte biri de hesapların
kayıt ve belgelendirilmemesi oluşturmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile vergi kaçakçılığı her
ikisi ile ilgilidir. Yani gelirlerin kayıt altına alınmaması ve belgelenmemesi ile ilgilidir.
Nitekim Schneider (2012) yaptığı bir araştırma sonucunda bu bağlantıyı daha net olarak
ortaya koymaktadır. Şöyle ki, 22 ampirik çalışmanın ortalama değeri alınarak bulunan kayıt
dışı ekonomi üzerinde; vergi ve sosyal güvenlik katkı paylarının (parafiskal gelir) etkisi % 4552, devlet kurumlarının niteliği % 12-17, transferler % 7-9, özel işgücü piyasası
düzenlemeleri % 7-9 ve kamu sektörü hizmetleri ve vergi ahlakı % 7-9 oranlarında etkili
olduğu belirtilmektedir. Sonuçlardan da görüldüğü üzere vergi ve sosyal güvenlik katkı
yükünün kayıt dışı ekonomi üzerindeki etkisi ilk sırada yer almaktadır.
Kayıt dışı ekonomi; ekonomik (Enflasyon, kriz, işsizlik, nakit para kullanımı, fayda
maliyet ilişkisi), mali (Vergi oranları ve yükünün yüksekliği, adil olmayan vergi sistemi),
sosyal (Gelir dağılımındaki adaletsizlik, nüfus artışı ve göçler) ve idari (Bürokrasinin
fazlalığı, denetim eksikliği) nedenlere dayanmaktadır. Vergi önemli bir nedendir. Bireyler
vergi yüklerini azaltma veya bu yükten kurtulma yolu olarak kayıt dışı ekonomide faaliyette
bulunmayı tercih edebilmektedir.
Kayıt dışı ekonomi ile vergi kaçakçılığını eşit olarak kabul etmek doğru değildir. Hem
kayıt dışı hem vergi kaçakçılığı vergi dışı piyasa ekonomisi faaliyetlerini içerir (Aktan,
2000:33-34). Vergi kaçakçılığı kayıtlı ekonomik faaliyetler için de geçerlidir. Dolayısıyla bir
ülkede vergi kayıp ve kaçağı, yasaklanmamış faaliyetlerin kayıt dışı ile bilinçli olarak kayıt
altına alınmamasıyla ortaya çıkmaktadır. (Gelir İdaresi Başkanlığı, 2009: 3). Vergi yükü ne
kadar yüksek olursa, bireylerin kayıt dışı ekonomide çalışarak bu maliyetlerden kurtulma
istekleri fazla olur (Medina, Schneider, 2018:6). Dolaylı ve dolaysız vergi yükü artışı, kayıtlı
ekonomide tüketim ve emek işgücü arzının düşmesine neden olacaktır. Tüketim faaliyetleri
kadar işgücünün önemli bir kısmı kayıt dışı ekonomiye geçerek, kayıt dışı ekonomi, kayıtlı
ekonomiyi ikame edecektir (Petersen vd., 2010:422). Kayıt dışı ekonomiler vergi gelirlerinin
azaltma, adil olmayan vergi yükü dağılımı ve bütçe açıklarına neden olurlar. Bazı yazarlar
kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin özellikle gelişmekte olan ülkelerde bürokrasi, yolsuzluk gibi
bazı yapısal nedenlerden dolayı ekonomiyi canlandırma gibi faydaları olabileceği ileri
sürülmüştür. Örneğin Fleming vd.(2000) çalışmalarında kayıt dışı ekonominin geçiş
ekonomilerinde bir süre tolere edilmesinin yerinde olduğunu belirtmişlerdir.
2. İlgili Literatür
Kayıt dışı ekonomi ile vergi gelirleri arasında ilişkiye yönelik yapılan araştırmalarda
genellikle anlamlı negatif yönlü ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
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Sam (2010) çalışmasında kayıt dışı ekonomiyi engelleyici girişimler, devlet hazinesine
katkı sağlarken vergi kaçakçılığını engelleyici önlemlerin, kayıt dışından kaynaklı vergi
kaçakçılığını düşürmek için gerekli olmadığını belirtmektedir. Hibbs ve Piculescu (2010)
firmaları kayıt dışı ekonomide faaliyetlerde bulunmaya teşvik eden unsurlar vergi oranları ve
firmaların vergi karşı torelanslarına bağlı olduğunu belirtmektedirler. Schneider (2012)
yaptığı çalışmada kayıtdışına etki eden faktörleri bulmuş ilk sırada vergi ve sosyal güvenlik
katkıları yer almıştır. Stankevicius and Vasiliauskaité (2014) AB ülkeleri için kayıt dışı
ekonomi ile vergi yükleri (vergiler ve sosyal güvenlik katkıları olarak) arasındaki ilişkiyi
incelemişlerdir. Sonuç olarak vergi ve sosyal güvenlik katkı oranlarındaki artışın kayıt dışı
ekonominin büyümesinde itici bir güç olduğunu belirtmişlerdir. 32 ülke için yaptıkları
çalışmada Radu vd. (2017), kayıt dışı ekonominin en yüksek olduğu ülkelerin vergi yükü en
yüksek ülkeler olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Türkiye için yapılan çalışmalar da bulunmaktadır. Zengin ve Tütüncü tarafından
(2016) kayıt dışı ekonominin tahmini ve vergi gelirleriyle ilişkisini 2006 yılı verilerine dayalı
olarak incelemişlerdir. Kayıt dışı ekonomi ile vergi gelirleri arasında eşbütünleşme ve negatif
yönlü bir ilişkinin olduğu bulgusunu elde etmişlerdir. Karagöz ve Erkuş (2009) yaptıkları
çalışmalarında Türkiye’de kayıt dışı ekonominin tahmin edilen büyüklüğüne bağlı olarak
hesaplanan vergi kaybının GSYH içindeki payının % 1,22 ile % 35,37 arasında değişmekte
olduğu belirtilmektedir.
Sandalcı ve Sandalcı (2017) vergi ahlakı ile kayıt dışı ekonomi arasındaki ilişkiyi 21
OECD kapsamında incelemiştir. Çalışmada ilgili ülkeler için vergi ahlak düzeyleri ile kayıt
dışı ekonomi boyutları ters yönlü bir ilişki bulunmuştur. Yani vergi ahlakı yüksek
toplumlarda kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin düşük çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Güler ve
Toparlak (2018) Kayıt dışı ekonominin vergi politikasının sürdürülebilirliği üzerindeki
etkisini incelmişlerdir. Çalışma sonucunda; ülke nüfusuyla kayıt dışı ekonomi arasındaki
bağlantının ılımlı ve sınırlı olduğu, Türkiye’nin 2016 yılındaki kayıt dışılık oranı AB
ortalamasının üzerinde olmasına karşılık son dönemde AB’ye üye olan ülkelere yakın olduğu
gibi sonuçlara ulaşmışlardır.
3. Türkiye ve OECD Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Gelirleri
Üzerindeki Etkisinin Analizi
Bu bölümde Türkiye ve bazı OECD ülkelerindeki kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve
vergi arasındaki ilişki istatistiki verileri yardımıyla incelenecektir.
Kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü ölçmek zor olmakla birlikte bazı ölçüm metotları
kullanılarak tahminleri yapılmıştır. Nitekim bu çalışmada kullanılan veriler, kayıt dışı
ekonominin büyüklüğüne ilişkin 2004-2015 yılları verileri Schneider’in (2015) çalışmasından,
2017 verileri ise Medina, Schneider (2018) yaptıkları çalışmalardan alınmıştır.
Vergi gelirleri verileri, OECD’den ve Eurostat verilerinden elde edilmiştir.
3.1. Kayıt Dışı Ekonominin Trendi
Tablo 1’de kayıt dışı ekonomi büyüklükleri 2004-2017 dönemi itibariyle
gösterilmektedir. Kayıt dışı ekonomi büyüklüğü genel olarak 2009 yılı dışında düşmüştür.
Özellikle 2013 yılından sonra ciddi düşüşler görülmektedir. 2015 yılında da sadece Avusturya
ve Fransa’da kayıt dışı ekonomide artış görülmektedir. En büyük artış % 10.8’den % 12.3
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oranı ile 2015 yılında Fransa’da gerçekleşmiştir. 20014-2017 arası en büyük düşmenin olduğu
ülke % 8.7 ile Letonya’dır. Tüm ülkeler açısından bakıldığında 2004 yılına göre 2017 yılında
önemli azalma vardır. 2004 yılında en düşük orana sahip ülke Lüksemburg iken, 2017 yılında
Avusturya olmuştur. Lüksemburg ikinci sıraya düşmüştür.
Tablo 1’deki ülkeler aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerdir. Kayıt dışı
ekonomi büyüklüğündeki düşüş AB ortalamasına da yansımaktadır. AB-28 ortalaması 2004
yılında % 22.3’den 2017 yılında % 17.1’e düşmüştür.
Ancak kayıt dışı ekonominin büyüklüğü OECD ülkeleri arasında değişmektedir. Yine
kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ülke grupları itibariyle değişim göstermektedir. Gelişmiş
ülkelere (Avusturya, Danimarka, Almanya, Fransa, Hollanda gibi) oranla, nispi olarak daha az
gelişmiş ülkelerde (Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Romanya gibi) kayıt dışı
ekonomi daha büyüktür.
Tablo 1: Türkiye ve Bazı OECD Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü
Ülke / Yıl
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Hırvatistan
Çekya
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İrlanda
Italya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovenya
Güney
Kıbrıs
İspanya
Slovakya
İsveç
İngiltere
Türkiye
28 ABÜlkeleri Ort.

2004
11.0
20.7
35.3
32.3
19.1
17.1
30.8
17.2
14.3
16.1
28.1
24.7
15.2
25.2
30.0
31.7
9.8
26.7
12.5
27.4
21.7
32.5
26.5
28.3

2005
10.3
20.1
34.4
31.5
18.5
16.5
30.2
16.6
13.8
15.4
27.6
24.5
14.8
24.4
29.5
31.1
9.9
26.9
12.0
27.1
21.2
32.2
26.0
28.1

2006
9.7
19.2
34.0
31.2
18.1
15.4
29.6
15.3
12.4
15.0
26.2
24.4
13.4
23.2
29.0
30.6
10.0
27.2
10.9
26.8
20.1
31.4
25.8
27.9

2007
9.4
18.3
32.7
30.4
17.0
14.8
29.5
14.5
11.8
14.7
25.1
23.7
12.7
22.3
27.5
29.7
9.4
26.4
10.1
26.0
19.2
30.2
24.7
26.5

2008
8.1
17.5
32.1
29.6
16.6
13.9
29.0
13.8
11.1
14.2
24.3
23.0
12.2
21.4
26.5
29.1
8.5
25.8
9.6
25.3
18.7
29.4
24.0
26.0

2009
8.5
17.8
32.5
30.1
16.9
14.3
29.6
14.2
11.6
14.6
25.0
23.5
13.1
22.0
27.1
29.6
8.8
25.9
10.2
25.9
19.5
29.4
24.6
26.5

2010
8.2
17.4
32.6
29.8
16.7
14.0
29.3
14.0
11.3
13.9
25.4
23.3
13.0
21.8
27.3
29.7
8.4
26.0
10.0
25.4
19.2
29.8
24.3
26.2

2011
7.9
17.1
32.3
29.5
16.4
13.8
28.6
13.7
11.0
13.2
24.3
22.8
12.8
21.2
26.5
29.0
8.2
25.8
9.8
25.0
19.4
29.6
24.1
26.0

2012
7.6
16.8
31.9
29.0
16.0
13.4
28.2
13.3
10.8
12.9
24.0
22.5
12.7
21.6
26.1
28.5
8.2
25.3
9.5
24.4
19.4
29.1
23.6
25.6

2013
7.5
16.4
31.2
28.4
15.5
13.0
27.6
13.0
9.9
12.4
23.6
22.1
12.2
21.1
25.5
28.0
8.0
24.3
9.1
23.8
19.0
28.4
23.1
25.2

2014
7.8
16.1
31.0
28.0
15.3
12.8
27.1
12.9
10.8
12.2
23.3
21.6
11.8
20.8
24.7
27.1
8.1
24.0
9.2
23.5
18.7
28.1
23.5
25.7

2015
8.2
16.2
30.6
27.7
15.1
12.0
26.2
12.4
12.3
12.2
22.4
21.9
11.3
20.6
23.6
25.8
8.3
24.3
9.0
23.3
17.6
28.0
23.3
24.8

2017
7.1
15.6
29.6
26.5
14.1
10.9
24.6
11.5
12.8
10.4
21.5
22.4
10.4
19.8
21.3
23.8
8.2
23.6
8.4
22.2
16.6
26.3
22.4
23.6

21.9
18.2
18.1
12.3
31.5
22.3

21.3
17.6
17.5
12.0
30.7
21.8

20.2
17.3
16.2
11.1
30.4
21.1

19.3
16.8
15.6
10.6
29.1
20.3

18.4
16.0
14.9
10.1
28.4
19.6

19.5
16.8
15.4
10.9
28.9
20.1

19.4
16.4
15.0
10.7
28.3
19.9

19.2
16.0
14.7
10.5
27.7
19.6

19.2
15.5
14.3
10.1
27.2
19.3

18.6
15.0
13.9
9.7
26.5
18.8

18.5
14.6
13.6
9.6
27.2
18.6

18.2
14.1
13.2
9.4
27.8
18.3

17.2
13.0
12.1
9.4
27.2
17.1

Kaynak: Schneider, F. (2015:10); Medina, Schneider, (2018:18).
Ekonomik kriz ile kayıt dışılık arasında ilişki bulunmaktadır. Kriz dönemi boyunca;
yükselen işsizlik, düşük kullanılabilen gelir, gelecek hakkında korkular bireyleri kayıt dışına
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sürükler (Schneider and Kearney, 2013:5). Tablo 1’de 2008 küresel krizin etkisinin yayıldığı
2009’da kayıt dışı ekonominin büyüklüğünde artış görülmektedir.
Türkiye açısından bakıldığında, 2005-2015 döneminde yüksek ekonomik büyüme
oranına rağmen, kayıt dışı ekonomi yüksektir. 2004-2017 döneminde Türkiye’de de kayıt dışı
ekonomi de düşme görülmektedir. 2004 yılında bu oran % 31.5 iken yıllar itibariyle düşme
göstermiş 2017 yılında % 27.2’ye kadar gerilemiştir. Ancak Türkiye’deki kayıt dışı
ekonominin büyüklüğü hem 2004 ( % 31.3) hem de 2017 yıllarında ( % 27.2) AB-28
ortalamalarından oldukça yüksektir. Türkiye analize dahil edilen diğer OECD ülkeleriyle
karşılaştırıldığında Bulgaristan’dan sonra ikinci en büyük kayıt dışı ekonomiye sahip ülke
konumundadır.
Şekil 1’de Türkiye ve AB-28 ülkeleri için kayıt dışı ekonomilerinin 2004-2017
döneminde seyri gösterilmektedir. 2013’e kadar benzer trend izlendiği görülmektedir. Ancak
2013’den sonra 2015’e kadar olan dönemde AB-28 ülkelerinde kayıt dışı ekonominin
büyüklüğünde düşme olurken, Türkiye’de 2013’de % 26.5’den 2015’de % 27.8’e
yükselmiştir. 2015’den sonra tekrar Türkiye ve AB-28 ülkelerinde bu oranda düşme şeklinde
aynı seyir izlenmiştir. Ancak aradaki farkın açıldığı görülmektedir.
Şekil 1: Türkiye ve AB-28 Ülkelerinde Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğünün
Karşılaştırılması
35
30
25
20
15
10
5
0
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28 EU

Turkey

3.2. Vergi Gelirlerinin Gelişimi
Tablo 2’de analizde alınan OECD ülkelerine ilişkin vergi gelirlerinin 2004-2017
dönemi gösterdikleri gelişim yer almaktadır. Genel olarak bu dönemde çoğunluk ülkede vergi
gelirlerinin GSYH içindeki payı artmıştır. En fazla artışın olduğu ülkeler Yunanistan, Fransa
ve Kore şeklinde sıralanmaktadır. Bazı ülkelerde çok düşük oranlarda düşüş olmuştur. Bu
dönemde OECD ortalaması da 2004’de % 32.8’den 2017’de % 34.1’e yükselmiştir. Aynı
şekilde AB-28 içinde bu oran 2004’de % 38.5’dan 2017’de % 40.1’e yükselmiştir.
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2004 yılında vergi geliri en yüksek olan ülke Danimarka, bu ülkeyi İsveç, Fransa ve
Norveç takip etmektedir. En düşük vergi geliri olan ülkeler ise Kore, Litvanya ve Romanya
şeklinde sıralanmaktadır. 2017’de vergi geliri en yüksek olan ülke sıralaması Fransa,
Danimarka, Belçika ve İsviçre olarak gerçekleşmiştir. Yer değişimi olmakla birlikte aynı
ülkelerin ilk sıraları korudukları görülmektedir. Bu ülkeler nispi olarak daha gelişmiş
ülkelerden oluşmaktadır. 2017’de vergi geliri en düşük sırada İrlanda, Türkiye, Romanya ve
Hırvatistan yer almaktadır. Daha az gelişmiş ülkelerin hem OECD hem de AB-28
ortalamasının altında orana sahip olduğu görülmektedir (Tablo 2).
Tablo 2: Bazı OECD Ülkelerinde Vergi Gelirleri* (GSYH %)
Ülke / Yıl
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Hırvatistan
Çekya
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İrlanda
Italya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Hollanda
Polonya
Portekiz
Kore
Slovenya
Romanya
Norveç
İspanya
Slovakya
İsveç
İngiltere
Türkiye
AB 28 Ort.
OECD Ort.

2004
41.9
43.2
35.3
32.3
34.6
46.3
31.2
41.8
42.4
33.8
31.2
37.0
28.9
39.3
29.0
27.6
36.5
34.8
31.9
30.1
21.9
37.4
27.7
42.4
34.1
31.5
45.6
32.2
23.3
38.5
32.8

2005
41.0
43.1
34.4
31.5
34.4
48.0
29.9
42.1
42.9
33.8
30.3
36.5
29.4
39.1
29.2
27.9
37.7
35.0
32.9
30.8
22.5
37.9
28.3
42.6
35.1
31.2
46.6
32.6
23.3
38.6
33.3

2006
40.4
42.9
34.0
31.2
34.0
46.4
30.5
42.1
43.2
34.4
31.1
36.5
30.8
40.5
30.1
28.7
35.7
36.0
33.6
31.3
23.5
37.6
29.0
42.8
35.9
29.3
45.9
32.9
23.5
38.7
33.5

2007
40.5
42.7
32.7
30.4
34.2
46.4
31.2
41.5
42.5
34.8
30.9
39.3
30.3
41.7
30.0
28.2
36.0
35.6
34.6
31.8
24.7
37.0
28.8
42.0
36.3
29.2
44.9
32.9
23.0
39.1
33.5

2008
41.3
43.2
32.1
29.6
33.4
44.7
31.4
41.2
42.3
35.4
30.6
39.4
28.4
41.7
30.5
27.7
36.6
35.9
34.1
31.7
24.6
36.3
27.5
41.3
32.1
29.0
44.0
32.3
23.1
38.9
32.9

2009
40.9
42.3
32.5
30.1
32.2
44.9
34.9
40.9
41.5
36.0
32.0
38.9
27.3
42.0
30.1
27.9
38.2
34.9
31.2
29.9
23.7
36.2
26.1
41.2
29.7
28.8
44.0
31.2
23.4
38.3
32.2

2010
40.9
42.6
32.6
29.8
32.4
44.7
33.2
40.7
42.1
35.0
33.6
37.2
27.0
41.8
28.2
28.2
37.4
35.6
31.4
30.4
23.3
36.9
27.1
41.9
31.2
28.0
43.2
32.3
24.8
38.4
32.3

2011
41.1
43.1
32.3
29.5
33.2
44.7
31.5
42.0
43.3
35.7
35.5
36.2
27.3
41.9
27.2
27.8
37.0
35.4
31.8
32.3
24.1
36.4
28.2
42.0
31.1
28.6
42.5
33.2
25.9
38.8
32.6

2012
41.7
44.1
31.9
29.0
33.6
45.5
31.6
42.6
44.3
36.3
35.4
38.3
27.5
43.9
26.9
28.6
38.3
35.5
32.0
31.7
24.7
36.8
27.7
41.4
32.1
28.3
42.5
32.4
24.9
39.5
33.0

2013
42.6
45.1
31.2
28.4
34.0
45.8
31.6
43.6
45.3
36.7
35.7
37.9
28.2
44.0
26.9
28.6
38.2
36.1
31.9
34.0
24.3
36.4
27.3
39.8
32.9
30.2
42.9
32.2
25.3
39.9
33.3

2014
42.7
45.0
31.0
28.0
33.0
48.5
32.2
43.8
45.4
36.7
36.5
37.9
28.4
43.4
27.4
28.9
37.4
37.0
31.8
34.2
24.5
36.1
27.5
38.7
33.5
31.1
42.5
31.8
24.5
39.8
33.5

2015
43.1
44.8
30.6
27.7
33.3
46.1
33.3
43.9
45.2
36.9
38.8
38.7
23.1
43.1
28.8
29.2
37.0
37.0
32.3
34.4
25.1
36.3
26.5
38.4
33.5
32.1
43.0
32.1
25.0
39.6
33.7

2017
41.7
44.6
29.6
26.5
34.8
45.9
32.9
43.3
46.2
37.5
39.3
37.7
22.8
42.3
29.8
30.4
38.6
38.0
33.9
34.7
26.9
36.0
25.8
38.2
33.6
32.9
43.9
33.2
24.8
40.1
34.1

*Vergi gelirlerine sosyal güvenlik primleri dahil.
Kaynak. OECD Data; Eurostat Data.
Türkiye vergi gelirlerinin GSYH içindeki payı yıllar itibariyle dalgalanmalar
göstermektedir. 2004 yılında bu oran % 23.3’den 2017 yılında % 24.8’e yükselmiştir. Bu oran
OECD ve AB ortalamalarının çok altındadır.
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3.3. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü ve Vergi Gelirleri Karşılaştırması
AB-28 için kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve vergi gelirlerinin gelişimi Şekil 2’de
gösterilmektedir. 2004-2017 döneminde aynı zamanda OECD üyesi olan AB ülkelerinde hem
kayıt dışı ekonomi hem de vergi gelirlerinde önemli ivmeler olmadığı görülmektedir. Daha
öncede belirtildiği üzere bu dönem sonucunda kayıt dışı ekonominin büyüklüğü düşerken,
vergi gelirlerinin düşük düzeyde de olsa artığı görülmektedir. Dolayısıyla kayıt dışı
ekonomide ile vergi gelirleri arasındaki negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Örneğin kayıt
dışı ekonominin payı 2011’de % 19.6’dan 2012’de % 19.3’e düşerken, aynı yıl vergi gelirleri
% 38.8’de % 39.5’a yükselmiştir. Diğer yıllarda da benzer ilişkinin olduğu görülmektedir.
Şekil 2: AB-28 ‘de 2004-2017 Döneminde Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Geliri
Karşılaştırması
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Vergi Gelirleri

Vergi gelirlerinin azalmasının yarattığı bütçe açığı karşısında ülkeler kayıt dışı
ekonomiyi azaltıcı birtakım önlemler almışlardır. Bu durum kayıt dışı ekonominin
büyüklüğünün özellikle 2017 yılında düşmesinde de görülebilmektedir. Türkiye ve
Portekiz’in çabaları dikkati çekmektedir. Örneğin Portekiz, 100.000 Euro’dan fazla gelirli
şirketler için onaylı fatura programları ve tüm faaliyetler için fatura zorunluluğu getirmiştir.
Türkiye için de bankalardan yapılan kredi kartı işlemleri ile katma değer vergisi beyanıyla
çapraz kontrol sisteminin getirilmesi örneği verilebilir (Schneider and Kearney, 2013:10).
Türkiye’de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve vergi gelirlerinin gelişimi Şekil 3’de
gösterilmektedir. Türkiye’de de 2004-2017 döneminde kayıt dışı ekonomide ile vergi gelirleri
arasındaki negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu ilişki bazı yıllarda daha açık
görülebilmektedir. Ancak bu iki parametre arasındaki ters yönlü ilişki AB ülkelerindeki kadar
kesin değildir. Bu durum ülkemizdeki kayıt dışı ekonominin büyüklüğü çok yüksek
olmasından kaynaklanmaktadır.
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Şekil 3: Türkiye’de2004-2017 Döneminde Kayıt Dışı Ekonomi ve Vergi Geliri
Karşılaştırması
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Sonuç
Kayıt dışı ekonominin gelişim trendi uzun zamandır uluslararası literatürde tartışılan
bir konudur. Bunun başlıca nedeni kayıt dışı ekonominin yarattığı olumsuz etkilerdir. Kayıt
dışı ekonominin büyüklüğünü ölçmek oldukça zordur. Ancak bazı göstergelere dayalı olarak
ülkeler için bu büyüklük ölçülebilmektedir. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ülkeler arasında
farklılık göstermektedir. Bu büyüklüğün yüksek olduğu ülkelerde kayıt dışılığın yarattığı
olumsuz etki daha fazla olabilmektedir. Bu nedenle özellikle kayıt dışı ekonominin yüksek
olduğu ülkelerde sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma için kayıt dışılığı azaltmak önem arz
etmektedir. Kayıt dışı faaliyetlerin nedenlerinde biri bireylerin vergi ödememek istemeleridir.
Yapılan ampirik çalışma sonuçlarında da vergilerin kayıt dışı ekonomi üzerinde en fazla etkili
faktör olduğunu göstermektedir.
Kayıt dışının yaygınlığı vergi gelirlerini azaltacaktır. Bu durum vergi gelirlerini
artırmak üzere vergi kaçakçılığının düşük olduğu vergilerin oranları yükseltilmek zorunda
kalacaktır. Vergi dışı borçlanma, emisyon gibi kaynaklara başvurulması halinde de hem
ekonomik sorunlar hem de yine vergisini ödeyen yükümlülerin vergi yükünü artıracaktır. Her
iki durumda vergilemede adaleti bozacaktır. Bu çalışmada, kayıt dışı ekonomi ve vergi
gelirleri (Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve harcama vergileri) arasındaki ilişkiyi 2004-2017
yılları arasındaki dönemde Türkiye ve bazı OECD ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak
incelenmektedir. Türkiye kayıt dışı ekonominin yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığından
dolayı bu analiz önem taşımaktadır. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü ve vergi gelirleri
verilerine dayalı olarak yapılan analizin sonuçları şu şekildedir:
- OECD ülkelerinde kayıt dışı ekonomi büyüklüğü genel olarak 2009 yılı dışında
düşmüştür. Özellikle 2017 yılından sonra ciddi düşüşler görülmektedir.
- Gelişmiş ülkelere (Avusturya, Danimarka, Almanya, Fransa, Hollanda gibi) oranla,
nispi olarak daha az gelişmiş ülkelerde (Türkiye, Bulgaristan, Hırvatistan, Estonya, Romanya
gibi) kayıt dışı ekonomi daha büyüktür.
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- 2004-2017 döneminde Türkiye’de de kayıt dışı ekonomi de düşme olmasına rağmen,
Türkiye’deki kayıt dışı ekonominin büyüklüğü hem OECD hem de AB-28 ortalamasından
yüksektir. 2017’de aradaki farkın artığı görülmektedir.
- AB ülkelerinde kayıt dışı ekonominin büyüklüğü düşerken, vergi gelirlerinin düşük
düzeyde de olsa artığı görülmektedir. Dolayısıyla kayıt dışı ekonomide ile vergi gelirleri
arasındaki negatif bir ilişki olduğu görülmektedir.
- Türkiye’de de 2004-2017 döneminde kayıt dışı ekonomide ile vergi gelirleri
arasındaki negatif bir ilişki olduğu görülmektedir. Ancak bu iki parametre arasındaki ters
yönlü ilişki AB ülkelerindeki kadar kesin değildir. Bu durum ülkemizdeki kayıt dışı
ekonominin büyüklüğü çok yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla ülkemizde
vergi gelirlerinin artırılması için kayıt dışı ekonominin azaltılması zorunlu olmaktadır.
- Gelecek çalışma olarak kayıt dışılığı engellemede optimal bir vergilerin bileşiminin
(dolaylı ve dolaysız vergi olarak) ne olması gerektiği araştırılması önerilebilir.
Kaynaklar
Aktan, Coşkun Can (2000). Vergi Dışı Piyasa Ekonomisi, Ankara: Tosyöv, Ekonomik,
Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Serisi No:6.
Hakan Erkuş, Karagöz, Kadir (Ocak-Haziran, 2009). ‘Türkiye’de Kayıt Dışı Ekonomi
ve Vergi Kaybının Tahmini’, Maliye Dergisi, 156, 126-140.
European Parliament (2013). From Shadow to Formal Economy: Levelling the Playing
Field in the Single Market, http://www.europarl.europa.eu/studies. (10.08.2019).
Fleming, M., Roman, J., & Farrel, G. (2000). ‘The shadow economy’, Journal of
International Affairs, 53(2), 387–409.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI; (2009), Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi
Eylem Planı (2008 – 2010), Gelir İdaresi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, 87.
Güler, Hünkar ve Toparlak, Ekrem (2018).’Türkiye’de Kayıtdışı Ekonominin Vergi
Politikalarının Sürdürülebilirliği Üzerindeki Etkisi’, İstanbul İktisat Dergisi, 68(1), 161-179.
Hibbs, A. and Piculescu, V. (January, 2010). ‘Tax Toleration and Tax Compliance.
How Government Affects the Propensity of Firms to Enter Unofficial Economy’, American
Journal of Political Science, 54(1), 18-33.
Kireenko, A and E. Nevzorova (2015). ‘Impact of Shadow Economy on Quality of Life:
Indicators and Model Selection’, Procedia Economics and Finance, 25, 559-568.
Medina, L. Schneider, F. (2018). ‘Shadow Economies Around the World: What Did We
Learn Over the Last 20 Years?’, IMF Working Paper.
Petersen, H.-G., Thießen, U., & Wohlleben, P. (December, 2010). ‘Shadow Economy,
Tax Evasion, and Transfer Fraud – Definition, Measurement, and Data Problems’,
International Economic Journal, 24(4), 421–441.
Radu, C., F., Dumiter, F. C., Dudas, L., Limon, S. M. (2017). ‘Study on Budget
Revenue Collection, Shadow Economy and Tax Losses Caused By It’, Studia
UniversitatisEconomicsSeries, 1-18.
Sam, Choon, Yin (Winter, 2010). ‘Exploring the Link Between Tax Evasion and the
Underground Economy’, Pakistan Economic and Social Review, 48(2), 167-182.
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

161

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
Sandalcı, U., Sandalcı, İ. (2017). ‘Vergi Ahlakı ve Kayıt Dışı Ekonomi İlişkisi: OECD
Ülkeleri Özelinde Bir İnceleme’, Sakarya İktisat Dergisi, 6(1), 70-93.
Schneider, F. (2012). ).‘The Shadow Economy and Work in the Shadow: What Do We
(Not) Know?, Discussion Paper, No. 6423.
Schneider, F. and A.T. Kearney (2013). The Shadow Economy in Europe, 2013.
https://www.atkearney.com/documents/10192/1743816/The+Shadow+Economy+in+Europe+
2013.pdf (12.07.2019).
Schneider, F. (2015),’Size and Development of the Shadow Economy of 31 European
and 5 other OECD Countries from 2003 to 2015: Different Developments’, Journal of SelfGovernance and Management Economic, 3(4), 7-29.
Stankevicius, E. and A. Vasiliauskaité (2014) ‘Tax Burden Level Leverage on Size of
the Shadow Economy, Cases of EU Countries 2003-2013’, Procedia - Social and Behavioral
Sciences, 156,548 – 552.
Zengin, Hilmi, Tütüncü, Asiye (2016). ‘Kayıtdışı Ekonominin Tahmini ve Vergi
Gelirleri ile Arasındaki İlişki’, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(612), 73-86.

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

162

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
TÜRKİYE’DE VE OECD ÜLKELERİNDE KAMU KESİMİ EĞİTİM
HARCAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Gizem ZEREN
Filiz GİRAY
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
Beşeri sermaye yatırımı, sosyal kapital olarak da adlandırılan eğitim, ülkelerin
gelişmesinde çok önemli bir unsurdur. Eğitim düzeyi ile bir ülkenin kalkınması arasında ve
doğru orantılının olduğu konuyla ilgili yapılan bir çok ampirik çalışmalar (Ramos, Surinach
ve Artis, 2012; Chartterji, 1998; Sabates, 2010) ile gösterilmiştir. Önemine dayalı olarak
eğitim hizmetleri ve harcamaları hem akademik çalışmaların hem de hükümet politikalarının
temel konuları arasında yer almaktadır.
Eğitim hizmeti hem yararlanan bireylere kişisel fayda hem topluma yayılan pozitif
dışsallıkları nedeniyle sosyal fayda sağlar. Bu özellikleri nedeniyle eğitim hizmetleri, kamu
ekonomisinde yarı kamusal mal ve hizmet olarak nitelendirilir. Eğitim hizmetleri, bu
özellikleri nedeniyle devlet müdahalesini gerektirirler. Diğer bir ifadeyle bu hizmetin sadece
piyasa mekanizması işleyişi içinde sunulması, teorik olarak da desteklenen gerekçelerle
mümkün olamamaktadır. Hizmetin sunumuna devletin çeşitli müdahale şekilleri
bulunmaktadır. Bunlarda biri de eğitim hizmetinin kamu tarafından sunulmasıdır. Kamu
eğitim harcamaları ile eğitim hizmeti sunulur. Dolayısıyla bir ülkedeki kamu eğitim
harcamalarının düzeyi önem arz etmektedir. Literatür çalışmalarının çoğunluğu toplam eğitim
harcamaları ekonomik büyüme ilişkisine dayanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de ve OECD
ülkelerinde kamu kesimi tarafından eğitime yönelik yapılan harcamalar karşılaştırmalı analiz
edilmektedir. Karşılaştırma yapılırken, eğitim seviyelerine göre öğrenci başına düşen eğitim
harcamaları, kamu tarafından yapılan eğitim harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH)
içindeki payı, eğitime yapılan yatırım harcamalarının kamu ve özel sektör payları ve
Türkiye’de eğitime yönelik harcamaların merkezi yönetim bütçesi içindeki payı gibi istatistiki
verilere dayalı olarak analiz yapılacaktır. Analiz sonucunda elde edilen bulgulara dayalı
olarak eğitim hizmetlerinin Türkiye’deki düzeyi görülüp değerlendirmesi yapılabilecektir.
Çalışmada yarı kamusal mal ve hizmet olarak eğitim hizmetinin özellikleri ve kamu eğitim
harcamalarının gerekliliği teorik çerçevede anlatılacaktır. Takip eden bölümde Türkiye ve
bazı OECD ülkeleri için eğitim harcamalarına ilişkin istatistiki verilerin yardımıyla eğitim
harcamaları incelenecektir. Elde edilen bulgular sonuç bölümünde değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Beşeri Sermaye olarak Eğitim, Yarı Kamusal Mallar, Türkiye’de
Eğitim Harcamaları, OECD’de Eğitim Harcamaları
JEL Sınıflandırması: E62, H52, O4
Giriş
Eğitim, kişilere çalışma becerileri kazandıran, yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişimi
destekleyen, kendinden emin ve motivasyonu yüksek nesiller yetişmesine katkı sağlayan bir
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hizmet türüdür (Moessenlechner, 2015: 11). Eğitim kavramı eğmek fiilinden türetilmiştir. Dar
kapsamda eğmek, biçim vermek, yükseltmek ve mükemmelleştirmek anlamlarına gelmekte
olup, geniş anlamda ise bireylerin sosyalleştirilmesi, daha iyi ve kaliteli şartlarda yaşam
standartlarının oluşturulması, kişinin hem kendisi hem de toplum için mutluluğunun
artırılması, tüm dünyada refahın yükseltilmesine yönelik etkinliklerin tümü olarak
değerlendirilebilir. Bu etkinlikler okulda veya eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü
herhangi bir yerde gerçekleştirilebilir (Hazman, Küçükilhan, 2016: 64).
Bir ülkenin kalkınmasını sağlayacak en önemli unsur eğitimli insan kaynağını
yetiştirmeye yönelik politikalar uygulamak ve beşeri sermayenin değer kazanmasını
sağlamaktır. Bir ülkenin kalkınma ve refahı, o ülkedeki insanların eğitim seviyeleri ve
aldıkları eğitim sonucunda kazandıkları bilgi ve becerilerini kullanmalarıyla doğru orantılı
artmaktadır (Çakmak, 2008: 34-35). Eğitime yapılan yatırım verimliliği artıracak, verimlilik
artışı milli geliri destekleyecek, büyüme ve kalkınma da bu süreçte ivme kazanacaktır
(Asteriou ve Agiomirgianakis, 2001; Erdoğan, 2001; Çalışkan vd., 2013; Eriçok ve Yılancı
2013; Pamuk ve Bektaş, 2014). Bu çalışmada Türkiye’de ve OECD ülkelerinde kamu kesimi
tarafından eğitime yönelik yapılan harcamalar diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak
analiz edilmektedir. Üç bölüm şeklinde organize edilen bu çalışmanın ilk bölümünde eğitim
hizmetlerinin teorik bağlamda kamu ekonomisindeki yeri açıklanacaktır. İkinci bölümde
eğitim harcamalarına ilişkin yapılan geçmiş çalışmaların yer verildiği literatür almaktadır.
Takip edilen bölümde Türkiye’deki eğitim harcamalarının durumu bazı istatistiki
göstergelerle açıklanmaktadır. Dördüncü bölüm de ise, Türkiye ve bazı OECD ülkelerindeki
kamu eğitim harcamaları analiz edilmektedir. Elde edilen bulgular sonuç kısmında
değerlendirilmektedir.
1. Kamu Ekonomisinde Eğitim Hizmetleri
Eğitim, hem bu hizmetten faydalanan bireylerin hem de dolaylı yoldan toplumun
gelişimini hızlandıran, kişilerin mesleki becerilerini geliştirerek iş hayatında var olmalarını
sağlayan, ekonomik kalkınmayı destekleyen ve kültürel değerleri koruyup geliştirerek gelecek
nesillere aktarılmasını sağlayan, vazgeçilemez nitelikteki çok önemli bir hizmettir (Toprak
vd., 2016: 133). Dolayısıyla eğitim hizmetlerinin bu işlevleri dikkate alındığında bu
hizmetlerin sunumunun piyasa ekonomisi içinde gerçekleştirilmesi mümkün değildir.
Ülkelerin kalkınma politikalarının temel belirleyicisi olarak hükümetler bu hizmetlere yönelik
politikalar belirlemek ve hizmetin sunumuna müdahale etmek durumundadırlar.
Eğitim hizmetlerinin kamu tarafından mı yoksa özel sektör tarafından mı sunulacağı
tartışması geçmişten günümüze kadar tartışma konusu olmuştur. Eğitim hizmetinin devlet
tarafından sunulmasına ilişkin iki temel sebep ortaya konmuştur. Bunlardan ilki, eğitim
harcamalarında azalan maliyet koşullarının geçerli olmasıdır. Üretim miktarı yani öğrenci
sayısı arttıkça marjinal maliyet giderek azalmakta olduğundan devlet tarafından sunumun
gerçekleştirilmesi en doğru seçenek olmaktadır (Şener, 1987: 16). Özellikle, özel sektördeki
firmaların birbirleriyle rekabet ederek hizmetin kalitesini artırması söz konusu olabilir ancak,
firmaların aynı zamanda kar maksimizasyonuyla hareket etmesi durumunda üretim yeterli
düzeyde sunulamayacaktır. Bu durumda kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması için devlet
müdahalesi gerekli olmaktadır (Şener, 1987: 17). Bir diğer kamu ekonomisi görüşüne göre
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ise, eğitim hizmetinin dışsal ekonomiler yaratması nedeniyle devlet tarafından sunulması
gerektiğidir. Çünkü, özel sektör sosyal faydayı dikkate almadan üretimi gerçekleştirirse
üretim optimal seviyenin altında kalacaktır (Turvey, 1963: 309). Diğer bir ifadeyle eğitim
hizmetlerine devlet müdahalesi piyasa başarısızlığının bir sonucudur.
Kamu ekonomisi açısından eğitim yarı kamusal mal ve hizmetlerin özelliklerini
taşımaları nedeniyle yarı kamusal mal ve hizmet olarak nitelendirilirler. Yarı kamusal mal ve
hizmetlerin özellikleri; hizmetin faydası bölünebilir, fiyatlandırılabilirler, dışsallıklar
yaratırlar, tüketimde bireyler arasında rekabet vardır ve dışlama mümkündür.
Sayılan bazı özelliklere bakıldığında piyasa mekanizması içinde özel sektör tarafından
sunulabilen hizmetler olarak görülmektedir. Ancak bu özellikler içinde yer alan dışsallıkları
özel sektör dikkate almaz. Dışsallık, bir ekonomik birimin (üretici ya da tüketici)
faaliyetinden diğer ekonomik birimlerin fayda ya da maliyet fonksiyonlarının etkilenmesi
şeklinde tanımlanabilir (Hindriks, Myles, 2004: 196). Eğitim hizmetlerinin yarattığı
dışsallıklar; ekonomik, mali ve sosyal nitelikli olabilmektedir:
Ekonomik Dışsallıklar:
- Kalkınmanın ana belirleyicisi nitelikli insan sermayesidir. Aldıkları eğitim sonucu
farklı beceri seviyelerine ulaşan yüksek vasıflı bireyler faktör verimliliğini, aynı zamanda
kendileriyle beraber başkalarının üretkenliğini de artırır (Bauer and Vorell, 2010: 5).
- Eğitimin yarattığı en olumlu dışsallık, teknolojik dışsallıktır. Bireylerin eğitim seviyesi
artıkça, teknoloji kullanımı da artar. Yeni teknolojiler üretim süreçlerini de geliştirecektir.
Örneğin, bilgisayar programcıları sayısı arttıkça bilgisayar kullanımı ve yazılım üretimleri
artacak, sistem analistleri yetişecek, bu sektöre yatırımlar artacak, bu yatırımlar yeni istihdam
alanları yaratacaktır. Bu süreç büyüme ve refahı da destekleyecektir (Davies, 2003: 1-2).
- Eğitimli nüfus oranındaki artış ekonomik istikrarı da olumlu etkilemektedir. Bilindiği
gibi ekonomik istikrar, uygun bir kalkınma hızına ulaşarak tam istihdamı ve fiyat istikrarını
sağlamaktır. Eğitim seviyesi arttıkça, üretim kapasitesi artarak yeni istihdam olanakları
sağlanır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde eğitim planlaması çok önemli bir faktördür.
Çünkü işsizlik üzerinde doğrudan etkilidir (Şener, 1987: 9-10).
Mali Dışsallıklar:
Verimlilik ve üretkenlik artışı ücretlere yansıyacağından, eğitim hizmetinden
faydalanan bireylerin gelir düzeylerinin yükselmesi beklenmektedir. Daha önce düşük gelir
elde eden bu kişilerin eğitimden sağladığı fayda ile gelirlerinde artış olabilecektir (Erdoğdu,
2001: 326).
Sosyal Dışsallıklar:
- Eğitim seviyesinin artışıyla beraber suç oranlarında düşme gözlenmiştir. Çünkü
eğitimli kişilerin gelir seviyelerinin artmasıyla birlikte bu gelir akımını kaybetmeyi göze
alamamaları suçtan uzak durmalarına sebep olmaktadır. Kişi suç işleyip hapse girerse bu
geliri kaybeder ve bu gelirin alternatif maliyetini hesaplamak kişileri suç işlemekten de
uzaklaştırır (Şener, 2010: 73).
- Eğitimde özellikle yükseköğretim sonucu kişiler daha fazla gelir elde edebilirler. Bu
durum da gelir dağılımını düzeltici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
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- Eğitimin demokratikleşmeyle de doğrudan ilişkisi vardır. Eğitimli bireyler topluma
ve devlete karşı ödev ve sorumluluklarının bilincindedir. Yapılan araştırmalara göre eğitim
seviyesi arttıkça oy kullanma bilinci ve siyasi bilinç de artmaktadır. (Türkmen, 2002: 57).
Yukarıda belirtilen unsurlar nedeniyle bir ülkede özel sektör yanında kamu kesimi
tarafından eğitim hizmetleri sunulmalıdır. Eğitim hizmetleri hem özel mal hem de kamusal
mal niteliği taşıdığından içinde bulunulan konjonktüre göre geçişkenlik özelliği
göstermektedir (Karaarslan, 2005: 40).
Hizmetin sunumunda sektörü belirleyen temel faktör, özel ve sosyal fayda (getiri)
oranlarıdır (Ortaç, 2003: 3). Özel getiri oranı yaratılan fayda ile katlanılan maliyeti kişisel
düzeyde belirtirken, sosyal getiri oranı ise, toplumda elde edilen fayda ile katlanılan maliyeti
karşılaştırır. Çeşitli ülkelerde yapılan araştırma sonuçlarına göre, ilk ve orta öğretimde sosyal
getiri oranı, yükseköğretimde ise özel getiri oranı ağır basmaktadır. Bunun anlamı,
yükseköğretimde bireysel faydalar ağır bastığı için kişilerin maliyete fiyat yoluyla katılması
gerektiğidir (Psacharopoulos, Woodhall, 1985: 20).
Eğitimin ilk aşamalarında fayda tamamen toplumsal iken, yükseköğretim aşamasında
hem toplumsal hem de bireysel fayda ortaya çıkmaktadır. İlköğretim tam kamusal mal ve
hizmet özelliği gösterirken, eğitim seviyeleri ilerledikçe fayda bölünmeye başlamaktadır (Işık
vd., 2004: 58).
2. İlgili Literatür
Kamu eğitim hizmetleri için yapılan harcamaları inceleyen literatürde çeşitli
çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmaların bir kısmı kamu eğitim harcamalarının gelişimini, bir
kısmı kamu eğitim harcamalarının verimlilik, ekonomik büyüme gibi değişkenler üzerindeki
etkilerini incelemeye yöneliktir.
Kamu eğitim harcamalarının gelişimine yönelik çalışmalar:
Montanino vd. (2004), 1990-1999 dönemi için AB’ye üye devletlerin eğitim
harcamalarını veri kullanılabilirliğine göre 4 farklı yaklaşım ile incelemiş ve 2000-2050
dönemi için öngörülerde bulunmuşlardır. Eğitim harcamalarındaki artış belli bir trend de
devam ederse 2050’ye gelindiğinde kamu eğitim harcamalarının payı da artmış olacak ve
ekonomik büyümeye destek olunacaktır. Eğitime yapılan kamu yatırımları yanında özel
yatırımlara da ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. Nose (2017) çalışmasında, öğrenci başına kamu
eğitim harcamalarındaki hızlı artışı incelemişlerdir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki
veriler kullanılarak panel veri analizi ile kamu eğitiminde Baumol Etkisi test edilmiştir.
Çalışma sonucunda, öğrenci başına kamu eğitim harcamalarında Baumol Etkisinin teoride
ileri sürülenden daha zayıf olduğu belirtilmiştir. Yun ve Yusoff (2018), Malezya’da 19822016 dönemindeki kamu eğitim harcamalarının durumunu zaman serileri analizi ile
incelemişlerdir. Malezya’da kamu eğitim harcamalarının düşüş trendinde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Kamu eğitim harcamalarının verimlilik, ekonomik büyüme, istihdam gibi değişkenler
üzerindeki etkileri ile ilgili literatür:
Afonso ve Aubyn (2005) çalışmalarında, OECD ülkelerinde eğitim ve sağlık
harcamalarının verimliliğini incelemişlerdir. 2000 yılı baz alınarak öğrenci başına düşen
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eğitim harcamaları, toplam eğitim süreleri, okuryazarlık ve mezuniyet oranları gibi
göstergeler kullanılarak iki farklı parametrik olmayan yaklaşımla Sonuçta kamu eğitim
harcamalarında çıktı sonuçları hesaplanarak ve verimlilik ölçümleri yapılarak harcama
kararları verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Serel ve Masatçı (2005), 1950-2000
dönemi için yaptıkları çalışmalarında Türkiye’de beşeri sermaye harcamaları ve büyüme
ilişkisini entegrasyon (co-integration) analizi ile incelemişlerdir. Testin sonuçlarına göre,
beşeri sermaye ile büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur. Ayrıca Granger
nedensellik testi, büyümeden beşeri sermayeye tek yönlü bir nedensellik ilişkisini
göstermektedir. Demir vd. (2006), 1970-2001 dönemi için eşbütünleşme analizi yaptıkları
çalışmalarında, eğitim harcamaları ile GSMH arasında anlamlı bir ilişki tespit
edememişlerdir. Bu ilişkinin bulunamayışının sebebi, çalışmada eğitim harcamalarının sadece
kamu eğitim harcamaları ve üniversitelerin harcamaları ile sınırlı olmasından kaynaklanması
ve eğitim yoluyla elde edilen bilginin her yerde ve her şeyle iç içe girerek çıktı üzerinde
ölçülmeyen etkiler oluşturması gelmektedir. Busemeyer (2007) 21 OECD ülkesinde 19802001 dönemi için kamu eğitim harcamalarının belirleyici faktörlerini Castles’ modelini
geliştirerek incelemiştir. Çalışmanın sonucunda kamu eğitim harcamalarının belirleyicileri
olarak; hükümet politikaları, ülkedeki demokrasi seviyesi, genç nüfusun payı, kamu
harcamalarının miktarı ve vergilerinin payları belirtilmiştir. Bauer ve Vorell (2010), Almanya
için, bireylerin ücretleri üzerinde eğitim harcamalarının dışsallık etkisini panel veri analizi ile
inceledikleri çalışmalarında, beşeri sermaye üzerinde küçük ama pozitif etkisinin olduğu
sonucuna ulaşmışlardır. Grimaccia ve Lima (2013) 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesini dikkate
alarak yapmış oldukları çalışmada regresyon analizi kullanılarak 2000-2011 yılları arasında
kamu eğitim harcamaları ile istihdam oranları arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Elde edilen
bulgulara göre son 10 yıllık ortalamada eğitime daha fazla yatırım yapan ülkelerin, aynı
zamanda istihdam oranlarının da daha yüksek olduğu dolayısıyla eğitime yatırım yapmanın
istihdam oranını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bozkurt ve Balmumcu
(2018), beşeri sermaye ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi panel eşbütünleşme analizi
yöntemini kullanarak Türkiye’nin de dâhil edildiği 30 gelişmekte olan ülke için 1970-2014
dönemini kapsayan bir panel veri seti oluşturmuştur. Analizlerin ardından, beşeri sermaye ile
ekonomik büyüme arasında bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İki
değişken arasında uzun dönemli pozitif bir ilişki mevcuttur.
3. Türkiye’de Kamu Eğitim Harcamaları Görünümü
Türkiye’de eğitim hizmetleri büyük ölçüde merkezi yönetim tarafından sunulmaktadır.
Ülkemizde ilköğretim düzeyindeki temel eğitim hizmetleri için yapılan harcamalar kamu
tarafından karşılanmaktayken, yükseköğretimde ise vergiler araç olarak kullanılırken,
yükseköğretimin kişisel faydasının bir kısmının karşılığı olarak öğrencilerden talep edilen
harç ücretleri de diğer bir finansman aracıdır (Ergen, 2006: 21).
Ülkemizde eğitime ayrılan kamu harcamalarının seviyesi, öğrenci başına düşen eğitim
harcamaları ve hizmet sunucu ve eğitim düzeylerine göre kamu eğitim harcamaları, bu
harcamaların konsolide/merkezi yönetim bütçeleri ve GSYH içindeki payı gibi göstergeler
yardımıyla açıklanabilir.
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Tablo 1’de ve 2’de hizmet sunucuları ve eğitim seviyelerine göre eğitim harcamaları
2011-2017 dönemi olarak verilmektedir.
Tablo 1: Devlet Eğitim Kurumlarınca Yapılan Toplam Harcama
Eğitim seviyesi

Toplam

Okulöncesi

İlkokul

Ortaokul

Ortaöğretim
Toplam (Genel
Ortaöğretim+
Mesleki
Ortaöğretim)

Yükseköğretim

Yıl

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013

Toplam
Harcama
(Devlet
Eğitim
Kurumları)
52.664
61.891
75.922
84.435
94.490
111.729
121.254
2.999
3.476
3.679
4.534
5.225
6.554
7.335
13.503
14.867
15.575
17.841
19.534
21.735
21.679
9.217
12.030
14.485
16.551
17.857
21.926
23.104
11.689
13.970
19.042
19.795
22.543
27.391
31.565
15.255
17.548
23.142
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Cari
Harcama
Toplamı

Personel
Harcamaları

45.392
52.270
64.542
70.318
79.565
95.858
106.857
2.572
2.946
3.204
3.930
4.685
5.970
6.814
12.255
13.244
13.904
15.407
17.405
19.709
20.322
8.337
10.679
12.932
14.311
15.916
19.884
21.659
10.173
12.159
16.182
16.542
18.860
22.836
27.378
12.056
13.241
18.320

37.203
42.673
49.060
56.053
64.219
77.050
86.569
2.179
2.498
2.708
3.378
4.096
5.238
6.004
10.069
10.880
11.420
13.209
14.843
16.805
17.312
7.102
9.054
10.613
12.149
13.519
16.919
18.442
8.727
10.444
12.665
13.691
15.793
19.304
23.623
9.125
9.796
11.655

Personele
Yapılan
Ödemeler
Dışındaki Cari
Harcama
8.189
9.597
15.481
14.265
15.346
18.808
20.289
393
448
496
552
589
732
810
2.185
2.364
2.484
2.198
2.562
2.905
3.010
1.235
1.625
2.319
2.162
2.397
2.965
3.216
1.446
1.714
3.516
2.851
3.067
3.532
3.754
2.931
3.446
6.665

Sermaye
Harcaması
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7.272
9.621
11.380
14.116
14.925
15.871
14.397
427
529
475
604
540
583
520
1.249
1.623
1.670
2.434
2.129
2.025
1.357
881
1.351
1.552
2.240
1.941
2.041
1.446
1.516
1.812
2.860
3.253
3.682
4.556
4.187
3.200
4.307
4.822
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2014
2015
2016
2017

25.713
29.333
34.124
37.571

20.128
22.700
27.458
30.685

13.626
15.969
18.784
21.187

6.502
6.731
8.674
9.498

5.586
6.633
6.666
6.886

Kaynak: TÜİK, Eğitim Harcamaları İstatistikleri, 2017. www.tuik.gov.tr
Tablo 1’de harcama türlerine göre, devlet eğitim kurumlarınca yapılan toplam
harcamalar incelendiğinde en yüksek harcama türü cari harcamalardır. İkinci sırada personel
harcamaları gelmektedir. Sermaye harcamaları bu tutarın çok altında kalmaktadır. 2017
yılında toplam harcama tutarı 121.254 milyon TL olup bunun 106.857 milyon TL’si cari,
14.397 milyon TL’si ise sermaye harcamaları için ayrılmıştır.
Tablo 2’de özel eğitim kurumlarınca yapılan toplam harcamalar yıllar itibariyle
incelendiğinde 2011’de toplam harcama tutarı 13.144 milyon TL olup 2017’de bu oran
35.866 milyon TL’ye ulaşmıştır. Devlet eğitim kurumlarınca yapılan harcamalarda olduğu
gibi burada da cari harcamalar sermaye harcamalarının çok üstündedir.
Tablo 2: Özel Eğitim Kurumlarınca Yapılan Toplam Harcama
Eğitim seviyesi

Toplam

Okulöncesi

İlkokul

Ortaokul

Yıl

Toplam
Harcama

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016

13.144
16.156
20.785
24.377
28.006
31.311
35.866
578
737
906
1.219
1.320
1.654
2.149
2.647
2.996
3.506
4.036
3.187
3.300
3.807
1.867
2.527
3.280
3.739
2.892
3.239
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Cari
Harcama
Toplamı
11.604
14.138
17.266
20.584
23.720
26.438
30.506
548
696
818
1.071
1.158
1.473
1.949
2.479
2.784
3.094
3.499
2.635
2.648
3.088
1.748
2.317
2.875
3.218
2.400
2.666

Personel
Harcamaları
4.958
6.058
7.363
8.764
10.121
12.061
12.728
190
249
297
394
436
593
751
832
953
1.064
1.199
898
981
1.063
587
793
989
1.103
818
987

Personele Yapılan
Ödemeler Dışındaki
Cari Harcama
6.647
8.079
9.904
11.820
13.599
14.377
17.778
358
447
521
677
723
880
1.197
1.646
1.831
2.029
2.299
1.737
1.667
2.025
1.161
1.523
1.886
2.115
1.582
1.678
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Sermaye
Harcaması
1.539
2.018
3.518
3.793
4.286
4.873
5.360
31
41
87
149
161
180
200
168
212
412
537
552
652
719
118
211
405
522
493
573
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Ortaöğretim
toplam (genel
Ortaöğretim+
Mesleki
ortaöğretim)

Yükseköğretim

2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

3.933
4.231
5.240
7.131
8.427
12.625
13.973
16.244
3.821
4.657
5.962
6.955
7.983
9.146
9.733

3.290
3.825
4.727
6.116
7.564
11.662
12.821
14.994
3.005
3.614
4.363
5.233
5.866
6.831
7.186

1.132
1.367
1.687
2.164
2.670
4.116
4.942
5.377
1.981
2.375
2.848
3.398
3.853
4.559
4.405

2.157
2.458
3.040
3.952
4.894
7.545
7.880
9.617
1.024
1.239
1.515
1.835
2.013
2.272
2.782

644
406
512
1.014
863
963
1.152
1.250
816
1.043
1.599
1.722
2.117
2.315
2.547

Kaynak: TÜİK, Eğitim Harcamaları İstatistikleri, 2017, www.tuik.gov.tr
Ülkemizde devlet temel eğitim hizmetini veren merkezi kurum birimi Milli Eğitim
Bakanlığıdır. Bu birimin bütçesinin GSYH içindeki payı kamu eğitim harcamalarına ayrılan
payı göstermesi bakımından önemlidir.
Tablo 3: Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinin GSYH ile Konsolide/Merkezi Yönetim
Bütçesi içindeki Payı (Bin TL, %)
Yıl

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

GSYH (TL)

Konsolide
Bütçe/Merkezi
Yönetim Bütçesi(TL)

MEB Bütçesi

GSYH
(%)

28 835 883
70 203 147
104 595 915
166 658 021
240 224 083
350 476 089
454 780 659
559 033 025
648 931 711
758 390 785
843 178 421
950 534 250
952 558 578
1 098 799 348
1 297 713 210
1 416 798 489
1 567 289 237
1 748 167 816
2 338 647 000
2 608 526 000
3 035 450 000

6 361 685
14 789 475
27 266 600
46 827 436
48 519 490
98 131 000
147 230 170
150 658 129
156 088 874
174 958 100
204 988 545
222 553 216
262 217 866
286 981 303
312 572 607
350 898 317
404 045 669
434 995 765
472 943 000
570 507 000
645 124 000

510 063
1 243 108
2 131 808
3 350 330
4 046 305
7 460 991
10 179 997
12 366 236
14 835 422
16 568 145
21 355 634
22 915 565
27 446 778
28 237 412
34 112 163
39 169 379
47 496 378
55 704 817
62 000 248
76 354 306
85 048 584

1,77
1,77
2,04
2,01
1,68
2,13
2,24
2,21
2,29
2,18
2,53
2,41
2,88
2,57
2,63
2,76
3,03
3,19
2,65
2,93
2,80
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Konsolide
Bütçe/Merkezi
Yön.Bütçesi
(%)
8,02
8,41
7,82
7,15
8,34
7,60
6,91
8,21
9,50
9,47
10,42
10,30
10,47
9,84
10,91
11,16
11,76
12,81
13,11
13,38
13,18
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2018
2019

3 445 782 000
4 450 000 000

762 753 000
960 976 000

92 528 652
113 813 013

2,69
2,56

12,13
11,84

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim, 2018/'19, s. 247.
Tablo 3’te MEB Bütçesinin GSYH’ya oranı 20 yıllık dönemde incelendiğinde, düzenli
bir artış trendi görünmemektedir. 1997 yılında MEB Bütçesinin GSYH’ya oranı % 1,77 iken,
2001 yılında % 1,68’e düşmüş, 2009 yılında % 2,88’e yükselmiş, 2019’da ise % 2,56’ya
kadar gerilemiştir.
MEB Bütçesinin Merkezi Yönetim Bütçesi içindeki payı ise 2006’da % 9,47, 2011’de
% 1,44 artışla % 10,91’e çıkmış, 2019’a gelindiğinde ise 8 yılda sadece % 0,93’lük bir artışla
% 11,84’e yükselmiştir.
Tablo 4’de de toplam eğitime ayrılan bütçenin (Temel eğitim ve yükseköğretim veren
kamu birimleri olarak MEB ve yükseköğretim hizmetini ve Yükseköğretim Kurumunun
bütçeleri) konsolide/merkezi bütçe ve GSYH içindeki payı 1999-2019 dönemi olarak
gösterilmektedir.
Tablo 4: MEB ve YÖK + Yükseköğretim Kalite Kurulu, Üniversiteler Bütçesinin
GSYH ile Konsolide/Merkezi Yönetim Bütçe içindeki Payları (TL, %)
Yıl

MEB Bütçe
Ödeneği

1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2 131 808
3 350 330
4 046 305
7 460 991
10 179 997
12 366 236
14 835 422
16 568 145
21 355 634
22 915 565
27 446 778
28 237 412
34 112 163
39 169 379
47 496 378
55 704 817
62 000 248
76 354 306
85 048 584
92 528 652
113 813 013

YÖK +
Yükseköğretim
Kalite Kurulu,
Üniversite
Bütçeleri
676 899
1 046 544
1 364 910
2 495 967
3 408 608
3 894 070
5 218 467
5 846 822
6 586 692
7 318 284
8 772 719
9 355 457
11 503 927
12 743 603
15 227 760
16 939 010
18 493 252
23 590 696
25 620 450
27 761 363
33 023 355

Toplam

2 808 708
4 396 874
5 411 216
9 956 958
13 588 605
16 260 306
20 053 889
22 414 968
27 942 326
30 233 849
36 219 497
37 592 869
45 616 090
51 912 982
62 724 139
72 643 827
80 493 500
99 945 002
110 669 034
120 290 015
146 836 368

Toplam Eğitim
Bütçesinin
Konsolide/Merk
ezi Yönetim
Bütçe Payı
10,30
9,39
11,15
10,15
9,23
10,79
12,85
12,81
13,63
13,58
13,81
13,10
14,59
14,79
15,52
16,70
17,02
17,52
17,15
15,77
15,28

Toplam
Eğitim
Bütçesinin
GSYH Payı
2,69
2,64
2,25
2,84
2,99
2,91
3,09
2,96
3,31
3,18
3,80
3,42
3,52
3,66
4,00
4,16
3,44
3,83
3,65
3,49
3,30

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2018/'19, s. 248.
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

171

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
Tablo 4’de MEB ile YÖK ve Üniversite Bütçelerinin toplamının Konsolide/Merkezi
Yönetim Bütçeleri ve GSYH içindeki payı gösterilmektedir. Yaklaşık 20 yıllık zaman dilimi
incelendiğinde eğitime yapılan toplam harcama tutarlarının arttığı görülmektedir. 1999 yılında
toplam harcama 2.808.708 TL iken, 2019’da toplam harcama 146.836.368 TL’ye ulaşmıştır.
Ancak bütçe içindeki paylara bakıldığında, düzenli bir artış görünmemektedir. 1999’da
toplam eğitim bütçesinin Konsolide Bütçe içindeki payı % 10,30 olup, 2005’te bu oran %
2,55’lik artışla % 12,85’e çıkmıştır. 2019 yılına gelindiğinde toplam eğitim bütçesinin
merkezi yönetim bütçe içindeki payı % 15,28 olarak tespit edilmiştir.
Kamu harcama kalemleri içinde önemli bir yere sahip olan harcama türü yatırım
harcamasıdır. Bu bağlamda kamu eğitim yatırımlarının, toplam kamu yatırım harcamaları
içindeki payı, eğitim hizmetlerine yönelik önemli gösterge olabilmektedir (Tablo 5).
Tablo 5: Millî Eğitim Bakanlığı Yatırımlarının Konsolide Bütçe/Merkezi Yönetim
Bütçe Yatırımları İçindeki Payı (TL,%)
Yıllar

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Konsolide
Bütçe/Merkezi Yönetim
Bütçesi Yatırım
Ödeneği
524 600
999 975
1 410 000
2 352 000
3 500 000
5 736 000
8 998 500
7 368 361
10 143 886
9 639 582
9 341 637
8 743 466
12 609 700
19 046 000
21 426 591
27 913 538
33 488 724
36 400 961
40 454 052
51 310 852
66 243 000
68 794 000
63 895 648

MEB Yatırım Ödeneği

76 884
373 262
408 341
666 782
779 855
1 281 690
1 479 050
1 244 150
1 230 306
1 238 498
1 490 000
1 296 704
1 754 417
1 785 327
1 995 625
2 600 000
3 955 000
5 192 300
5 494 000
6 284 628
7 237 121
7 737 121
5 558 886

Konsolide Bütçe/Merkezi
Yön.Büt. Yatırımlarından MEB
Yatırımlarına
Ayrılan Pay (%)
14,66
37,33
28,96
28,35
22,28
22,34
16,44
16,89
12,13
12,85
15,95
14,83
13,91
9,37
9,31
9,31
11,81
14,26
13,58
12,25
10,93
11,25
8,70

Kaynak: Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2018/'19, s. 253.
Tablo 5’de eğitim hizmetlerine ayrılan yatırım ödenekleri incelendiğinde, 1997’de
konsolide bütçe yatırım ödeneği toplamı 524.600 TL olup buradan MEB’e verilen ödenek
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76.884 TL’dir. Konsolide bütçe yatırımlarından MEB yatırımlarına ayrılan pay bu yıl % 14,66
olmuştur.
2019 yılında ise, merkezi yönetim bütçe yatırım ödeneği 63.895.648 TL olup, MEB
yatırımlarına ayrılan tutar 5.558.886 TL’dir. Bu yıl Merkezi Yönetim bütçe yatırımlarından
MEB yatırımlarına ayrılan pay % 8,70’tir.
4. Türkiye ve OECD Ülkelerinde Kamu Eğitim Harcamalarının Analizi
Bu bölümde Türkiye’deki kamu eğitim harcamalarının yeterliliğini analiz etmek üzere
Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD ülkeleriyle karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu
karşılaştırmada eğitim hizmetlerinin nitelik ve niceliksel değerlendirmesinde önemli olan bazı
göstergelerden yararlanılacaktır.
Tablo 6: Eğitim Seviyelerine Göre Öğrenci Başına Kamu Eğitim HarcamalarıUSD (2016)
OECD Ülkeleri
Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Şili
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Kore
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovak Cum.
Slovenya
İspanya
İsveç

İlkokul
9.247
12.336
12.213
9.281
5.459
5.107
6.810
9.444
7.970
8.820
5.835
4.989
8.461
9.887
8.233
11.046
6.350
6.025
18.492
2.795
8.576
8.226
12.782
6.680
7.952
6.720
8.624
8.128
11.398
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Ortaokul
11.894
16.603
14.242
5.278
8.667
6.982
15.194
11.361
11.111
6.708
5.497
9.814
9.001
11.881
6.382
5.606
23.208
2.460
12.807
9.215
13.827
7.024
10.806
6.331
10.456
9.988
12.258

Ortaöğretim
11.818
16.755
15.069
14.118
5.256
8.582
6.833
10.716
12.873
10.268
6.564
6.936
5.147
5.057
9.423
13.059
6.756
5.613
22.799
3.196
11.787
10.206
14.297
6.916
10.392
6.595
8.543
10.348
12.019

Yükseköğretim
19.524
19.484
19.939
23.700
14.875
10.736
18.300
26.561
16.508
18.144
10.952
16.221
13.510
2.757
11.555
16.829
6.397
7.916
48.407
8.430
19.028
15.917
23.005
10.196
10.988
11.768
11.826
12.968
25.045
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İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik
Devletleri
OECD
Ortalaması

15.421
3.590
10.564
12.511

19.886
3.474
10.569
13.323

15.581
3.799
11.084
13.908

9.557
26.403

8.787

10.382

10.070

16.369

Kaynak: OECD.Stat, https://stats.oecd.org/
Tablo 6’da Kamu kurumlarınca yapılan öğrenci başına düşen eğitim harcamaları
gösterilmektedir. İlkokul seviyesinde öğrenci başına düşen harcamaların OECD ortalaması
8.787 dolar iken bu tutar Türkiye’de 3.590 dolardır. Duruma yükseköğretim açısından
bakıldığında Türkiye yine OECD ortalamasının çok altında kalmaktadır. Türkiye’de
yükseköğretim seviyesinde öğrenci başına düşen harcama 9.557 dolar olup OECD ortalaması
ise 16.369 dolardır.
Tablo 7’de toplam kamu eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı gösterilmektedir.
Türkiye’de bu pay % 36,1 olup OECD ortalamasının (% 42,3) çok altındadır. Yine AB23
ülkelerinde ise ortalama % 44,7’dir. Türkiye’deki eğitim harcamalarının yetersizliğinin
başlıca nedenleri olarak eğitim maliyetlerinde artış, öğretim kadrosuzluğunun verimsizliği,
öğrenci başarısızlıkları, bursların artması ve kaynak kullanımı ile ilgili yetersizliklere bağlı
içsel nedenler ile talep değişimleri, dış borçların artışı, eğitim dışı alanlara yönelik
harcamaların artması, kamu gelirlerinin artırılamaması, işsizliğin yüksek olması gibi nedenler
bu sorunlar arasında sayılabilir (Koç, 2007: 40).
Tablo 7: OECD Ülkelerinde GSYH'nin Bir Yüzdesi Olarak Eğitime Yapılan
Kamu Harcamaları (2016)
OECD Ülkeleri

Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Şili
Kolombiya
Çek Cum.
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail

İlkokul ve Ortaöğretim

Yükseköğretim

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

1,4
1,8
1,5
1,6
1,4
1,0
0,7
1,4
1,8
1,2
1,2
M
0,8
1,5
0,7
0,9

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

Toplam Kamu Eğitim
Harcamalarının GSYH İçindeki
Payı (%)
37,8
50,3
53,1
41,9
25,4
43,7
39,5
52,7
39,5
55,9
56,7
43,9
48,9
46,8
44,5
27,6
38,6
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İtalya
Japonya
Kore
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovak Cum.
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık
ABD
OECD Ortalaması
AB23 Ortalaması

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

Kaynak: OECD/UIS/Eurostat
http://stats.oecd.org/, (3.10.2019).

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

(2019),

49,0
39,5
32,3
37,0
34,1
41,9
25,9
43,6
40,8
58,4
41,1
44,8
41,5
45,3
42,2
49,8
34,2
36,1
42,6
38,7
42,3
44,7

Education

at

a

Glance

Database,

Tablo 8: Kamu ve Özel Harcamaların Eğitim Kurumlarına Dağılımı (%)-(2016)

Türkiye
OECD Ort.

Türkiye
OECD Ort.

İLKOKUL VE ORTAÖĞRETİM
Kamu Har.
Hanehalkı Har.
Diğer Özel
Kuruluşların Har.
75,10
14,59
10,31
90,34
7,97
1,96
YÜKSEKÖĞRETİM
Kamu Har.
Hanehalkı Har.
Diğer Özel
Kuruluşların Har.
74,63
9,91
15,46
68,54
23,43
8,79

Tüm Özel
Kaynaklar
24,90
10,01
Tüm Özel
Kaynaklar
25,37
31,82

Kaynak: OECD.Stat, https://stats.oecd.org/
İlkokul ve ortaöğretim seviyesinde Türkiye’de yapılan kamu eğitim harcamalarının payı
% 75,10 olup OECD ortalamasının (90,34) çok altında kalmaktadır. Duruma yükseköğretim
açısından bakıldığında tam tersi bir durum söz konusudur. Türkiye’de yapılan kamu eğitim
harcamalarının payı % 74,63 olup OECD ortalamasının (68,54) üstündedir. Ancak Tablo 8’de
görülmektedir ki, her eğitim seviyesinde kamu harcamalarının payı tüm özel harcamaların
toplamından fazladır.
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Kamu harcamalarının bileşimi açısından Türkiye ve OECD ülkeleri karşılaştırıldığında
tüm eğitim düzeylerinde Türkiye cari harcamalarda OECD ve AB 23 ülkesi ortalamasının
altında bir değere sahipken, sermaye harcamalarında tersi bir durum sözkonusudur (Tablo 9).
Tablo 9’da görülmektedir ki, hem Türkiye hem de OECD ülkelerinde tüm eğitim
seviyelerinde cari harcamalar sermaye harcamalarının çok üstündedir. Yükseköğretimde
sermaye harcamalarının payı Türkiye’de % 21 oranı ile OECD ortalaması (% 10) ve AB23
ortalamasının (% 9) üstündedir. Buna karşın cari harcama tüm eğitim düzeylerinde OECD
ortalamasının altında kalmaktadır.
Tablo 9: Cari ve Sermaye Harcamalarının Eğitim Seviyesine Göre Payı
(Kamu+Özel) (2016)
İlkokul
Cari
Sermaye
Türkiye
OECD
Ortalaması
AB23
Ortalaması

Ortaokul
Cari
Sermaye

Ortaöğretim
Cari
Sermaye

89
93

11
7

90
93

10
7

87
93

13
7

94

6

94

6

94

6

Kaynak: OECD/UIS/Eurostat
http://stats.oecd.org/. (7.10.2019).

(2019),

Education

at

Yükseköğretim
Cari
Sermay
e
79
21
90
10
91

a

Glance

9

Database,

SONUÇ
Günümüz küresel dünyasında eğitim kalkınmanın en önemli belirleyici unsurlarından
biridir. Beşeri sermaye olarak da nitelendirilen eğitim hizmeti nitelikli insan gücü kaynağının
oluşumuna doğrudan etki etmektedir. Eğitim, bir üretim faktörü olarak işgücünün
verimliliğini artırarak ekonomik gelişmeyi destekler. Eğitim hizmeti aynı zamanda hem
bireylere sağladığı kişisel fayda hem de yaydığı olumlu dışsallıklar ile topluma sosyal fayda
sağlayarak refah artışı yaratmaktadır. Sağladığı tüm bu faydalar ile bireyin ve toplumun
sosyal ve ekonomik ilerlemesini destekleyen eğitim hizmeti, hem kamu hem de özel sektör
tarafından sunulması gereken yarı kamusal mal niteliğine sahiptir.
Birçok çalışmaya konu olan eğitim harcamaları ile ilgili yapılan literatür ve ampirik
analizler göstermektedir ki eğitim harcamaları ve büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki
bulunmaktadır. Kalkınma carisi olarak görülen ve milli geliri doğrudan artıran eğitim
harcamalarının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde milli gelir içindeki payı her
geçen yıl artmaktadır. Türkiye’de ve OECD ülkelerinde kamu kesimi tarafından eğitime
yönelik yapılan harcamalar diğer OECD ülkeleriyle karşılaştırmalı olarak analiz edilmektedir.
Ülkemizde devlet temel eğitim hizmetini veren merkezi kurum birimi Milli Eğitim
Bakanlığıdır. Bu birimin bütçesinin GSYH içindeki payı kamu eğitim harcamalarına ayrılan
payı göstermesi bakımından önemlidir. 1997 yılında MEB Bütçesinin GSYH’ye oranı % 1,77
iken, 2001 yılında % 1,68’e düşmüş ve 2019’da ise % 2,56’ya çıkmıştır. MEB Bütçesinin
Merkezi Yönetim Bütçesi içindeki payı ise 2006’da % 9,47, 2011’de % 10,91’e çıkmış,
2019’a gelindiğinde ise 8 yılda sadece % 0,93’lük bir artışla % 11,84’e yükselmiştir.
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- Bu gelişmelere rağmen genel olarak ülkemizde toplam eğitim harcamalarının GSYH
içindeki payı (% 36,1) hem OECD ortalaması (% 42,3) hem de AB23 ortalamasının (% 44,7)
oldukça altındadır. Bu durum kamu kurumlarınca yapılan öğrenci başına düşen eğitim
harcamalarında da görülmektedir. Örneğin ilkokul seviyesinde öğrenci başına düşen
harcamaların OECD ortalaması 8.787 dolar iken bu tutar Türkiye’de 3.590 dolardır.
Yükseköğretim açısından bakıldığında Türkiye yine OECD ortalamasının çok altında
kalmaktadır. Türkiye’de yükseköğretim seviyesinde öğrenci başına düşen harcama 9.557
dolar olup OECD ortalaması ise 16.369 dolardır. Dolayısıyla Türkiye’de eğitime ayrılan
kaynaklardaki artış beklentileri karşılayacak düzeyde değildir.
- Eğitim düzeyi açısından kamu eğitim harcamaları karşılaştırıldığında; temel kamu
eğitim harcamalarının payı Türkiye’de % 75,10 iken OECD ortalaması % 90,34’dür. Yani
OECD ortalamasının altında kalmaktadır. Ancak yükseköğretim de tam tersi bir durum söz
konusudur. Yükseköğretimde kamu eğitim harcamalarının payı Türkiye’de % 74,63 iken
OECD ortalaması % 68,54’dür. Temel eğitim ile yükseköğretimin kişisel ve sosyal faydaları
arasındaki farklılık dikkate alınarak, ülkemizde yetersiz olan temel eğitimde kamu payı
artırılarak, toplam eğitim harcamaları artırılmaları yetersizliği giderilmelidir.
- Kamu harcamalarının cari ve yatırım bileşenleri açısından da değerlendirildiğinde
farklılıkların olduğu görülmektedir. Türkiye’de kamu eğitim cari harcamalarının payı tüm
eğitim düzeylerinde hem OECD hem de AB23 ortalamasının altındadır. Buna karşın yatırım
(sermaye) harcamalarının payı ise OECD ve AB23 ortalamalarının üstündedir. Dolayısıyla
Türkiye’de eğitimde cari harcamaların artırılması daha yararlı olacaktır.
Bu sonuçlar göstermektedir ki ülkemizde kamu eğitim harcamalarının genel artışından
çok eğitim düzeyleri ve harcama bileşimleri göre yapılacak düzenleme daha yararlı olacaktır.
Bu düzenlemelerle artan eğitim harcamaları ülkemiz açısından önemli bir sorun olan reel
sektör verimliliği üzerinde uzun dönemde pozitif etki yaratıcı katkılar sağlayacaktır.
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SOSYAL MEDYA PAZARLAMASINDA İNFLUENCER’LARIN ROLÜ
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Bektaş Durmuş
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Özet
Pazarlama tekniklerinin ve stratejilerinin dijital ortamda yürütüldüğü günümüzde sosyal
medya, pazarlama karmasının en önemli bileşenlerinden biri haline gelmiştir. İletişim
teknolojilerindeki gelişmelerin mümkün kıldığı etkileşim ortamlarından sosyal medya,
kullanıcılara içerik üretme özgürlüğü, şöhret olma fırsatı ve kendi ekonomilerini yaratma
imkanı sunmaktadır. Günümüzde fenomen olan çevrimiçi sosyal medya ağlarının pazarlama
dünyasına kazandırdığı son yıllardaki popüler kavram ise “Influencer”dır. Influance kelimesi
Cambridge Dictionary online sözlüğünde “insanların davranış biçimlerini ve düşüncelerini
etkileyen veya değiştiren kişi” şeklinde tanımlanmaktadır. Sosyal ağlar aracılığıyla
başkalarının davranış ve düşüncelerini etkileme gücüne sahip kişilere verilen isim olan
Influencer kavramı, Youtube, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında fenomen
olan isimlerin bir ürün ve ya markanın tanıtım reklamını kendi sayfası üzerinden yapması ile
de “Influencer” adıyla nitelendirilmektedir. Yeni bir ürün ya da hizmet hakkında bilgi almak
için kullanılan arama motorları yerini sosyal medyanın yeni fikir liderlerine bırakmıştır. Yeni
iletişim teknolojileriyle beraber yeni pazarlama yaklaşımları ortaya çıkmış ve kullanılan
pazarlama araçlarının sayısı artmaktadır. Özellikle web 2.0 teknolojilerinin bir sonucu olan
sosyal medya ve sosyal ağlar, tüketiciyle marka arasında etkileşim sağlayan yapısıyla
günümüzde dijital pazarlama dünyasının en önemli iletişim araçlarından biri haline gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı, sosyal medya pazarlama aracı olarak Influencer kavramını ve belli bir
topluluğu etkileme ve yönlendirme gücüne sahip olan Influencer’ların pazarlama stratejisi
olarak nasıl kullanıldığını ortaya koymaktır. Bu çalışmada; sosyal medyada hitap ettikleri
kitleleri fikir, alışveriş, satın alma vb. davranışlarını etkileme stratejisi güden Influencer’lar ile
bu bağlamda bir pazarlama stratejisi olarak Influencer Marketing uygulamalarının gelişimi ve
sosyal medya pazarlamasının geleceği irdelenecektir.
Anahtar kelime: Sosyal Medya Pazarlaması, Dijital pazarlama, Influencer, Influencer
Marketing
GİRİŞ
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri hızla gelişmektedir. Teknoloji dünyasındaki
bu gelişmeler, hem tüketiciler hem de işletmeler için büyük fırsatlar yaratmaktadır. Özellikle
web 2.0 teknolojilerinin en önemli aracı olan sosyal medyanın, tüketicilerin hayatındaki
önemi ve kapsadığı yer her geçen gün artmaktadır. İnternet kullanıcı sayısındaki artış, sosyal
ağların popüleritesini arttırmıştır. Sosyal medya araçlarındaki uygulamalar sayesinde,
tüketiciler içeriğin üreticisi ve tüketicisi konumuna gelmişlerdir. Bu durum geleneksel
pazarlama anlayışının da değiştiğini göstermektedir.
Bir işletmenin ürettiği ürün ya da hizmeti tanıtmak için yaptığı satış arttırmaya yönelik
iletişim çalışmalarını, internet ortamında gerçekleştirmeye başlaması yeni bir pazarlama
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anlayışını doğurmuştur. İnternet tabanlı gerçekleşen pazarlama faaliyetleri literatürde dijital
pazarlama, web temelli pazarlama ve sosyal medya pazarlama adları ile ele alınmaktadır. Bu
çalışmanın konusunu da sosyal medya uygulamaları üzerinden gerçekleşen sosyal medya
pazarlaması oluşturmaktadır.
Son yıllarda sosyal medyanın tüketici üzerine etkileri ve tüketicilerin sosyal medyadaki
pazarlama faaliyetlerine olan ilgisi popüler bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal
medya kullanıcılarının ürettikleri içerik ile belli bir takipçi sayısına ulaşarak
“fenomen”leşmesi, ürün ve hizmet işletmelerinin de dikkatini çekmiştir ve içerik üreticilerinin
bir pazarlama aracı olarak kullanılması gündelik hayata yeni kavramları kazandırmıştır.
Pazarlama stratejisi olarak kullanılan yeni kavramların başında “Influencer” ve olanak
sağladığı “Influencer Marketing” gelmektedir. Bu çalışmada, değişen pazarlama anlayışı ele
alınarak gelinen son nokta olan sosyal medya pazarlaması ve Influencer kavramı
irdelenecektir. Bu bağlamda çalışma kapsamında Türkiye’de en çok takip edilen
Influencer’lar ve Influencer’ların bir pazarlama tekniği olarak tüketiciler üzerindeki rolü
açıklanmaya çalışılacaktır.
1. PAZARLAMADA YENİ YAKLAŞIMLAR VE SOSYAL MEDYA
PAZARLAMASI
Yeni iletişim teknolojilerinin günlük hayatımıza nüfus ettiğini gösteren en önemli
araçlardan biri sosyal medyadır. Etkileşimin olanak tanıdığı, kullanıcıların içeriğin bir parçası
olabildiği, yeni bir kamusal alan olarak adlandırılan sosyal medyanın önemi giderek
artmaktadır. İnternet kullanıcı sayısındaki artış, sosyal ağların popülaritesini arttırmıştır.
Tüketicilerin sosyal ağlarda olması ve geleneksel medyanın tüketici üzerindeki
inandırıcılığının azalması yeni pazarlama yaklaşımlarını gündeme getirmiştir.
Klasik pazarlama yaklaşımında, işletmelerin hedef pazara ulaşmak için kullandığı ürün,
fiyat, dağıtım ve tutundurma çalışmaları pazarlama karması adıyla ifade edilmektedir.
Tutundurma çalışmaları altında gerçekleşen halkla ilişkiler, reklam, sponsorluk, kişisel satış
gibi bileşenler internet tabanlı uygulamalar ile değişmiştir. Kotler, pazarlama karması
içerisinde şirketlerin ürünleri nasıl sunacaklarına karar verdikleri yerin, artık sosyal medya ve
araçları olduğunu belirtmektedir. Dijital dünyada ürün geliştirme konusundaki yeni stratejinin
ortak yaratım olduğuna da değinen Kotler, ortak yatırımın potansiyel hedef kitlenin ve
tüketicinin fikir geliştirme aşamasından ürün içeriğine katkı sağlamasına kadar uzanan bir
süreç olarak tanımlamaktadır (Kotler, 2017). Bu ortak yaratım içerik pazarlaması ve sosyal
medya pazarlaması gibi yeni yaklaşımları gündeme getirmektedir.
Sosyal medya, web 2,0’nin ideolojik ve teknolojik temelleri üzerine inşa edilen,
kullanıcı tarafından yaratılmaya ve değiştirilmeye olanak sağlayan internet tabanlı bir grup
uygulamadır. Web 2.0 teknolojilerinin ve kullanıcı tabanlı içerik oluşturmanın bir sonucu olan
sosyal medya kavramı, içerik oluşturma ve paylaşma olanağı sunan bir yapıdır (Özel ve Sert,
2015, s.99). Bu noktada Facebook, Youtube, Twitter, İnstagram ve diğer çevrimiçi
platformlar markalara farkındalık yaratabilmek ve potansiyel müşterilerle doğrudan ilişki
kurmak için muazzam bir fırsat sunmaktadır (Handley & Chapman, 2012).
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Sosyal medyada kullanıcıların ve potansiyel tüketicilerin etkin bir şekilde var olmaları,
bu yeni ortamın pazarlama için kaçınılmaz bir araç haline getirmektedir. Sosyal medya
pazarlaması kavramı ise bu yeni sanal alanın pazarlama karması faaliyetlerine dahil edilmesi
dolayısıyla sosyal medyanın pazarlama aracı olarak kullanılması şeklinde tanımlanabilir.
Pazarlama alanında yapılan son araştırmalara göre, sosyal medya kullanımı yeni
tüketicilerin davranış trendlerinde köklü değişimler yarattığını ortaya koymuştur. Sosyal
medya tüketicileri ürün ve hizmetleri arama, değerlendirme ve satın almalarında daha bilinçli
davranmalarında yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda tüketicilerin ürün geliştirme sürecinde
aktif rol almak istemeleri pazarlama anlayışında ürün geliştirme süreçlerini de
farklılaştırmıştır (s. Çabuk ve Yağcı).
Web teknolojilerinin evriminin pazarlamadaki değişime de zemin hazırladığı
söylenebilir. Özellikle sözü edilen sosyal medya, işletmeler tarafından pazarlama aracı olarak
kullanılmaktadır. Bu bağlamda Sosyal Medya Pazarlaması; farkındalık ve tanınma yaratan,
markaya, işletmeye, ürüne veya kişiye bir aksiyon alma imkânı sağlayan ve bloglar,
mikrobloglar, sosyal ağlar, sosyal işaretleme ve içerik paylaşımı gibi sosyal web araçları ile
yapılan her türlü doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama faaliyetleri olarak
tanımlanmaktadır. Bir başka tanımda ise Sosyal Medya Pazarlaması; kişilere çevrimiçi sosyal
kanallar vasıtasıyla, ulaşılması güç olabilecek olan büyük topluluklarla iletişim kurmayı
sağlayan bir süreç olarak açıklanmaktadır (İşlek, 2012).
Geleneksel pazarlama anlayışındaki müşteri ile marka arasındaki tek yönlü iletişim
internet tabanlı yeni pazarlama anlayışında yerini çift yönlü ve tüketicinin pazarlamanın
merkezinde yer aldığı bir sürece yöneltmiştir. Sosyal medya pazarlamasını geleneksel
pazarlamadan farklı kılan nedenler vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir (Tamar Weinberg,
2012);
 Sosyal medya pazarlaması yeni içeriğin keşfedilmesini kolaylaştırmaktadır.
Tüketicinin maruz kaldığı ücretli reklamın aksine, sosyal medya, ticari amaç olmaksızın
ziyaretçilerin içeriği görmesine izin vermektedir.
 Sosyal medya pazarlaması, işletmeler açısından web sitesi trafiğini arttırmaktadır.
Kurumsal web sitelerine gelen trafik, arama motorları dışında genellikle sosyal ağlardan
gelmektedir.
 Sosyal medya pazarlaması güçlü ilişkiler kurmaya imkan sağlar. Pazarlama mesajının
bir parçası olarak topluluğun üyelerine önem verilip geribildirime zaman ayrıldığında güçlü
ilişkiler kurulabilmektedir.
Teknolojinin itici güç olduğu günümüz pazarlama dünyasında yaşanan gelişmeler,
markaların da bu gelişmelere ayak uydurarak pazarlama faaliyetlerinde hedef kitlenin aktif
yer aldığı sosyal medya platformlarını tercih etmelerine sebep olmuştur. Geleneksel
pazarlama ve reklam anlayışındaki hedef kitleleri etkilemek adına başvurulan “star stratejisi”
ise yerini kendi starlarını yaratan sosyal medya uygulamalarına bırakmıştır. Bu noktada sosyal
medyanın yeni şöhretleri; Youtube’da “Youtuberlar”, Twitter’da “Fenomenler” Instagram’da
“Instagrammer” ve bu çalışmanın da konusunu oluşturan “Influancer”lar şeklinde
adlandırılmaktadır.
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2. INFLUENCER KAVRAMI VE INFLUENCER MARKETING
UYGULAMALARI
Medyanın insanların düşüncelerini ve alışkanlıklarını “etkileme” gücü, web
teknolojilerinin evrimiyle insanların medya araçlarını kullanarak kitleleri etkileyip
yönlendirmesine dönüşmüştür. Etki anlamına gelen influance kelimesinden türetilen
Influencer kavramı, sosyal medya uygulamaları ve dijital kanallar aracılığıyla ortaya
çıkmıştır.
Kullanıcı merkezli ve etkileşimin esas olduğu internet tabanlı uygulamalar; sosyal
medya olarak adlandırılmaktadır. Bireylerin duygu ve düşüncelerini özgürce dile getirebildiği,
paylaşabildiği ve en önemlisi tartışabildiği yeni bir kamusal alan söz konusudur.
Kamuoyu ve kamusal alan kavramlarının 21. yüzyılda geldiği nokta ise, özel ve
kamusal olan alanların mekansal boyutunu yitirmesi ve sanal mecralara taşınması ile
açıklanabilmektedir. Sosyalleşme süreci artık sanal şekilde sağlanmaktadır (Yeğen, 2013)
Michael Hauben’in (1996) tabiriyle her bir birey bu alternatif kamusal alanda birbirine
‘dokunabilir’ bir hale geçmiştir ve bu durumu şöyle dile getirmiştir “Sen bir Netizensin (bir
Net Yurttaş) ve internetin sana mümkün kıldığı küresel bağlantılılık sayesinde bir dünya
vatandaşısın. Herkesle hemşerisin. Fiziksel olarak tek bir ülkede yaşıyorsun fakat bilgisayar
ağı yoluyla dünya ile iletişim halindesin. Gerçekte/Sanal olarak dünyadaki her bir Netizenin
kapı komşususun” Hauben’in değindiği gibi yeni dünya vatandaşlığı bir amaç için bir araya
gelen sanal topluluklar ve sanal cemaatler kavramlarını ortaya çıkarmıştır
(https://elgizyilmaz.com/books.html).
Sanal eylem topluluklarının ilgi alanı tüketim bağlamında ortaya çıkabilmektedir.
Kozinets (1999), tüketime ilişkin ilgileri temelinde oluşmuş sanal topluluk alt gruplarını, sanal
tüketim toplulukları olarak tanımlamaktadır. Topluluk üyeleri belli tüketim faaliyetlerine
ilişkin heyecanı ve bilgiyi paylaşmaktadırlar. Tüketiciler, sanal ortamda da diğer tüketicilerin
fikirlerini giderek artan boyutta aramakta, kişisel web siteleri, bloglar, sosyal ağlar ve alışveriş
siteleri vb. aracılığıyla ürünler ve tüketim deneyimleri hakkında etkileşimde bulunmakta ve
kendi temsillerini (self-presentation) tüketim bağlamında yaratmaktadırlar (Dedeoglu &
Üstündağlı, 2011) . Bu sanal topluluklarda diğer tüketiciler üzerinde etkisi olan dijital kanaat
önderlerinden söz edilmektedir.
Dijital dünyanın kanaat önderleri olarak adlandırılan “Influencer” kavramıyla ilgili
literatürde yer alan tanımlardan bazıları şunlardır; Influence kavramı sözlükte “etki, nüfuz,
tesir, sözü geçerlik” biçiminde açıklanmakta, Influencer ise “insanların davranış biçimini
etkileyen ya da değiştiren kişi” olarak açıklanmaktadır (Mert, 2018). Brown ve Hayes (2008,
45) Influencer kavramını “tüketicinin satın alma kararını belirgin biçimde şekillendiren ve
bunun da sorumluluğunda olan bir üçüncü taraf” olarak tanımlamaktadır (Aktaş & Şener,
2019).
Bir başka tanımda ise; kelime anlamı “etkileyici” olan Influencer kavramı, sosyal
medyada ürettiği içeriklerle kanaat önderi haline gelmiş, kitleleri etkileme gücüne sahip,
yorumları ile satın alma kararlarında yönlendirici, yüksek takipçi sayısına sahip kişileri ifade
etmek için kullanılmaktadır (Bor & Erten, 2019, s.16. ).
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Sosyal medyayı belli bir gücü elde edebilmek ve hedef kitlelere ulaşmak için doğru bir
stratejiyle kullanmak gerekir. Bu bağlamda kurumlar hangi amaçlar için sosyal medyadan
nasıl faydalanabileceğini iyi tespit etmelidir. Çünkü sosyal medyanın internet bağlantısı olan
her yerde ve taşınabilir her cihazda olması, tüm reklamcılar, pazarlamacılar ve içerik
üreticileri için iletişim stratejilerinin ana parçasıdır (Akyüz, 2010). Günümüzde sosyal medya
ağlarında işletmeler açısından en etkili olan kanaat önderleri olarak adlandırılan hedef kitleleri
etkileme ve ikna etme gücüne sahip olan “Influencer’lar görülmektedir.
Influencer’ları mikro ve makro Influencer’lar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Makro
Influencer’lar genişçe bir takipçi kitlesine sahiptirler ve takipçilerinin özellik ve eğilimleri
konusunda detaylı bir bilgiye sahip değildirler. Mikro Influencer’lar ise daha az sayıda
takipçiye sahip, ama aralarındaki iletişimin daha güçlü olduğu ve tüketicinin sosyal grafiğinde
doğrudan etkili olan kişilerdir. Son yıllarda oldukça etkili hale gelen Influencer’lar
tüketicilerin satın alma kararını önemli ölçüde etkilerken aynı zamanda tüketiciler üzerindeki
sorumluluğu da üzerlerine almış olmaktadırlar (Mert, 2018).
Yeni nesil tüketicilerin satın alma kararı üzerinde güçlü bir etkisi olan Influencer’lar
ürettikleri orijinal içerikleri ve geniş takipçi kitleleriyle günümüzde markalar için eşsiz bir
pazarlama kaynağıdır. Markaların yeni pazarlama stratejisi olarak kullandığı Influencer’lar,
bir ürünü günlük hayatının rutininde deneyimleyip, tavsiyelerde bulunup takipçilerinden
yorum talep etmektedirler. Böylece tanıtımı yapılan marka için hem ar-ge hizmeti hem de ilk
ağızdan marka algısı öğrenilebilmektedir. Bu yeni marka stratejileri “Influencer Marketing”
olarak adlandırılmaktadır.
Influencer Marketing, dijital ortamda etkili olan Influencer’ların pazarlama süreçlerinde
değerlendirilmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır. Günümüzde sosyal medyayı kullanan önemli
bir tüketici kitlesi bulunmaktadır. Yoğun rekabet koşullarında yarışan işletmelerin pazarlama
süreçlerine ivme kazandırmak için geleneksel pazarlama araçları yerine, dijital ortamlarda
uzun saatlerini geçiren hedef kitleye ulaşmak için sosyal medyayı kullanması artık neredeyse
bir zorunluluk halini almıştır. İşte bu noktada işletmelerin pazarlama içeriklerini çevrim içi
paylaşmalarına destek olacak sosyal etkileyicilere dolayısıyla Influencer ihtiyacı doğmaktadır
(Mert, 2018).
Mc Luhan’ın söyleminden yola çıkarak mesajın medyanın kendisi olduğuna dikkat
çeken Taluk (2017) Influencer Marketing’i, mesajın kişiler üzerinden sosyal medya kanalları
aracılığıyla iletilmesini sağlayan yeni bir strateji olduğuna değinmektedir. Influencer
Marketing kavramını ise Taluk şöyle ifade eder;
“Dijital tüketicinin, beynine kalbine dokunan, onunla ilişki kurabilen özgün,
pazarlanabilir bir içerik düşüncesinden kaynaklanır. Bu otantik stratejik pazarlama metodu,
marka ve tüketici arasında güven ve etkileşim kurar. Etkileyiciler, kendi değer ve inançları
çerçevesinde onları izleyen kişileri cezbeder, sosyal medyanın çeşitli kanallarından
hayranlarıyla iletişim kurarlar. Tüketicinin artık reklam görmekten sıkıldığı bir düzlemde
reklamın kendisi hayran oldukları, sevdikleri birinin dilinden eğlendirici, yaratıcı biçimde
kendilerine ulaşması onları rahatsız etmez, tam tersine etkin bir biçimde tüketicinin evreninde
geniş kabul görür. Alan da satan da memnundur” (Taluk, 2017).
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Pazarlama ve ürün tanıtım amaçlı olarak kullanılan sosyal medyada yüksek etki gücüne
sahip olan Influencer’lar, ekonomik boyutlarıyla da dikkat çekmektedir. Son yıllarda popüler
bir pazarlama stratejisi olarak kullanılan Influencer Marketing uygulamalarının mali açıdan
getirisi de dikkat çekici oranda artmaktadır. Influencer pazarlama endüstrisi 2016'da 1,7
milyar dolar düzeyindeyken, 2017'de 3, 2018'de 4,6 milyar dolarlık boyuta ulaşmıştır. Google
arama motorunda "Influencer Marketing" araması yapan kullanıcı sayısı 2015'ten 2018'e
yaklaşık yüzde 1500 artış göstermiştir. (https://www.trthaber.com, 2019).
Tüm dünyada pazarlamanın yeni trendi olarak görülen Influencer Marketing,
Türkiye’de de markalar tarafından son yıllarda en çok başvurulan pazarlama stratejisi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Türk toplum yapısında ağızdan ağza pazarlamanın etkin ve yaygın bir
strateji olduğu düşüncesinden yola çıkarsak, sosyal medyada WOM etkisi yaratan,
İnfluencer’ların tüketici tercihinde önemli rol oynadığı söylenebilir.
Marka
analizleri
yaparak
Influencer’ların
performans
verilerini
sunan CretorDen’in, yayınlanan Türkiye 2018 Influencer Marketing analizine göre;
markaların en çok tercih ettiği sosyal medya platformları arasında Instagram yüzde 65 ile ilk
sıraya yerleşmiştir. Raporda İkinci sırada yüzde 30 ile YouTube yer alırken üçüncü sırada ise
Twitter uygulaması dikkat çekmektedir (https://creatorden.com/influencer-marketing-2018analizi-creatorden/, 2019).
Türkiye’de tüketicilerin tercihlerinde büyük etkisi olduğu ve satın alma sürecini
kısalttığı iddia edilen Influencer’ların takipçi ve etki oranına göre analizde öne çıkan bulgular
işe şöyledir; (Şahin, 2019)
 14 bin Influencer arasında etkileşim oranı en yüksek makro Influencer’lara
bakıldığında ise; @damlaaltun ilk sıraya yerleşirken listeyi, @tolgahancagla, @reynmen,
@kkubra.kkus ve @melisfis takip etmektedir.
 Etki gücü puanı en yüksek Influencer’ların başında ise @enesbatur geliyor. Batur’u,
@reynmen takip ederken @enisarikan ve @damlaaltun aynı etki gücünü paylaşıyor.
Etkileşim oranı en yüksek mikro influencer listesi ise; @mosyotaha, @yigitsanli13,
@azunyanoozge, @kadir.canturk ve @uberkuloz olarak sıralanmaktadır.
 Hedef kitle baz alındığında, en yüksek kadın takipçi oranına sahip olan
Influencerlar’ın ilk üçü; @melispalali, @cansudengey ve @selinbalarisi olarak öne çıkarken,
en yüksek erkek takipçi oranına sahip ilk üç Influencer @doğankabak, @delimine ve
@burcubakdur olarak öne çıkmaktadır.
Geleneksel pazarlama anlayışında ünlü güvenilir kişilerin kullanılarak satışı artırmayı
amaçlayan yaklaşım yerini dijital dünyanın kanaat önderleri olarak adlandırılan
“Influencer”lara bırakmıştır. Literatür için yeni bir kavram olan Influencer Pazarlaması ise,
sosyal medya pazarlaması, içerik pazarlaması ya da dijital pazarlama stratejileri içerisinde
kullanıldığı görülmektedir. Tüketici odaklı yaklaşımı benimsemiş her işletmenin inkâr
edemeyeceği sosyal medya gerçeği varlığını korumaktadır. İşletmeler açısından dikkat
edilmesi gereken nokta tüketici ile marka işbirliği yapmış olan Influencer’ları doğal reklam
akışı içerisinde sunmak olacaktır.
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SONUÇ
Bu çalışmada internet teknolojilerinin gelişimiyle geleneksel pazarlamadan yeni
yaklaşımlara yönelindiği ve bu değişimin “Sosyal Medya” içerisinde ele alındığı üzerinde
durulmuştur. Bu bağlamda sosyal medyanın pazarlama aracı olarak kullanıldığı ve dijital
dünyanın kanaat önderleri olan İnfluencer kavramı ele alınmıştır.
Pazarlamanın değişiminin ele alındığı bu çalışmada, pazarlamanın geleneksel olarak
segmentasyonla başladığı ve segmentasyonun bir marka stratejisinin temel öğesi olduğu
vurgulanmaktadır. Dijital pazarlamada ise müşteriler yatay topluluk ağlarıyla sosyal olarak
birbirlerine bağlıdır. Bugün topluluklar yeni segmentler olarak ele alınmaktadır (Kotler,
2017). Çalışmanın ana konusunu yeni segmentlere yönelik yapılan pazarlama çalışmaları
oluşturmaktadır.
Sosyal medyanın kaçınılmaz bir şekilde pazarlama iletişiminde bir paradigma değişimi
yarattığı görülmektedir. Günümüzde instagram Influencer’ları ürün yerleştirme aracılığıyla,
mesajların takipçilerine dolayısıyla tüketicilere iletilmesi adına birer reklam aracı olarak
kullanmaktadırlar. Sosyal medya, sadece tüketici ya da markalarla etkileşime girme
noktasında değil aynı zamanda kendi kullanıcı kaynaklı içeriğini (user-generated
content/UGC) yaratma ve dolaşıma sokma noktasında da tüketicileri güçlendirmiştir.
Influencer, fenomen vb.isimlerle nitelendirilen bu nüfuzlular, geniş takipçi ağı bulunan,
takipçileri üzerinde satın almaya yönelik motivasyon gücü olan, içerik ürettiği alanda (örn.
moda, güzellik, gezi, yemek, vb.) bilgi birikimine sahip olduğu düşünülen, tüketiciler için
güvenilir bilgi kaynakları olarak algılanan bireylerdir (Aktaş & Şener, 2019).
Bir ürün ya da hizmeti tanıtarak belli bir hedef kitleyi etkileme gücüne sahip kişiler
olarak tanımlanan Influencer’ların pazarlama stratejisi olarak kullanılması Influencer
Marketing uygulamalarının temelini oluşturmaktadır. Günlük hayatın rutini içinde bir ürünü
tanıtıp takipçisiyle paylaşan Influencer’lar markalar için doğal reklam aracı haline gelmiştir.
Türkiye’de Influencer Marketing uygulamaların en sık kullanıldığı sosyal mecraların
instagram ve youtube olduğu görülmektedir.
Özellikle instagram, Influencer-marka
işbirliklerinin yaygın kullanıldığı bir platformdur. Türkiye’de Influencer pazarlama
endüstrisinin 2016 yılından sonra ivme kazandığı, 2019’da 4,6 milyar pazar payının 2020 için
5 milyar doları geçeceği öngörülmektedir. Bu çalışma aracılığıyla sosyal medya pazarlaması
içerisinde Influencer’ların etkili olduğu ve gelecekte de nüfuzlu kişilerin tüketicilerin marka
tercihinde önemli rol oynayacağı söylenebilir.
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KONUT OLGUSU VE KİŞİLERİN DEĞİŞEN KONUT İHTİYAÇLARI
Doç.Dr. Elif KARAKURT TOSUN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
21. yüzyılda konut, bireylerin barınma ihtiyacını karşılayan bir araç olma özelliğinin
yanında yatırım aracı, toplumsal yapıda statü göstergesi, güvenli yaşam alanı, ekonomik
güvenceye yardımcı mal olma gibi çeşitli işlevlere sahiptir. Konutun sahip olduğu işlevlere
paralel olarak bireylerin konut tercihlerini belirleyen kriterler de farklılık göstermektedir. Bu
çalışmada küreselleşme süreçleriyle birlikte kentsel yapıda tanık olunan mekânsal ve kültürel
değişimlerin konut algılaması üzerindeki etkileri ele alınarak konut olgusu ve konutun
işlevleri değerlendirilmektedir. Çalışmada son olarak bireylerin yaşayacakları konutları tercih
ederken dikkate alırken göz önünde bulunduracakları kriterler de ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Konut, konut ihtiyacı, küreselleşme
Giriş
1970’li yıllardan itibaren kentin anlamı ve küresel düzlemde sahip olduğu rolü
değişmeye başlamıştır. Küreselleşme – yerelleşme süreçlerinin etkileşimiyle kentlerin,
uluslararası düzlemdeki konumları ve fonksiyonları kadar kentsel mekânda da dönüşüm
süreci yaşanmaktadır. Kentsel yapıda bireylerin birbirleriyle ilişkileri, kent mekânının
biçimlenişi, mimari yapılanma, yaşam bölgelerinin ortaya çıkması, vb. unsurlar bu
dönüşümün birer örneğidir. Bu süreçte kişilerin yaşamlarının önemli bir bölümünü
geçirdikleri “konutun” işlevleri ve sahip olduğu fonksiyonlarda da bir dönüşüm
yaşanmaktadır. Konutun sahip olduğu işlevlerdeki değişime paralel olarak bireylerin konut
tercihleri de değişmeye başlamıştır. “Bulunduğu dönemin yükünü ve izlerini bünyesinde
barındıran ve zaman zaman bizzat bu izleri üreten bir tasarım nesnesi olarak konut, toplumun
geçirdiği ekonomik, politik ve sosyo-kültürel evreleri günümüze dek aktarabilmektedir. Bu
bağlamda konut, tarihsel bilgileri doğrudan günümüze taşıyan bir çeşit toplu iletişim aracı
olarak da kabul edilebilir (Çıkış ve Ek, 2009).”
Konut olgusu ve kişilerin konut tercihler adlı bu çalışmada öncelikle 21. yüzyılda
kentsel yapıda tanık olunan mekânsal ve kültürel değişimler ele alınmaktadır. Söz konusu
değişikliklerin doğrudan veya dolaylı olarak kişilerin yaşamlarını sürdürdükleri konuta
etkilerini araştırmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede öncelikle konut kavramı ve konutun
işlevleri irdelenirken daha sonra kişilerin konut tercihlerini etkileyen faktörler ele alınacaktır.
1. Kentsel Yapıda Mekânsal ve Kültürel Değişim Kentler
20. yüzyılın başlarında sanayi devriminin başlattığı ivmeyle aldıkları göçlerden farklı
olarak; günümüzde iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki yaşanan gelişmeler neticesinde
mekânsal engellerin daha rahat aşılabilir hale gelmesiyle gerek ülke içinden gerekse ülke
dışından yoğun bir insan akınıyla karşı karşıya kalmışladır. Aldığı iç ve dış göçlerle birlikte
büyüyen kentlerin nüfusları milyonları, on milyonları ve hatta yirmi milyonları
bulabilmektedir (Karakurt, 2007:49). Küreselleşme süreçlerinin etkilerinin yoğunlaştığı 21.
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

188

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
yüzyılda kentte; ulaşım ve iletişim teknolojisindeki gelişmelerin de etkisiyle kent mekânının
sınırları belirginliğini kaybetmiştir. Gelişen yol yapım süreçleri ve araç teknolojisindeki
gelişmelerle kent içinde yaşamaya gerek kalmamıştır, böylece bireylerin kent dışında yer alan
mekânlara yerleşmeleriyle altkentleşme süreçleri hızlanmıştır. (Karakurt, 2004:2) Toplu
ulaşım, metropolün farklı alanlarını ve faaliyetlerini bütünleştirmekte, içsel dalgalanmaları
katlanabilir bir zaman/mekân ilişkisine göre ayırmaktadır. Özellikle otomobil, kentsel
yayılmaya katkıda bulunarak bütün bölgeye yayılan bireysel konut alanlarının oluşmasına ve
bunların çeşitli işlevsel alanlara hızlı taşıt yollarıyla bağlanmasını sağlamıştır (Castell, 1997:
40).” Böylece bir yandan kentsel mekânda göçlere bağlı olarak nüfus artmış ve diğer yandan
ulaşım teknolojisindeki gelişmelerle kent fiziksel olarak büyümüştür. 21. yüzyılda kentlerin
hızlı bir şekilde büyümeleriyle birlikte kentte bilinmeyen olgusu giderek artmıştır. Bilinmeyen
olgusu ise kentli bireylerin korkarak kamusal alandan çekilmelerine ve özel yaşamın
yüceltilmesine neden olmuştur. Sennett’in (1996:176) “Kamusal İnsanın Çöküşü” adlı
kitabında belirttiği gibi; “kentler insanlarla doldukça bu insanlar birbirleriyle işlevsel bağlarını
yitirmeye başladırlar. Bu yoğun insan akını ile kentsel yaşam gittikçe renksizleşmekte ve
nihayet kamusal alan ortadan kaybolmaktadır Bilinmeyenin verdiği korkuyla yükselen özel
yaşam anlayışı sonucunda insanlar kalabalıktan uzaklaşarak kendilerini güvenli mekânlara
hapsetmişlerdir. Böylece kişilerin mahremiyetlerini koruyarak, kentin bilinemezliği ve
kalabalıklığından kaçtıkları “ev”leri daha önemli hale gelmeye başlamıştır.” Özel yaşamın
önem kazanması ve bireylerin ev olgusuna verdikleri değerin artmasında, 21. yüzyılda
egemen hale gelen tüketim toplumu paradigmasının da önemli bir katkısı bulunmaktadır.
Televizyonlardaki, gazetelerdeki ve dergilerdeki ilanlarda, yayınlanan broşürlerde kentin
keşmekeşinden uzak, tertemiz, geniş, huzur dolu bir ortam yaratılmıştır. Artık sadece bir ev
değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı pazarlanan reklamlara oldukça sık rastlanır olmuştur.
Reklamlar yoluyla üretilen “idealinizdeki ev” mitolojisinin en çarpıcı yönü, kentin
dağınıklığından, kalabalıklığından, pislikten, trafikten uzak, steril sosyal mekanlarda,
homojen bir yaşama biçimi olmuştur. (Öncü, 1999: 28) Böylece bireyler, kentin yukarıda
belirtilen olumsuz özelliklerinden uzak fakat kente ulaşım imkânlarının geliştiği mekânlarda
inşa edilen konutlarda yaşamayı tercih etmeye başlamışlardır. Neticede küreselleşme
sürecinde konutun anlamı ve sahip olduğu fonksiyonları da değişmeye başlamıştır.
2. Konut Olgusu
İnsanlığın ilk dönemlerinden beri insanoğlu, kendisini dış dünyadan gelecek
olumsuzluklara karşı korumak amacıyla barınma ihtiyaçlarını gerçekleştirilebilecekleri
mekânlara gereksinim duymuştur. Bu gereksinimi doğal sığınaklarla karşılayan insanlar, daha
sonraları kendi elleriyle birtakım konutlar inşa etmişlerdir. İnşa edilen bu konutlar, şartların
değişmesi ve toplumun teknik ve kültürel yönlerden gelişmesine paralel olarak zamanla
değişime uğramış, bugünkü şekillerini almışlardır (Yıldız, 2006: 6). Toplumsal, ekonomik ve
mekânsal dönüşümleri yansıtan en önemli elamanlardan biri olan konut, çeşitli bilim
dallarında ki yazarların farklı yaklaşımları doğrultusunda farklı şekillerde tanımlanmaktadır
(Yıldız, 2006: 6). Bu tanımlar ve konut olgusuna ilişkin farklı yaklaşımlardan birkaçı aşağıda
ele alınmaktadır. Keleş tarafından konut; “bir ya da birkaç ev halkının yaşaması için yapılmış
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insan yaşamının gerekli kıldığı uyuma, yemek pişirme, soğuktan ve sıcaktan korunma,
yıkanma ve ayakyolu gibi temel gereksinim konularında kolaylık sağlayacak barınak” olarak
tanımlanmıştır (Keleş, 1998). Konut sadece barınılacak yer değil, insanın dünyaya geldiği
andan itibaren kendini içinde bulduğu, yaşamının sosyal, psikolojik ve kültürel boyutlarının
temellerinin atıldığı, toplumsal ilişki kuralları ve toplumsal değerlerin edinildiği ve yeniden
üretildiği, hane halkının özel yaşamını ve hatta bazen çalışmalarını sürdürdüğü bir fiziksel
mekândır.
2.1. Konutun İşlevleri
Barınma ihtiyacını sağlayan fiziksel ortam olarak konut, aslında temel toplumsal birim
olan aileyi bir arada tutan fiziksel ve moral mekânlar bütünüdür. Bu nedenle, 1948 tarihli
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile başlayarak konutun bir insan hakkı olduğu
uluslararası düzeyde kabul edilmiştir. 1996 yılında yapılan Habitat II kapsamında ortaya
konan temel hedeflerden biri ise herkese yeterli sayıda konut olmuştur.
Konut; sosyal, ekonomik, kültürel, hukuksal, teknolojik olmak üzere çok bileşkenli bir
bütündür. Konutun;
a) bir barınak olma,
b) üretilen bir mal olma,
c) bir tüketim malı olma,
d) yatırım olarak spekülatif değer artışlarına el koyma,
e) ekonomik ve hukuksal güvence sağlama,
f) toplumsal ilişkilerin yeniden üretilmesinde bir araç olma,
g) kentsel çevrenin oluşturulmasında bir kültürel kurgu olma,
h) toplum içinde bireyi güçlü kılma ve özgüven kazandırması gibi çok değişik işlevleri
vardır (Tekeli,1998:103; Tekeli, 2001).
Konut, yukarıda belirtilen işlevlerinin yanında kendilerini yaptıranın gücünü,
varsıllığını, düşünce ve inanışlarını, duygu ve dünya görüşlerini, bilgi ve becerilerini yansıtan
araçlardır, çoğu kez bu işlevi önde tutulmuş, tasarımları bu yönde ağırlık verilerek yapılmıştır
(Alsaç, 1993: 70). Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren tüketim toplumu paradigmasının
toplumsal yansımalarına paralel olarak konutun gösterilebilirliliği sahibi için yeni bir statü
göstergesi haline gelmiştir. Gösterilebilir, kamuya ilan edilebilir nitelikte bir konut iç
mekânına sahip olmak, toplumsal hiyerarşide konum elde etmenin araçlarından biridir.
(Tanyeli, 2004: 298)
Küreselleşme süreçleriyle konutun sahip olduğu simgesel anlamlar, onun bir tüketim
aracı olarak görülmesine neden olmuştur. Konutun bir tüketim aracı olarak görülmesi; onu
bağlamından koparmış ve kullanıcı ile yabancılaşmasına neden olmuştur. Bu anlayış, sakinler
ile kent ilişkisine de yansımış ve kentlilik bilinci yerini bireyselliğe ve izolasyona bırakmıştır.
Bu diyalektik süreçte konut, bir tüketim aracı olarak tanımlanır olmuştur. (Akbalık, 2004: 63)
‘Ev’ ile ilgili anlamlandırmalar oldukça uzun bir geçmişe sahip olmasına karşın, evin
tüketimle özdeşleşerek kentsel orta sınıf kültürü ve yaşam tarzının en belirleyici ve ayrıştırıcı
öğelerinden birisi haline gelmesi yakın zamanın ürünüdür. Tarihsel bir kurgu olarak ‘ideal
ev’in konfor, rahatlık, saygınlık gibi sembolik çağrışımlarla orta sınıf kültürünün odak noktası
haline gelmesi, 19. yüzyıl sonlarıyla 20. yüzyılın ilk çeyreğinde, değer ve özlemlerin
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tüketimle iç içe geçmeye başladığı döneme rastlamaktadır (Öncü, 1999: 29). Bu süreçte,
kişiler için maddi imkânları ölçüsünde kendilerine uygun bir ev almak, en önemli gereksinim
haline gelmiştir. Sadece üst gelir grupları değil orta gelir grupları da kentin karmaşasından
kaçabilmek için kentsel mekân dışında inşa edilen bölgelerde konut edinme yarışına
girişmişlerdir. Kooperatifler ya da uzun vadeli – düşük faizli konut kredileri, orta gelir
gruplarının bu gereksiniminin karşılanmasında önemli araçlardır. Üst gelir grupları da aynı
mantık çerçevesinde hareket ederek ‘ideallerindeki ev’e ulaşmak için kent dışındaki yaşam
bölgelerine taşınmaya başlamışlardır (Karakurt, 2007: 97). Böylece konutun geçirdiği
dönüşüme paralel olarak kentsel mekânda farklı toplumsal grupların oturma bölgeleri
arasındaki farklılıklar daha belirgin hale gelmiştir. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren,
kentler daha heterojen, katmanlı ve parçalanmış olma eğilimi göstermektedirler. (Ayata, 2003:
37) Konutun tüketim toplumu paradigmasının etkisiyle statü göstergesi haline gelmesi ve
kentsel yapıda göçlere bağlı olarak ‘bilinmeyen’ olgusunun verdiği güvensizlik duygusunun
artışıyla birlikte, kentlerde farklı gelir gruplarının yaşam alanları birbirlerinden kesin
çizgilerle ayrılmaya başlamış ve kent farklı toplumsal gruplar arasında parçalanmıştır.
Özellikle bu dönemde üst ve orta gelir gruplarının kent merkezinin uzağında korumalı olarak
inşa edilmiş apartman veya villalardan oluşan sitelerde yaşama isteği belirgin hale gelmiştir.
Böylece kent merkezinin uzağında, güvenliği olan, sadece sakinlerinin yararlanabildiği sosyal
ve kültürel donatılara sahip siteler, orta ve üst gelir grupları tarafından tercih edildikçe inşaat
şirketleri bu talebe uygun konutlar üretmeye başlamışlardır. Bu şekilde üretilen konutların
sayısı arttıkça bir site yaşamının sahiplerine sunacağı güvenli, huzurlu, konforlu ve ayrıcalıklı
ortamına ilişkin reklamlar; dergi, gazete, televizyon ve reklam panolarında daha çok yer
almaya başlamıştır. Neticede; konutun anlamı bireysel ya da toplumsal belleğimizde yer etmiş
olan imgeler, çağrışım ve etkilenmelerle oluşmuştur. “Bu anlam ve imgelerin değişimi,
yalnızca konutun temel işlevlerinin belirlediği anlam ve normların (kültürel belirleyiciler)
değil, aynı zamanda yapı kültürü, toplum ve ailenin refah düzeyi ve yaşam standartları (sosyal
belirleyiciler) gibi önemli etkenlerin de değiştiği anlamını taşımaktadır (Çıkış, 2009)”.
Konutun sahip olduğu anlam değişikliğine paralel olarak kişilerin, yaşayacakları konutları
tercih ederken dikkate alacakları kriterler de farklılaşmaya başlamıştır.
3. Bireylerin Konut Tercihlerine Etki Eden Faktörler
Kişilerin (hane halkının) konut ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, belli bir konutun
fiyatını ya da kirasını ödemeye istekli ve ödeme gücünde olmaları konut talebi olarak
adlandırılmaktadır. Bu yönüyle konut talebi ekonomik nitelikli bir kavramdır.
Konut talebini belirleyen başlıca faktörler, gelir ve talep esnekliği, konut fiyatları,
kullanıcı zevk ve tercihleri, konut üretimi, konut üretim teknolojisi, konut pazarının
örgütlenmesi olarak sıralanabilir. Bununla birlikte Sürmeli (2003: 11) konut talebini
belirleyen diğer faktörleri aşağıdaki gibi sıralamaktadır.
 Nüfus artışı,
 Aile yapısında meydana gelen değişiklikler,
 Kentleşme,
 Sosyal ve kültürel gelişmeler,
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 Gelir seviyesi – barınma maliyeti ilişkisi,
 Sosyal talep,
 Yenileme ve ıslah ihtiyacıdır.
Konut talebini belirleyen faktörler, kısa ve uzun dönemde olmak üzere iki ayrı bölümde
ele alınabilir. Konut talebini, kısa dönemde ekonomik faktörler, uzun dönemde ise hem
ekonomik hem de sosyo – demografik faktörler etkilemektedir. Buna göre hane halkının
konut talebine etki eden faktörler; konut fiyatları, tüketicinin zevk ve tercihleri, tüketicinin
servetinin ve gelirinin düzeyi ve diğer malların fiyatlarından oluşmaktadır (Ertürk, 2009).
Günümüzde hane halkının konut talebinin karşılanması sürecinde, bireylerin ellerindeki kıt
kaynaklarla faydalarını maksimize edebilecek en uygun konutları tercih etmek yerine
toplumsal yapıdaki eğilimlerin ve dayatmaların da etkisiyle ellerindeki kıt kaynakların onlara
sunduğu konut standartlarının oldukça üzerinde konut satın alma yönünde bir eğilim içinde
oldukları görülmektedir. Bu duruma olanak veren en önemli unsur, uzun dönemli ve düşük
faizli konut kredilerinin varlığıdır. Serbest piyasa koşulları içinde konut edinebilmede en
önemli araçlardan biri olan ‘İpoteğe Dayalı Konut Finansmanı Sistemi’, bireylerin ellerinde
yeterli kaynakları bulunmasa bile “ideallerindeki ev”e ulaşması noktasında alternatif bir araç
olarak ortaya çıkmaktadır. Beamish, Goss ve Emmel (2001) konut tercihinde etkili olan
unsurlara ilişkin yaptıkları analizde ailenin – ülkenin ekonomik durumu, kültürel normlar ve
ailelerin yaşam döngülerinde ortaya çıkacak farklı durumlar için ortaya çıkan konut
ihtiyaçlarına vurgu yapmaktadırlar. Ayrıca konuta sahiplik olgusuna verilen öneme paralel
olarak kişilerin konut tercihinde dikkate aldıkları kriterler de farklılık göstermektedir (Lee,
2005: 36). Kişilerin yaşam tarzlarını, ailelerin yapısını ve kentsel mekanı etkileyen konut
tercih kriterlerini etkileyen unsurlara ilişkin olarak Beamish, Goss, ve Emmel tarafından 2001
yılında geliştirilen “Konut Seçiminde Etkili Olan Unsurlar” başlıklı model konut tercih
kriterlerini açıklaması bakımından önemlidir. Yukarıdaki veriler ışığında bireylerin konut
tercihlerini (taleplerini) etkileyen faktörler aşağıdaki ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
3.1. Demografik Faktörler
Demografik faktörler; cinsiyet, yaş, medeni durum, etnik grup, eğitim ve gelir seviyesi,
kişinin işi, aile büyüklüğü, statüsü, ailedeki çocuk sayısı, varsa bunların yaşları, dini
inanışları, yaşama alışkanlıkları, ev sahibi olup olmadıkları gibi unsurları kapsamaktadır.
Tremblay ve Dillman (1983: 59) bireylerin konut tercihlerini etkileyen sosyo – ekonomik
faktörleri üç grupta incelemektedir: Birinci grupta gelir seviyesi yer almaktadır. Buna göre
yüksek gelir grubundaki bireylerin konut tercih kriterlerini etkileyen unsurlar düşük gelir
gruplarına göre daha kapsamlı ve karmaşıktır. İkinci grupta yer alan kriter eğitim seviyedir.
Eğitim seviyesi yüksek olan kişilerin konut tercihleri uluslararası eğilimlere ve gelişmelere
daha yatkındır. Son grupta ise, meslek faktörü gelmektedir. Buna göre ise mavi yakalılar
çalışma saatlerinin daha uzun ve yorucu olması nedeniyle işyerlerine daha yakın konutlarda
yaşamayı tercih ederken, beyaz yakalılar ise kent merkezinin kaosundan uzak, nispeten sakin
ve huzurlu mekânlar olan banliyölerde yaşamayı tercih etmektedirler. Farklı sosyo –
demografik özelliklere sahip bireylerin konutları ve konut tercihleri birbirlerinden farklılık
göstermektedir (Roske, 1981: 100). Morris ve Winter (1978) ise konut tercihinde etkili
birimler olan ‘ailelerin’ sosyo – ekonomik değişimlere paralel olarak sürekli değişim içinde
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

192

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
oldukları ve bu değişimin de konut tercih kriterlerini de sürekli olarak değiştirdiğini
vurgulamaktadırlar
3.2. Nüfus Artışı ve Nüfusun Değişkenliği
Bir ülkedeki nüfus artışı dolaylı olarak ihtiyaç duyulan konutun da artmasına neden
olmaktadır. Fakat burada doğrudan nüfus artışı değil, hane halkı kavramı dikkate
alınmaktadır. Hane halkı kavramı, bir çatı altında hep beraber yaşayan bütün insanları
kapsamaktadır. Fakat birlikte yaşayan bir hane halkı kadar, yalnız başına yaşayan insanlar ya
da aynı evi paylaşan ve akraba olmayan insanlar grubu da bir hane halkını
oluşturabilmektedir. Bir ülkedeki nüfus artışı kadar ülkedeki nüfusun yaş ortalaması, cinsiyet
oranı, evlenme oranları, hane halkı büyüklüğü ve aile tipi, vb. konut tercihlerini
etkilemektedir. Örneğin geniş – çekirdek ailelerin, çocuklu – çocuksuz ailelerin, genç – orta –
yaşlı kişilerin konut tercihleri birbirlerinden farklılık gösterebilir. Buna göre çocuklu aileler
banliyölerde güvenlikli, bahçeli, geniş ve prestijli konutları tercih ederken; çocuksuz ve/veya
genç ailelerde ise ulaşılabilirlilik (yaya – toplu taşıma araçları vasıtasıyla), sosyo – kültürel
aktivitelere yakınlık unsuru ön plana çıkmaktadır (Litman, 2009: 16).
3.3. Hane Halkının Konut Satın Alma veya Kiralama Davranışlarındaki
Değişimler
Hane halklarının yaşayacakları konutları tercih ederken dikkate alacakları unsurlar;
içinde bulundukları toplumun sosyo – kültürel algılaması, siyasal yapı, ekonomik
konjonktürdeki değişmeler ve teknolojideki gelişmelerden direkt olarak etkilenmektedir.
3.4. Coğrafi Dağılım
Nüfustaki büyüme ve hane halkı bireylerinin yaş dağılımlarının yanı sıra yaşamak
isteyecekleri coğrafik yer de oldukça önemlidir. Kişilerin hangi kentte yaşamak istedikleri,
yaşamak istenilen bölgenin iklim yapısı; kent merkezinde veya kentin dışında, deniz – göl
kenarı, kırsal alan, vb. mekânlarda yaşama tercihi yaşanılacak konutun mimarisini ve
özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Buna göre kişilerin konut tercihleri coğrafi koşullar,
iklimsel durum, farklı kültürel inanışların etkisiyle bölgeden bölgeye veya ülkeye göre
değişiklik gösterebilmektedir (Purcell, 1998:374).
3.5. Ekonomik Fonların Varlığı
Ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik koşullarına göre uygulanan konut finansman
modelleri, bireylerin ihtiyaç duydukları konutlara sahip olmasına imkân vermektedir. Bireyler
bugünkü şartlar altında sahip oldukları gelir durumlarının ötesinde ileriye dönük olarak
gelecekte sahip olacakları gelirleri teminat göstererek konut sahibi olmaktadırlar.
Sonuç
21. yüzyılda bireyler için konut, barınma ihtiyacını karşılayan bir araç olmasının
yanında kişilerin yaşam tarzlarını, ait oldukları veya olmak istedikleri toplumsal statüyü de
tanımlayan bir fonksiyona sahip olmaya başlamıştır. Dolayısıyla bireylerin yaşamak
istedikleri konutları belirlerken dikkate alacakları kriterler de farklılaşmaya başlamıştır.
Dolayısıyla inşaat şirketlerinin inşa ettikleri konutlar bireylerin talepleri doğrultusunda
yeniden şekillenirken bu konutların pazarlanma sürecinde de sosyal statü – prestij – güvenlikli
– yatırım – yaşam alanı gibi kavramlar ön plana çıkmaya başlamıştır.
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21. YÜZYILDA YENİDEN ŞEKİLLENEN RİSK KAVRAMI VE SOSYAL HAYATA
YANSIMALARI
Doç. Dr. Elif KARAKURT TOSUN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
İçinde yaşadığımız 21. yüzyılda teknolojik gelişmelerin neticesinde meydana gelen
oluşumların ne gibi riskler taşıdığının tam olarak bilinemiyor olması tüm insanlığı tedirgin
etmektedir. Özellikle bilim adamlarının ve uzmanların da tam bir bilgiye sahip olmamaları bu
tedirginliği daha da arttırmaktadır. Bu da belirsizlik olgusunun yükselmesine neden olmuştur.
Belirsizlikler arttıkça kelime kökeni cesaret olan risk kavramı günümüz toplumsal yapısında
olumsuz bir anlama sahip olmuştur. Risk – belirsizlik kavramları bir arada kullanılmakta ve
günümüz bireyi için tehlike anlamını ifade etmektedir. Toplumsal yapıda belirsizlikler arttıkça
birey, öncelikle kendisine, toplumdaki diğer bireylere ve hatta bilim adamlarına – uzmanlara
karşı güvenini kaybetmiştir. Güvenini kaybetmiş birey için; güvenli yaşam alanları,
yiyecekler, kişiler, vb. daha değerli hale gelmeye başlamıştır. Bu durum kişilerin gündelik
hayatlarına etki etmek yanında kentsel mekânda da köklü değişimleri beraberinde getirmiştir.
Anahtar Kelimeler: Risk, belirsizlik, güven, kentsel yapı
GİRİŞ
21. yüzyılda teknolojik gelişmelerin etkisiyle zaman – mekân algılamaları değişmiştir.
Ulaşım ve iletişim alanındaki ilerlemelerle birlikte mekân birçok birey için engel olmaktan
çıkmıştır, dünyanın farklı bölgeleri arasında seyahat etmek daha kolay hale gelmiştir. Aynı
zamanda teknolojideki gelişmeler insan hayatını oldukça kolay hale getirmiştir, birçok
hastalığın sebebi keşfedilmiş ve insan ömrü uzamıştır. Fakat günümüz toplumsal yapısında
tanık olunan bu gelişmelerin olumsuz bir yanı olarak gündelik yaşamın her alanında risk
unsurları yükselmiş ve buna bağlı olarak korku kültürünün çizgilerinin belirginleşmiştir.
Risk olgusu, günümüz toplumuna özgü bir durum değildir; insanlar var olduğu günden
bu yana her zaman çeşitli risklerle yüz yüze gelmiştir. Sürekli çeşitli risklerle birlikte
yaşamını devam ettiren bireyin en büyük korkusu tüm dönemler için; ölüm korkusu olmuştur.
Kaygı burada başrolü oynamaktadır, çünkü insan 'öleceğini bilen hayvan'dır. Ölüm ise,
yaşarken yüceltilenin ebediyete kadar hiçleşmesi olduğu kadar, anlık bir varoluşun hiçbir
değeri yoktur, yani insan aslında yaşarken hiçtir. İnsan ölümün hiçleştiriciliğinden
kaygılanmaktadır. Varken yok olmayı, hiç olmamış gibi olmayı kavramakta güçlük
çekmektedir. (Kılıçbay,1999:124-125) Tüm mücadelesi de bu korkuyu yenebilmek ve ölümü
engelleyebilmek için en azından onu geciktirebilmek amacıyladır. Bunun için hep doğayla
mücadele etmiştir, belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Bilgisi ve deneyimi arttıkça
bu belirsizlik sisini dağıtmaya çalışır, güçlü umutlar besler. Ne var ki bu belirsizlik büyüdükçe
büyür, bilgisinin artması daha çok, onu çepeçevre saran bu karanlık sisin daha iyi fark
edilmesini sağlar. (Ceylan,1999:93) İnsanoğlunun tarih boyunca yaptığı araştırmaların,
teknolojik gelişmelerin kökeninde ölüme bağlı olarak beliren belirsizlik hissini ortadan
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

196

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
kaldırmak yatar. İnsanoğlu birçok belirsizliği ortadan kaldırmış, ömrünü uzatmış, kendi
varlığını tehdit eden birçok tehlikenin üstesinden gelmiştir. Fakat bu sefer de yeni
belirsizlikler, yeni korkular, yeni tehditler ve yeni risklerle yüz yüze gelmiştir.
Bu çalışmada cevabı aranan temel soru ise şudur: Modern yaşam, insanlığa doğaya
hükmetme gücünü, kendi hayatının yönünü belirleme yetisini, hastalıklarla mücadele ederek
ömrünü daha da uzatmayı, teknolojik gelişmelerin sağladığı olanaklarla gündelik yaşamını
geçmiş dönemlere oranla daha konforlu yaşama imkânı verdi. Peki, bunların karşılığında
bireyden neyi almıştır? Bu sorunun cevabının ortaya konulabilmesi için öncelikle risk
kavramı yeni bir kavram olmamasına rağmen günümüzde bu kadar yoğun bir şekilde
gündeme gelme sebepleri ele alınacaktır. Risk kavramının yaygınlaşmasının bireylerin
toplumsal hayatına nasıl etki ettiği de irdelenecek konular arasındadır.
1. RİSK NEDİR?
İnsanoğlu var olduğu günden bu yana sürekli olarak çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Ve
risk olgusu, yakın bir döneme kadar olumlu ve olumsuz olmak üzere iki anlama sahip
olmuştur. Bazı dönemlerde risk alma saygıdeğer bir girişim olarak görülmüştür.
(Furedi,2001:44) Fakat modernleşme süreçlerinin etkisiyle birlikte risk kavramı sadece
olumsuz anlamda ele alınmaya başlamıştır. Son birkaç on yıldır ise risk kavramı olumsuzlama
çerçevesinde, gerek medyada gerek gündelik yaşamda oldukça sık kullanılır olmuştur.
Risk; Portekizce "cesaret" demektir. Mekân bağımlı bir sözcüktür. 'Kader, tehlike,
tehdit' kavramları riskten önce var olan ve geleneksel toplumlara özgü olan kavramlardır.
Risk ise modern toplumun bir kavramıdır. Geçmiş deneyimlerden sağlıklı, yönlendirilmiş bir
gelecek var etme ile ilgilidir. Sürekli önünü daha fazla görme ve toplumsal paradigmalarla
geleceği kurmadır. Bir başka kaynağa göre ise; 'risk' sözcüğünün İngilizce'ye on yedinci
yüzyıl içinde girdiği sanılmaktadır ve bir olasılığa göre, tehlikeye girmek ya da kayalıklara
doğru gitmek anlamındaki bir denizcilik teriminden gelmektedir.(Giddens,1998:36) Risk,
gelecekteki olasılıklar düşünülerek etkin bir biçimde değerlendirilen tehlikeleri anlatır. Risk,
modern sanayi uygarlığının gerçekten temel karakteristik özelliği olarak geçmişten kopmak
için fiili uğraş veren bir toplumu varsayar. (Giddens,2000:37) Risk tanımlamasında, 'risk' ve
'tehlike' kavramları birbirine oldukça karıştırılmakta ve bir muğlaklık yaratılmaktadır. Bunu
önlemek için ilk olarak tehlike ve risk kavramlarının net bir tanımı yapılmalıdır. Risk terimi,
belirli bir tehlikeyle bağlantılı olarak hasar, yaralanma, hastalanma, ölüm ve başka
olumsuzlukların meydana gelme olasılığını ifade eder. Tehlike ise genelde insanlara ve
onların değer verdikleri varlıklara yönelik bir tehdit olarak tanımlanır. (Furedi, 2001: 43)
Risk tanımlamasında riski ikiye ayırmak mümkündür; "doğal olan risk" ve "imal
edilmiş risk". Doğal olan yani doğal güçlerin etkisiyle meydana gelebilecek riskleri
hesaplamak mümkün iken ikinci kategoride yer alan imal edilmiş riskleri hesaplamak
mümkün değildir. Yaşadığımız modern toplum, doğadan ve gelenekten gelen dışsal tehlikeleri
belli ölçülerde kontrol altına almıştır ama bilgilerimizin dünya üzerindeki etkisiyle kendi imal
ettiğimiz riskler, çevresel sorunlar, silahlanma, nükleer tehlike ve oynak finans piyasaları
gerçekten de bir anda büyük felaketlere yol açma olasılığını taşımaktadır. İşte risk toplumu
olarak adlandıran toplumsal yapıyı geçmiş dönemlerden ayıran en önemli özellik burada
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yatar. Geçmiş dönemlerde insanlık doğadan kaynaklanan tehlikelerle karşı karşıyaydı.
İnsanoğlu tarih boyunca doğadan gelen bu tehditlerle mücadele etmiş ve çözüm bulmaya
çalışmıştır. Bu mücadele günümüzde de devam etmektedir. Doğadan gelecek tehlikelerin
neler olduğu bilindiği için ne gibi önlemler alınması gerektiği de bilinmektedir. Oysa
insanlığın teknolojik gelişmelere bağlı olarak kendi ürettiği tehlikelerin neler olduğu henüz
tam olarak bilinememektedir.
2. RİSK OLGUSUNUN TOPLUMSAL HAYATA YANSIMALARI
Teknolojik gelişmelerin neticesinde meydana gelen oluşumların ne gibi riskler
taşıdığının tam olarak bilinemiyor olması tüm insanlığı tedirgin etmektedir. Özellikle bilim
adamlarının ve uzmanların da tam bir bilgiye sahip olmamaları bu tedirginliği daha da
arttırmaktadır. Bu durum belirsizlik olgusunun yükselmesine neden olmaktadır. Belirsizliğin
topluma geri dönüşüyle kastedilen giderek daha çok sayıda toplumsal çatışmanın bir düzen
sorunu olarak değil de, bir risk sorunu olarak ele alınmasıdır. Bu türden risk sorunlarının
alamet-i farikası, bunlar için belirli bir çözümün var olmayışıdır; belirgin özellikleri, çoğu kez
olasılık hesaplarıyla dile getirilmekle birlikte böylece bertaraf edilemeyen ilkesel bir
belirsizliğe sahip olmalarıdır. (Beck,1999:45) Risk toplumunda, hiç kimse çözümler veya
öneriler konusunda tam olarak uzman değildir. Çünkü ortada bilim adamlarının da cevabını
bilmedikleri sorular vardır. Modern toplumda var olan bilim adamlarına ve uzmanlara
duyulan güven duygusu risk toplumunda kaybolmuştur. Modern kurumların doğası, soyut
sistemlerdeki güven düzeneklerine, özellikle de uzman sistemlere duyulan güvene derinden
bağlıdır. Gelecek, modernliğin koşullarında her zaman açıktır; yalnızca şeylerin sıradan
olumsallığı açısından değil, toplumsal uygulamaların düzenlenmesine ilişkin bilginin
düşünümselliği açısından da böyledir. (Giddens,1998:38) Oysa risk toplumunda bu uzmanlara
duyulan güven duygusu tamamen ortadan kaybolmuştur. Çünkü uzmanlar da yaşanan
olayların sonuçlarını bilmemektedirler.
Risk toplumundaki bu belirsizlik olgusu, bireylerde bir güvensizlik duygusunun
oluşmasına neden olmaktadır. Söz konusu güvensizlik duygusu başlangıçta dış dünyanın
karmaşasına, belirsizliğine yöneliktir. İnsanın durumu özünde belirsiz ve tehdit edici bir
şeydir, fakat gündelik amaçlarda toplum üyelerinin çoğunun yetiştirilme tarzı, başkalarına ve
'sorgulanmayan' yaşam tarzına duyulan 'temel güven'in gelişmesiyle, onları derinlere kök
salmış endişelerden koruyacaktır. Fakat modern toplumda bu öngörü gerçekliğini yitirmeye
başlamıştır. Modern yaşamla birlikte dış dünyanın artan karmaşıklığı bireyde 'temel güven'
duygusunun oluşması yönünde en büyük engellerden biri olmuştur. Birey bu karmaşadan ve
kaostan kendisini korumak için gittikçe kendi iç dünyasına ve özel yaşamına döner, mümkün
olduğunca kendine yarattığı bu ortamda yaşar. Bireyin bu oluşturduğu özel dünyasında bir
boşluk olmasına rağmen dışarının belirsiz ortamı tamamen dışlanmıştır. Böylece 'ev', manevi
sığınağın dünyevi versiyonu haline gelmiştir; güvenliğin coğrafyası kentsel merkezin
mabedinden ev içine kaymıştır. (Sennett,1996) Kendi özel yaşantısını yücelten birey, zamanla
dış dünya ile bağ kurmaktan korkar hale gelmiştir, çünkü dışarıda hep tehlike vardır ve orada
incinecektir. Bu 'içe kapanma ve dışarıda sürekli bir tehlikenin olduğu duygusu' bazı
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bireylerin ruh sağlığına ciddi hasarlar verebilmekte ve bu kişilerin günlük yaşamını olumsuz
etkileyebilmektedir.
Risk toplumunda 'ben'in oluşma, yapılanma ve yeniden şekillenme süreci çok farklı
şekillerde zuhur etmektedir. Risk toplumunda gittikçe yükselen en temel olgu 'güvenlik'
olmuştur. Güven içinde olmak, güvenli bir ortamda yaşamak birey için en önemli değerlerden
birisidir. Yaşamın her alanında 'güven' kelimesinden bahsedilmektedir: güvenli konutlar,
güvenli yolculuk, güvenli yiyecekler, vb. Kişiler sürekli bir tehdit altındalar, her an bir
tehlikeyle yüz yüze gelebilme riskleri çok yüksektir; dünyadaki güç dengeleri bozulup her an
bir dünya savaşı çıkabilir, Çernobil benzeri bir nükleer facia yaşanabilir, bir meteor dünyanın
herhangi bir bölgesine düşebilir, ekonomik bir kriz neticesinde tüm mal varlığınızı
yitirebilirsiniz, hormonlu yiyecekler nedeniyle kansere yakalanabilirsiniz, tanımadığınız bir
kişiyle el sıkıştığınızda bir mikrop tehlikesiyle karşılaşabilirsiniz. Böylece risk kavramı artık
gündelik hayatta çok daha fazla kullanır olmuştur, bu da kullanılan dile yansımıştır.
Toplumda risk kelimesinin dildeki kullanımın artması toplumdaki genel düşünceyi ve
duyguyu sergilemesi bakımından önemlidir. 'Risk' kelimesinin kullanımının artmasıyla
birlikte tehlikelere karşı önlem almak, kişisel güvenliği sağlamak öncelikli konu haline
gelmiştir.
3.GÜVEN VE RİSK
Son birkaç on yılda kişisel güvenlik ihtiyacının artmasıyla birlikte güvenlik sektörü de
hızla büyüyen sektörler arasında yer almıştır. Sürekli olarak bireyi tehdit eden yeni riskler
bulunup iletişim araçlarıyla kamuoyuna sunulmakta ve çok az bir zamanda da bu risklere
karşı alınması gereken önlemlere yönelik yardım hattı oluşturulmaktadır. Ve kişilerin bu
hassaslığından yararlanılarak kişilere söz konusu risklerden korunmayı sağlayan aletler,
hizmetler pazarlayan büyük bir sektör oluşmaktadır. Riskle ilgili olarak en hızlı büyüyen
sektörlerden birisi de sigorta sektörüdür. Riskle baş etmenin en iyi yolu, sigortalanmaktır ve
zaten sigorta sisteminin risk toplumunda ortaya çıkmış olması bu nedenledir. Beck, risk
toplumundaki birçok risk konusu olan şeyin sigorta konusu olamayacağını çünkü artan
belirsizlikle birlikte, Sigortaya konu olamayacak nitelikteki tehlikelerin yanı sıra sigorta
konusu olan ama öngörülemez hale gelen ve birçok sigorta şirketini iflasın eşiğine getiren
tehlikeler de mevcuttur. Sigorta şirketleri, risklerin emniyetini boşa almıştır. (Beck,1999:43)
Yani doğru varsayılan teknolojilerin bir çelişkisi olarak sigorta şirketleri belirmiştir. Teknik
bakımdan risk sıfır düzeyindedir ama iktisadi risk ise çok yüksektir. (Beck,2000:99) Bu
durum birçok sigorta şirketinin iflasına neden olabilmektedir. Bunun en iyi örneği 11 Eylül
olayında gözler önüne serilmiştir. Teknik bakımdan '0' risk olarak görülen bir uçağın kulelere
çarpması durumu gerçekleştiğinde sigorta şirketleri dâhil olmak üzere ekonominin her
alanında büyük bir yıkım yaşanmıştır.
Kişilerin her an bir risk altında oldukları düşünceleri, toplumsal alanın tüm alanlarında
etkisini göstermektedir. Yüceleştirilen güvenlik önlemleri bireylerin birbirleriyle ilişkilerini,
toplumsal alanın şekillenmesini ve kişinin toplumsal yapı içerisinde kendini tanımlamasını
yeniden yapılandırmıştır. Bu durum kentlerde oldukça belirgindir. Özellikle de üst gelir
gruplarındaki kişilerin paranoyaya dönüşen güven içinde olma duyguları toplumsal yaşamının
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deviniminden mekânın şekillenişine kadar yaşamın birçok alanına damgasını vurmuştur.
Kentteki 'yabancılardan' korunabilmek için kendileri gibi olan (aynı toplumsal sınıftan)
kişilerin olduğu kentsel mekânlarda yaşamaya başlarlar. Yaşadıkları bölge özel güvenlik
önlemleriyle korunarak 'yabancı' tehdidini ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bireyin bu
korkusunun farkında olan kent planlamacıları bunu kullanarak kentleri inşa ederler. Otoyollar,
parklar genellikle farklı sosyal sınıfların yaşam alanlarını birbirlerinden ayırmak için
kullanılır. Hem planlama anlayışları hem de teknolojinin sağladığı imkânlar bireyi bilmediği
şeylere dokunmaktan korur. (Sennett,2002:14) Böylece kent parçalanır, bireyler birbirlerinden
daha fazla korkmaya başlarlar ve bunun sonucu olarak bilinmeyen 'ötekine' bağlı olan
'tehlike'ler de artar.
Zincirleme bir şekilde artan bu tehlikeler ve korkular ile birlikte birey kamusal yaşam
içinde özgürce hareket edebilme yeteneğini yitirmeye başlar. Artan tehlikeler, azalan güven
duygusu ve 'ben'in oluşumunun geçmiş dönemlerden farklı şekillerde tezahür etmesiyle
birlikte ruhsal durumlarında ciddi hasarlar oluşan, dış dünyaya ve kendisine güvenini yitiren
ve nihayetinde kendi kendisine yeterli olmayan bireylerin sayısı, toplumda gittikçe artmaya
başlamıştır.
SONUÇ
İnsanoğlu, tarihin başlangıcından bu yana sürekli gelişim içinde olarak bir varlıktır.
Tarih boyunca yaşamını sağlıklı ve huzurlu bir ortamda sürdürebilmek ve daha uzun
yaşayabilmek için doğayla, tehlikeli hayvanlarla mücadele içinde olmuştur. En büyük korkusu
olan ölüm korkusunu yenebilmek için sürekli araştırmalar yapan insanoğlu, bugün ulaştığı
noktada doğada aklını kullanarak yaşayan ve korkularını yenebilmek için ilerleyen yegâne
varlıktır. Korkularını yenebilmek için yaptığı mücadele insanoğlunu teknik bakımdan
bugünkü noktalara kadar getirebilmiştir: insan ömrü uzamıştır, iletişim araçları sayesinde
dünyadaki olaylardan anında haberdar olmakta, mekânlar arasında çok hızlı bir biçimde
hareket edebilmektedir.
Teknolojik etmenlerin sonucunda gelinen bu noktada yüksek etkili risklerin var olduğu
kaçınılmaz bir gerçeklik; ekolojik tehlikeler, güç dengelerinin bozulması neticesinde meydana
gelebilecek bir dünya savaşı, ekonomik krizler, hormonlu yiyecekler, vb. Bu tehlikeler
karşısında insanlığın bilgilendirilmesi oldukça önemli bir husustur, çünkü teknolojik
gelişmelerin sonucunda gelinen noktada insanlığın elinde gerçekten de tüm yaşamı yok
edebilecek bir güç vardır.
Lakin bugün ortaya çıkan tablo çok daha farklı bir görünüme sahiptir. Sürekli bir
şekilde insanlık yeni bir tehlike ile tanışıyor. Yaşamın her alanında insanları çok çeşitli
tehlikelerin beklediği şeklindeki bilgiler, haberler farklı kanallarla bireylere duyuruluyor.
Buradaki asıl problem, bireylerin bu tehlike haberlerini hiç sorgulamadan kabul etmesi ve
bunları gerçek bir tehlike gibi görüp yaşamını da bu doğrultuda düzenliyor olmasıdır. Oysa bu
tehlikelerin birçoğu bireyler tarafından deneyimlemeden olduğu gibi kabul ediliyor, bu
aşamada ise bireyler neyin gerçekten tehlikeli olduğunu bile bilmiyor duruma gelmektedirler.
Böylece risklerden kaynaklanan korku topluma hâkim olmaya başlamakta, tehlikelerin
nedenleri ve çözümleri üzerinde yoğunlaşmak yerine sadece söz konusu tehlikelerden
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kaçınma tercih edilmektedir. Fakat tehlike bireylerin 'ev'lerinin içine kadar girdiği için artık
kaçabilecekleri hiçbir yer kalmamıştır. Sonuçta ise, bireyin güvenebileceği hiçbir şey ya da
hiçbir kimse kalmamıştır. Herkese, her şeye ve en önemlisi kendisine yabancılaşmakta ve
pasifleşmektedir. Tüm toplumda bu pasifleşme olgusu yaygınlaşmakta ve kolektif bir
teslimiyet içine girilmektedir.
Netice olarak çalışmanın giriş bölümünde ele alınan ve çalışma boyunca cevabı aranan
“Modern yaşam, insanlığa doğaya hükmetme gücünü, kendi hayatının yönünü belirleme
yetisini, hastalıklarla mücadele ederek ömrünü daha da uzatmayı, teknolojik gelişmelerin
sağladığı olanaklarla gündelik yaşamını geçmiş dönemlere oranla daha konforlu yaşama
imkânı verdi. Peki, bunların karşılığında bireyden neyi almıştır?” sorusunun kesin olan cevabı
şu şekildedir; modern yaşam koşullarını bireye konfor sağlamıştır fakat diğer yandan bireyden
güven duygusunu almıştır.
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HAVAYOLU İLE YOLCU TAŞIMACILIĞINDA GİDİŞ-DÖNÜŞ OLARAK ALINAN
BİLETLERDE GİDİŞ BİLETİNİN KULLANILMAMASI HALİNDE DÖNÜŞ
BİLETİNİN İPTAL EDİLMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Umut AKDENİZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Özet
Havayolu ile yolcu taşımacılığında biletlerin gidiş-dönüş olarak alınması havayoluyla
seyahat edecek kişilerin sıklıkla kullandığı bir yöntemdir. Ancak havayolu şirketleri, gidişdönüş olarak alınan biletlerde gidiş biletinin kullanılmaması halinde dönüş biletini de
otomatik olarak iptal etmekte ve söz konusu bileti tekrar satışa açarak başkasına
satabilmektedirler. Hatta havayolu şirketleri bu durumda söz konusu dönüş bileti için
yolcunun önceden ödediği ücreti kendisine iade dahi etmemektedirler. Dolayısıyla bu durum,
havayolu şirketinin haksız kazanç sağlamasına neden olmaktadır. Diğer yandan yolcu - çoğu
kez ilkinden daha fazla bir ücret ödeyerek- dönüş için ikinci kez bilet almak zorunda
kalmaktadır.
Söz konusu gidiş ve dönüş seyahatlerinin tek bir seyahat ve bu seyahate ilişkin olarak
alınan biletlerin de tek bir bilet olarak kabul edilmesi halinde yolcunun gidiş biletini
kullanmaması dönüş hakkını da sona erdirecektir. Yani bu durumda havayolu şirketi haklı
olacaktır. Zaten havayolu şirketleri de dönüş biletinin iptalini bu nedene dayandırmaktadırlar.
Buna karşılık gidiş ve dönüş seyahatlerinin her birinin ayrı bir yolculuk ve bunlara ilişkin
biletlerin de ayrı bir bilet kabul edilmesi halinde gidiş biletinin kullanılmaması dönüşü
etkilemeyecektir.
Havayolu şirketlerinin, gidiş-dönüş olarak alınan biletlerde gidiş biletinin
kullanılmaması halinde dönüş biletini de iptal etme haklarının varlığına ilişkin ne ulusal ne de
uluslararası mevzuatta özel bir hüküm öngörülmüştür. Gidiş biletinin kullanılmaması halinde
dönüş biletinin iptal edileceğine ilişkin ibare uygulamada, bilete ya da sözleşmedeki genel
şartlara yazılmaktadır. Dönüş biletinin iptal edileceğinin genel şart olarak sözleşmede yer
alması hem Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre haksız şart hem de Türk
Borçlar Kanun’a göre dürüstlük kurallarına aykırı, karşı tarafın aleyhine genel işlem koşulu
sayılabilecektir. Zira, havayolu şirketleri bu bilet ve sözleşmeleri tek taraflı olarak
hazırlamakta, dolayısıyla yolcular bunların içeriğine müdahale edememektedirler.
Çalışmamızda, havayolu ile yolcu taşımacılığında gidiş-dönüş olarak alınan biletlerde
gidiş biletinin kullanılmaması halinde dönüş biletinin bu şekilde iptal edilmesinin hukuka
uygun olup olmadığı, böyle bir durumda yolcunun zararının tazmin edilmesinin gerekip
gerekmediği inceleme konusu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Havayolu Seyahati; Bilet İptali; Tazminat
CANCELLATION OF THE RETURN TICKETS IF THE SINGLE TICKET IS NOT USED
IN ROUND TRIP TICKETS IN PASSENGER TRANSPORTS BY AIR
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In airline passenger transport, it is a frequently used method by airline passengers that
buying tickets as round trip. Howewer, airline companies cancel the returnt ticket
automatically if the single ticket is not used and open the ticket again for sale. Yet more
airline companies do not even refund the passenger’s pre-paid fare for the return ticket. In
such a case, airline companies gain unlawful profits. On the other hand, the passenger has to
buy a second ticket for return and usually has to pay more than the first.
If the said single and return trips are accepted as one trip and the tickets received for this
trip are also accepted as one ticket, the passenger’s failure to use the single ticket will also
terminate the right of return. So in this case, the airline companies’ act will be lawfull. After
all, the airline companies states the cancellation of the return ticket’s for this reason. On the
other hand, if each single and return trips are accepted as seperate trips and the related tickets
are seperate tickets, the non-use of the single trip should not affect the return.
There is no specific provision in national and international legislation that regards the
existence of the right of airline companies to cancel the return ticket in the case of single
ticket is not used in round trip tickets. In practice, the statement that the return ticket will be
cancelled if the single ticket is not used is written in ticket or in general conditions of the
contract. The fact that the return ticket will be canceled is stated in the contract as a general
condition is an unfair term acoording to the Consumer Protection Law and contrary to good
faith in accordance to the Turkish Law of Obligations. This is because airline companies
prepare these tickets and contracts unilaterally, so passengers can not interfere with their
content.
In our study, it is examined whether the cancellation of the return ticket is legal or not,
in case of the single ticket is not used in round trip tickets in passenger transport by air and
whether the passenger’s loss should be compensated or not in such a case.
Keywords: Airline Travel, Cancellation of the Ticket, Compensation
I. GİRİŞ
Havayoluyla yolcu taşımacılığında biletler tek gidiş alınabileceği gibi gidiş-dönüş de
alınabilmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı biletlerin bu şekilde gidiş-dönüş olarak alınması
havayoluyla seyahat edecek kişiler tarafından sıkça kullanılan bir yöntemdir. Ancak havayolu
şirketleri, gidiş-dönüş olarak alınan biletlerde herhangi bir nedenle gidiş biletinin
kullanılmaması halinde dönüş biletini de otomatik olarak iptal etmekte ve söz konusu bileti
tekrar satışa açarak başkasına satmaktadırlar. Gidiş biletini kullanmayan veya herhangi bir
nedenle kullanamayan yolcu, dönüş biletinin havayolu şirketi tarafından iptal edildiğinden
çoğu kez habersiz olmaktadır. Dolayısıyla elinde dönüş bileti olduğu kanaatiyle dönüş
biletinde yazan tarih ve saatte havaalanında bulunan yolcu, bu durumdan bileti kullanacağı
zaman haberdar olmakta ve yeniden ücret ödeyerek yeni bir bilet almak zorunda kalmaktadır.
Havayolu şirketleri, iptal edilen dönüş biletinin bedelini yolcuya iade etmemekte, dolayısıyla
aynı yer için iki kez kazanç elde etmektedirler. Zira, havayolu taşımacılığı ile ilgili mevzuatın
karmaşık yapısı1 yolcuların sahip oldukları haklar konusunda bilgi sahibi olamamasına yol
SERDAR, İlknur (2013). Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik Kapsamında Yolcuların
Hakları, Journal of Yaşar University, Cilt 8, Sayı Özel, s.2327
1
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açmaktadır. Bu durum ise, havayolu şirketinin söz konusu uygulamasıyla karşılaşan
yolcuların pasif kalarak durumu kabullenmelerine ve herhangi bir hak talebinde
bulunmamalarına neden olmaktadır. Sanırız, konuyla ilgili mahkeme kararını varlığına ilişkin
yaptığımız araştırmanın sonuçsuz kalmasının sebebi de budur. Aşağıda, bu uygulamanın yasal
olup olmadığı ve her iki taraf için doğurduğu hukuki sonuçlar ele alınacaktır.
II. HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA “GİDİŞ-DÖNÜŞ” KAVRAMI
Konuyla ilgili hukuki durumun ve sonucun ortaya koyulabilmesi açısından öncelikle
havayolu taşımacılığında “gidiş-dönüş” kavramının ne anlama geldiğinin, bundan neyin
anlaşıldığının ya da anlaşılması gerektiğinin tespiti gerekir. Zira buna göre, varılacak sonuç
değişiklik arz edecektir. Şöyle ki, söz konusu gidiş ve dönüş seyahatlerinin tek bir seyahat ve
bu seyahate ilişkin olarak alınan biletlerin de tek bir bilet olarak kabul edilmesi halinde
yolcunun gidiş biletini kullanmaması dönüş hakkını da sona erdirecektir. Yani bu durumda
havayolu şirketi haklı olacaktır. Zaten havayolu şirketleri de dönüş biletinin iptalini bu nedene
dayandırmaktadırlar. Nitekim, Türk Hava Yolları A.O. Yolcu ve Bagaj Taşıma Genel
Şartları’nın2 6. maddesinin 7. fıkrasında aynen “yolcu bir rezervasyonu kullanmaz ve
taşıyıcıya bilgi vermezse, taşıyıcı takip eden parkura ilişkin herhangi bir gidiş veya dönüş
rezervasyonunu iptal edebilir veya iptalini isteyebilir” denilmektedir. Ayrıca aynı şartlarda,
“taşıyıcı uçuş kuponlarını ancak bilette gösterilen kalkış yerindeki sıralamaya göre kabul
edecektir” (3.3.1) ve “uluslararası bilet, kuponlarda gösterilen kalkış noktasından seyahatin
son noktasına kadar, anlaşmalı duraklama noktaları da dahil olmak üzere taşıma için
geçerlidir. Uçuş ya da bagaj kuponları yalnızca sırasıyla kullanılabilir. Kuponlar belirtilen
sırasıyla kullanılmadığında, bilet geçerliliğini kaybeder ve kullanılamaz” hükümleri de
mevcuttur.
Buna karşılık gidiş ve dönüş seyahatlerinin her birinin ayrı bir yolculuk ve bunlara
ilişkin biletlerin de ayrı bir bilet kabul edilmesi halinde gidiş biletinin kullanılmaması dönüşü
etkilemeyecektir. Dolayısıyla böyle bir durumda dönüş biletini iptal eden havayolu şirketi
haksız olacaktır.
Avrupa Adalet Divanı3 261/2004 sayılı AB Tüzüğünün4 uygulama alanı hususundaki
bir uyuşmazlıkta (Schenkel Kararı) havayolu taşımacılığında gidiş-dönüş olarak rezervasyon
yapılmış olsa da bunların iki ayrı uçuş olduklarına karar vermiştir5.
Kanaatimizce de biletlerin gidiş-dönüş olarak alınması halinde bu yolculukların ve
biletlerin birbirlerinden bağımsız ve münferit kabul edilmesi gerekir. Bu, menfaatler
dengesine de uygun olacaktır. Zira söz konusu biletler, fiyat ve tarih bakımından her biri
farklı yolculuğa ilişkin olarak alınmışlardır. Aralarındaki tek ortak nokta kalkış ve varış
yerlerine ilişkindir. Dolayısıyla, zaten ücretini ödemiş olduğu bir yolculuğu yapıp yapmamak
yolcunun inisiyatifinde olmalı ve yolcu bundan dolayı herhangi bir zarara uğramamalıdır.
https://turkishairlines.ssl.cdn.sdlmedia.com/636995555441918121EQ.pdf adresinden erişildi (E.T.: 30.07.2019)
www.curia.europa.eu/juris/
4https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0004.02/DOC_1&format=PDF
adresinden erişildi (E.T.: 30.07.2019)
5http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=67587&doclang=EN
adresinden erişildi (Emirates-Schenkel
kararı) (E.T.: 30.07.2019)
2
3
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Kaldı ki, havayolu şirketi her iki biletin ücretini zaten önceden tahsil etmiştir. Dolayısıyla
burada havayolu şirketi açısından herhangi bir zarar söz konusu olmamaktadır.
III. KONU
HAKKINDA
YASAL
DÜZENLEME
BULUNUP
BULUNMADIĞININ İNCELENMESİ
Türk hukukunda ulusal, yani ülke içi hava taşımalarında özel kanun niteliğinden dolayı
öncelikle 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu6 uygulanır7. Zira 6102 sayılı TTK’nın 852.
maddesinde deniz, demir ve hava yoluyla taşıma ile posta idaresine ilişkin özel hükümler
saklı tutulmuştur. SHK’da hüküm bulunmaması halinde ise aynı kanunun 106. maddesi
uyarınca havayolu ile yurt içinde yapılacak taşımalarda, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası
anlaşmaların hükümleri ve bu anlaşmalarda da hüküm bulunmadığı hallerde, Türk Ticaret
Kanunu hükümleri uygulanır. Daha sonra ise Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların
Haklarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulama alanı bulacaktır 8. Burada da hüküm yoksa
TTK’nın 1. maddesinin 2. fıkrası uyarınca9 ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere
bakılması gerekecektir.
Ancak, ne Sivil Havacılık Kanunu’nda ne Türkiye’nin 26/03/2011 tarihinde taraf
olduğu ve 5866 sayılı Kanun ile onayladığı 1999 tarihli Montreal Konvansiyonu’nda ne de
Türk Ticaret Kanunu’nda konuyla ilgili herhangi bir hüküm bulunmaktadır. Dolayısıyla bu
hususta Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik hükümlerine
bakmamız gerekecektir. Anılan Yönetmelikte, yolcuların özellikle, uçağa kabul edilmemeleri,
uçuşun iptal edilmesi ya da uçuşun ertelenmesi hallerindeki hakları düzenlenmiştir10.
Yönetmelik, incelemesini yaptığımız durumla ilgili doğrudan bir hüküm içermemektedir.
Kanaatimizce dönüş biletinin iptali (ki bu durum yani dönüş biletinin iptal edildiği konusunda
dönüş seyahatinden önce yolcuya herhangi bir bilgi verilmemişse), yine aynı Yönetmelikte
düzenlenen, “uçağa kabul edilmemenin” özel bir hali olarak mütalaa edilebilir. Uçağa kabul
edilmeme durumu söz konusu Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde
tanımlanmıştır. Buna göre, “Uçağa kabul edilmeme: 2 nci maddenin birinci fıkrasında
öngörülen hususlar kapsamında, sağlık, emniyet, güvenlik, uygun olmayan seyahat belgeleri
gibi sebeplerle uçuşa kabul edilmemeleri için makul gerekçelerin bulunduğu durumlar hariç
olmak üzere, uçuşa kabul edilmek üzere onaylanmış rezervasyon kaydı olan geçerli bir bilete
sahip olmalarına rağmen yolcuların uçağa kabul edilmemesi” anlamına gelir. Yalnız burada
şu hususu da belirtmekte fayda vardır. Söz konusu Yönetmelik sadece Türk menşeli hava
taşıma işletmelerinin Türkiye’deki havaalanlarına/havaalanlarından, yabancı menşeli hava
taşıma işletmelerinin ise Türkiye’deki havaalanlarından gerçekleştirdikleri tarifeli ve tarifesiz
tüm uçuşlarda uygulama alanı bulacaktır (.m.2/1-a). Dolayısıyla, Türk menşeli bir havayolu
R.Gazete : Tarih : 19/10/1983 Sayı : 18196
SHK.m.2 “Bu Kanun, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin havacılık sahasındaki
faaliyetlerini kapsar”.
8 Resmi Gazete Tarih: 03.12.2011 Sayı: 28131
9 “Mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere göre
karar verir” (TTK.m.1/2).
10 “Bu Yönetmeliğin amacı, havayolu ile seyahat eden yolcuların sahip olduğu haklar ve bu hakların geçerli olduğu
durumlar ile yolcuların uçağa kabul edilmediği, uçuşlarının iptal edildiği ve uçuşlarının ertelendiği durumlardaki asgari
haklarını belirlemek ve düzenlemektir”(Yönetmelik.m.1).
6
7
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şirketinin yabancı bir memleketten Türkiye’ye yaptığı bir seyahate söz konusu Yönetmelik
uygulanabilecekken, aynı seyahatin yabancı bir havayolu şirketi tarafından yapılması halinde
uygulama alanı bulmayacaktır. Buna karşılık kalkış yerinin Türkiye olduğu tüm uçuşlarda
havayolu şirketinin tabiiyetine bakılmaksızın yine Yönetmeliğin uygulanması gerekecektir.
Yönetmeliğin uygulanabilmesi hakkında değinilmesi gereken bir başka husus da yolcunun;
hava taşıma işletmesi, tur operatörü veya yetkili bir seyahat acentesi tarafından önceden ve
yazılı olarak (elektronik ortam da dahil olmak üzere) belirtilen saatte ve öngörülen şekilde
veya havayolunun bilet satışta belirttiği süreden önce veya herhangi bir zaman belirtilmediği
takdirde, ilan edilen hareket saatinden en geç kırk beş dakika önce, uçuş öncesi kontrole
(check-in) başvurması gerektiğidir.(m.2/1-a/1-2). Bunu yapmayan yolcu, kullanmadığı dönüş
biletinin haksız olarak iptal edildiğini ileri sürmeyecektir.
Buna karşılık, dönüş biletinin iptal edildiği daha önce yolcuya bildirilmişse, bu durumda
artık yolcunun Yönetmelikte belirtildiği şekilde ve sürede uçağa biniş hazırlıklarını yapmış ve
tamamlamış olması gerekmeyecektir. Zira, bu durum uçağa kabul edilmeme değil,
sözleşmede borçlanılan edimin yerine getirilmemesi hali teşkil eder. Ancak buna, yani
sözleşmedeki edimin hiç yerine getirilmemesine ilişkin ne Sivil Havacılık Kanunu’nda ne de
Montreal Konvansiyonu’nda bir hüküm öngörülmüştür. Bu durumda SHK’nın 106.
maddesindeki atıf gereğince TTK uygulanması gerekecek; ancak orada da bu konuya ilişkin
hüküm bulunmadığından orada yapılan atıf gereği de TBK hükümleri uygulama alanı
bulacaktır.
Görüldüğü üzere, havayolu şirketlerinin, gidiş-dönüş olarak alınan biletlerde gidiş
biletinin kullanılmaması halinde dönüş biletini de iptal etme haklarının varlığına ilişkin ne
ulusal ne de uluslararası mevzuatta özel bir hüküm öngörülmüştür. Dolayısıyla, dönüş biletini
iptal eden havayolu şirketinin bu davranışı hukuka aykırı olacaktır. Hatta gidiş biletinin
kullanılmaması halinde dönüş biletinin iptal edileceğine ilişkin ibarenin uygulamada olduğu
gibi bilete ya da genel şartlara yazılmış olması halinde dahi durum değişmeyecektir. Zira,
havayolu şirketleri bu sözleşmeleri tek taraflı olarak hazırlamakta, dolayısıyla söz konusu
sözleşmelerdeki hükümler genel işlem koşulu niteliğini haiz olmaktadırlar. Nitekim 6098
sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 20. maddesine göre “genel işlem koşulları, bir sözleşme
yapılırken düzenleyenin, ileride çok sayıdaki benzer sözleşmede kullanmak amacıyla,
önceden, tek başına hazırlayarak karşı tarafa sunduğu sözleşme hükümleridir. Bu koşulların,
sözleşme metninde veya ekinde yer alması, kapsamı, yazı türü ve şekli, nitelendirmede önem
taşımaz”.
“Genel işlem koşullarıyla ilgili hükümler, sundukları hizmetleri kanun veya yetkili
makamlar tarafından verilen izinle yürütmekte olan kişi ve kuruluşların hazırladıkları
sözleşmelere de, niteliklerine bakılmaksızın uygulanır” (TBK.m.20/4).
TBK’nın 21. maddesine göre ise, karşı tarafın menfaatine aykırı genel işlem
koşullarının sözleşmenin kapsamına girmesi, sözleşmenin yapılması sırasında düzenleyenin
karşı tarafa, bu koşulların varlığı hakkında açıkça bilgi verip, bunların içeriğini öğrenme
imkânı sağlamasına ve karşı tarafın da bu koşulları kabul etmesine bağlıdır. Aksi takdirde,
genel işlem koşulları yazılmamış sayılır.
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Bu durumda, sözleşmenin yazılmamış sayılan genel işlem koşulları dışındaki hükümleri
ise TBK’nın 22. maddesi uyarınca geçerliliğini koruyacaktır. Zira aynı madde uyarınca
havayolu şirketi yazılmamış sayılan koşul olmasaydı diğer hükümlerle sözleşmeyi
yapmayacak olduğunu ileri süremeyecektir.
TBK’nın 25 .maddesinde genel işlem koşullarına, dürüstlük kurallarına aykırı olarak,
karşı tarafın aleyhine veya onun durumunu ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamayacağı
belirtilmiştir.
Diğer yandan havayolu ile yolculuk yapan kişiler genellikle tüketici sayıldığından
bunlarla yapılan taşıma sözleşmeleri de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanun’a11 tabi olacaktır. Zira söz konusu Kanun’da “taşıma”, bir tüketici işlemi olarak
sayılmıştır12. Aynı Kanun’un “Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar” başlıklı 5.
maddesinde ise haksız şart tanımlanmıştır. Bu maddenin ilk fıkrasına göre, “haksız şart;
tüketiciyle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak
ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe
neden olan sözleşme şartlarıdır”. “Tüketiciyle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız
şartlar kesin olarak hükümsüzdür” (2.fıkra). “Bir sözleşme şartı önceden hazırlanmış ve
standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme
şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir” (3.fıkra).
Bu konuyla ilgili bir hususu belirtmekte fayda vardır. Yukarıda tespit ettiğimiz üzere,
incelemesini yaptığımız durumla ilgili mevzuatımızda doğrudan bir hüküm mevcut değildir.
Dolayısıyla konumuz açısından burada Türk Sivil Havacılık Kanunu ve (orada yapılan atıf
gereği) sonrasında TTK’nın mı, yoksa taşımanın bir tüketici işlemi sayıldığı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki Kanun’un mu uygulanacağı konusunda doktrinde13 var olan
tartışmanın herhangi bir etkisi olmayacaktır. Nitekim, gidiş-dönüş biletinin iptal edilmesinin
genel şartlarda yer alması durumu son tahlilde bir haksız şart teşkil edecek ve sonuç
değişmeyecektir.
Özetle; dönüş biletinin iptal edileceğinin genel şart olarak sözleşmede yer alması hem
TKHK’ya göre haksız şart hem de TBK’ya göre dürüstlük kurallarına aykırı, karşı tarafın
aleyhine genel işlem koşulu sayılmalıdır. Nitekim, bu konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü tarafından “Havayolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair

RG. Tarih : 28/11/2013 Sayı : 28835
“Tüketici işlemi: Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla
hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser,
taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki
işlemi,” m.3/1/(l).
13 Nitekim bu konunun incelendiği çalışmalar için bkz. AKSOY, Sami (2015). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun Taşıma Hukukuna Müdahalesi Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran, Cilt:31, Sayı:2, 305-336; BATMAZ
SİLAHTAROĞLU, Elvin (2018). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Kapsamında Navlun Sözleşmesi Ve
Konişmentonun Tüketici İşlemi Olarak Değerlendirilmesi; Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran, Cilt: 8,
Sayı: 1, 169-188; ORUÇ, Murat (2017). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Uygulama Alanının
Eleştirisi, 2nd International Congress on Political,Economic and Social Studies (ICPESS), 19 22 May, 80-94; ÖZMUMCU,
Seda (2014). 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Hükümleri Ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde
Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklara Genel Bir Bakış, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, C. 16, Özel Sayı, 831-871 (Basım Yılı: 2015) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan.
11
12
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Talimat”14adıyla bir talimat taslağı hazırlanmış ve bu talimatın 7. maddesinin 6. fıkrasında
gidiş biletinin kullanılmaması nedeniyle yolcunun dönüş uçuşuna kabul edilmemesi halinde
yolcuların tazminat hakkını haiz oldukları belirtilmiştir. Ancak bu talimat halen yürürlüğe
sokulmamıştır.
IV. YOLCUNUN TAZMİNAT HAKKI VE BUNUN MİKTARI
Dönüş biletinin iptal edildiği konusunda dönüş seyahatinden önce yolcuya herhangi bir
bilgi verilmemesinin uçağa kabul edilmeme hali teşkil edeceğini yukarıda belirtmiştik. Bu
durumda Yönetmeliğin 5. maddesinin 3. fıkrasındaki “yolcuların iradeleri dışında uçuşa
kabul edilmemeleri durumunda, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi derhal 8 inci, 9 uncu
ve 10 uncu maddelerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır” hükmü
gereğince yolcunun tazminat isteme hakkı doğacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki, uçağa
kabul edilmeme durumunda yolcunun tazminat alma hakkına sahip olabilmesi için, kabul
edilmemeyi haklı çıkaracak bir nedenin mevcut olmaması gerekir. Dolayısıyla, yolcunun
kendisinden kaynaklanan sebeplerde herhangi bir tazminat söz konusu olmayacaktır15. Bu
durumda yolcuya, Yönetmeliğin 8. maddesine göre iç hat uçuşlar için 100 Avronun Türk
Lirası cinsinden karşılığı tutarında tazminat verilir. Dış hat uçuşlarında ise ,
a) 1500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avronun Türk Lirası cinsinden
karşılığı,
b) 1500 ile 3500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avronun Türk Lirası cinsinden
karşılığı,
c) 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avronun Türk Lirası cinsinden
karşılığı,
tutarında tazminat ödenmesi gerekecektir.
Söz konusu tazminatın yolcunun uğramış olduğu tüm zararı karşılamadığı hallerde,
yolcunun diğer zararlarının da tazmin edilmesini isteme hakkı vardır. Zira Yönetmeliğin 13.
maddesine göre, “Yolcuların diğer kanun ve düzenlemelerden doğan tazminat talep etme
hakları saklıdır. Bu Yönetmelik kapsamında ödenen tazminat söz konusu tazminattan mahsup
edilebilir”.
Buna karşılık, dönüş biletinin iptal edildiği daha önce yolcuya bildirilmişse, yukarıda da
belirttiğimiz üzere, bu durum uçağa kabul edilmeme değil, sözleşmede borçlanılan edimin
yerine getirilmemesi hali teşkil eder. Bu durumda Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan 112 ve
devamı maddeleri uygulama alanı bulacaktır. TBK’nın 112. maddesine göre “borç hiç veya
gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe,
alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür”. Aynı Kanun’un 125.
maddesinin ilk fıkrasında ise, temerrüde düşen borçlunun, verilen süre içinde, borcunu ifa
etmemesi veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklının, her
zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahip olduğu hüküm
“Yerli tarifeli hava taşıma işletmelerinden alınan gidiş -dönüş sıralı biletlerde gidiş biletinin kullanılamaması
nedeniyle yolcunun dönüş uçuşuna kabul edilmemesi halinde yolcular tazminat hakkını haizdir”
http://web.shgm.gov.tr/documents/sivilhavacilik/files/mevzuat/sektorel/taslaklar/SHT-YOLCU03032017.pdf
adresinden erişildi (E.T:20.07.2019).
14

15

Serdar, s.2342.
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altına alınmıştır. Ancak burada borçlu, yani havayolu şirketi edimini yerine getirmeyeceğini
zaten önceden bildirdiği için yolcunun artık aynen ifayı talep etmesinin bir anlamı
olmayacaktır. Dolayısıyla yolcunun, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına 16 dayanarak
sözleşmeden dönerek menfi zararının tazmin edilmesini isteme hakkı olacaktır.
V. GÖREVLİ MAHKEME
4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun17 zamanında Yargıtay, taşıma
işinin TTK’da düzenlenmiş olmasından dolayı bunun ticari davaya vücut vereceği görüşünden
hareketle bu davaların asliye ticaret mahkemesinde açılması gerektiği yönünde kararlar
vermekteydi18. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un19yürürlüğe
girmesinden sonra ise görüşünü, bu davaların tüketici mahkemelerinde açılması yönünde
değiştirmiştir20.
TTK’nın 4. maddesinde, TTK’da düzenlenen işlerden kaynaklanan davaların mutlak
ticari dava olduğu; 5. maddesinde ise, aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin
değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesinin tüm ticari davalara
bakmakla görevli olduğu hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, TKHK’nin 3. maddesinde
“taşıma” tüketici işlemi olarak sayılmıştır. Aynı Kanun’un 83. maddesinin 2. fıkrasında da
“taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili diğer kanunlarda düzenleme
olması, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye ilişkin
hükümlerinin uygulanmasını engellemez” hükmü öngörülmüştür. Dolayısıyla, gidiş biletini
kullanmayan ve bunun sonucunda dönüş bileti iptal edilen yolcunun hakkını aramak için

“Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa
edilmemesinden doğan zararın giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir” (TBK.m.125/2).
“Sözleşmeden dönme hâlinde taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edimleri
geri isteyebilirler. Bu durumda borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin
hükümsüz kalması sebebiyle uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir” (TBK.m.125/3).
17 RG 08.03.1995, S. 22221.
18“… uyuşmazlık taşıma hukukunu ilgilendirmekte olup, TTK.nun 4. maddesinin 1.bendi uyarınca anılan Yasa'da
düzenlenmiş olan bütün hususlardan doğan hukuk davaları, mutlak ticari dava sayılır. Bu nitelikteki uyuşmazlığa Tüketici
Mahkemesi sıfatıyla bakılıp, sonuçlandırılması mümkün olmayıp, kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir”,
11.HD’nin 30.10.2001 tarih ve 2001/5389 E. 2001/8349 K. sayılı kararı, www.hukukturk.com adresinden erişildi (
E.T.07.08.2019).
19 RG 28.11.2013 S. 28835.
20 “…Mahkemece iddia ve dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, davanın ticari nitelikte bir dava olmayıp, Tüketici
Mahkemesinin görev alanına giren tüketici davası olduğu zira, davacının tüketici sıfatıyla işbu davayı açtığından tacir
olmadığı, ticari bir faaliyeti ve amacının da bulunmadığı gerekçesiyle, mahkemenin görevsizliğine, karar kesinleştiğinde ve
talep edildiğinde dosyanın görevli ... Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili
temyiz etmiştir. Dosyadaki yazılara kararın dayandığı deliller ile gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin bütün temyiz
itirazları yerinde değildir…” 11. Hukuk Dairesi’nin 04.10.2016 tarih ve
2016/7167 E. , 2016/7758 K. sayılı kararı,
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ adresinden erişildi (E.T.:07.08.2019); “…Mahkemece,
iddia ve tüm dosya kapsamına göre, 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanununda tüketicinin "Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi" olarak tanımlandığı,
taşıma sözleşmelerinin de tüketici işlemleri arasında sayıldığı, anılan Kanunun 73. maddesinde de tüketici işlemleri ile
tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin davalarda tüketici mahkemelerinin görevli olduğunun
belirtildiği gerekçesiyle göreve ilişkin dava şartı yokluğundan dava dilekçesinin usulden reddine, talep edilmesi halinde
dosyanın görevli ... Nöbetçi Tüketici Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir. Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı deliller ile gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde
değildir”, 11. Hukuk Dairesi’nin 29.02.2016 tarih ve
2016/1640 E. , 2016/2149 K. sayılı kararı,
https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ adresinden erişildi (E.T.:07.08.2019).
16
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başvurması gereken yargı yeri, söz konusu biletin değerine göre tüketici hakem heyetleri veya
tüketici mahkemeleri olacaktır.
SONUÇ
Yukarıda yaptığımız izahattan anlaşılacağı üzere, havayoluyla yapılacak yolcu
taşımalarında gidiş-dönüş olarak alınan biletlerden, herhangi bir nedenle gidiş biletinin
kullanılmaması halinde dönüş biletinin iptal edilmesi hukuka aykırıdır. Bunun, havayolu
şirketleri tarafından olağan bir şekilde uygulanması durumu değiştirmeyecektir. Nitekim
Yargıtay’ın, yine havayolu şirketleri tarafından sıklıkça kullanılan ve yolcuların
mağduriyetine yol açan başka bir uygulama olan fazla bilet satma (overbooking) işlemi için
vermiş olduğu bir kararda21 belirtildiği gibi, bir takım işlem ve uygulamaların zaman içinde
olağan hale gelmesi, o işlem ve uygulamanın doğru olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla
böyle bir durumda hem yolcunun iptal edilen dönüş bileti için varsa ödediği ücretin kendisine
iadesi hem de dönüş için almak zorunda kaldığı bilet ile iptal edilen bilet arasındaki fiyat
farkının ödenmesi gerekir. Bundan başka yolcunun, dönüş biletinin iptal edilmesi sonucunda
oluşan diğer zararlarının da karşılanmasını isteme hakkı vardır. Zira, var olan aksine
uygulama, havayolu şirketlerinin haksız kazanç sağlamasına neden olmaktadır. Dolayısıyla,
yolcu hakları açısından olması gereken, havayolu şirketlerinin hukuka aykırı olan bu
uygulamaya son vermesi ve ayrıca bunun Kanun Koyucu tarafından hazırlanacak bir
düzenlemeyle hukuken yasaklanmasıdır.
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HOW TO MANAGE E-BUSINESS: DESIGN, DEVELOPMENT AND FUTURE
OF THE CONCEPT
Assist. Prof. Dr. Onur Başar Özbozkurt
Tarsus University
Abstract
Modern-day digital transformation including the internet and global usage of websites
and rapid structural changes in the economy enable for e-business in terms of coordinating
and adapting these changes. In this regard, as a revolutionary paradigm of doing business, ebusiness is a brief way of describing “electronic business” that represents the method of using
digital and online information and communication technologies (ICT) to strengthen business
processes that notably include online stores or other internet-based firms. In other words, ebusiness contains a more comprehensive definition of e-commerce that includes not only
buying and selling goods and services but also collaborating with stakeholders and business
partners, leading electronic transactions within a company. In addition to that, e-business may
comprise a crucial key of an organizational management strategy involving in the use of
solutions desired and planned to increase organizations' competitiveness. In this sense, this
present study aims at exploring the aspects of the main circumstances of the concept of ebusiness and focuses on the growth of e-business, formulation and implementation of ebusiness strategies, and looks at the future prospects for e-business in addition to identifying
the distinctions of e-commerce. The study shows that the rapid technological developments
combined with the growth of e-business contribute the tremendous opportunities and an
appropriately developed e-business strategy and tools that are correspondingly used in the
companies, positively affect organizations’ success and sustainability.
Keywords: E-Business, Information and Communication Technologies, Management.
E-İŞLETME YÖNETİMİ: TASARLANMASI, GELİŞİMİ VE KAVRAMIN GELECEĞİ
Özet
İnternet ve web sitelerinin küresel düzeyde kullanımı ve ekonomideki hızlı yapısal
değişiklikleri de kapsayan günümüzdeki dijital dönüşüm, bahse konu değişiklikleri koordine
etmek ve bu değişikliklere uyum sağlamak için e-işletmeciliğe olanak sağlamaktadır. Bu
bağlamda, iş yapmanın devrim gerçekleştiren bir paradigması olarak e-işletmecilik, özellikle
çevrimiçi mağazalar veya diğer internet tabanlı firmaları içeren, iş süreçlerini güçlendirmek
için dijital ve çevrimiçi bilgi ve iletişim teknolojilerini (BİT) kullanma yöntemini temsil eden
“elektronik işletmeciliği” tanımlamanın kısa bir yolunu ifade etmektedir. Farklı bir ifadeyle eişletmecilik, yalnızca mal ve hizmet satın alma ve satmayı değil, aynı zamanda bir işletme
içerisinde elektronik işlemlere öncülük eden paydaşlarla ve iş ortaklarıyla işbirliğini içeren
daha kapsamlı bir e-ticaret tanımını içermektedir. Buna ek olarak, e-işletmecilik,
organizasyonların rekabet gücünü artırmak için arzulanan ve planlanan çözümlerin
kullanılmasını içeren bir organizasyonel yönetim stratejisinin çok önemli bir anahtarı
olabilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, e-işletmeciliğin e-ticaretten farklılıklarının tespit
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edilmesine ek olarak, e-işletmecilik kavramının temel koşullarının incelenmesi ve eişletmeciliğin büyümesine, e-işletme stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına
odaklanılmakta ve e-işletmeciliğe ilişkin gelecekteki beklentilerin incelenmesi
amaçlanmaktadır. Bu çalışma, e-işletmeciliğin büyümesiyle birlikte kaydedilen hızlı
teknolojik gelişmelerin kayda değer fırsatlara katkıda bulunduğunu ve doğru bir şekilde
geliştirilen e-işletmecilik stratejisi ve buna paralel olarak faydalanılan araçların,
organizasyonların başarısı ve sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkilediğini ortaya
koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: E-İşletmecilik, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Yönetim.
1. INTRODUCTION
Technological developments are rapidly changing the methods of organizations do
business. The fundamental actor of these changes, internet, considerably has a gorgeous
significance for doing business, specifically e-business, and precisely improving the
productivity of economic and business activities (Souza & Batista, 2017: 60). In this sense, ebusiness refers to an approach that includes successfully achieving business goals which
(computer-based, networked etc.) technology for information exchange allows and promotes
the implementation of business activities in and across value chains in addition to that
strengthening decision-making that underlies those activities (Holsapple & Singh, 2000: 161;
Holsapple & Chen, 2013: 263).
Furthermore, e-business can be defined as the tools and processes that permit
organizations to use internet-based information technologies to operate business activities
both externally and internally (Pilinkiene, Kurschus & Auskalnyte, 2013: 77). In this regard,
e-business can be synthesized that, fundamentally, e-business is related to new and innovative
business strategies, models, tactics, and methods that are facilitated with the competences
brought by the internet and related technologies. Additionally, e-business opportunities enable
the e-business strategy aligned with business operators and drivers (Akhgar & Siddiqi, 2006:
1).
On the other hand, although e-business and e-commerce interchangeably are used in
various researches, these concepts have distinctions between each other. In this respect, ecommerce means inter-business or inter-organizational transactions which are between firms
and organizations, and business-to-consumer transactions which are between firms,
organizations and individuals (Zorayda, 2003: 7). E-business explicitly seems a “framework”
to categorize e-businesses from the point of strategic business goals and objectives; however,
the e-commerce business model is a scheme for business processes in which the goods and
money flow (Aithal, 2016: 276). Namely, e-commerce is a kind of paperless trading. Ecommerce by buying and selling exchange data and information necessary for the
transportation of goods, with less effort and more momentum will perform banking
transactions (Azadi & Rahimzadeh, 2012: 49).
From this point of view the development of advanced technologies, the environment of
business changes, the extension of markets, the production of new goods and services, the
demands of buyers online, the new internet-based business applications, and adopting the
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digital changes have exponentially prioritized to increase the importance of e-business and its
activities (Combe, 2012, 331). In this regard, this present study aims at exploring the aspects
of the main circumstances of the concept of e-business and concentrates on the growth of ebusiness, formulation and implementation of e-business strategies, and looks at the future
prospects for e-business in addition to identifying the distinctions of e-commerce.
2. E-BUSINESS
Within the last decades, the nature of the business environment has aggressively
changed owing to the production and advent of a series of technological developments, and in
this regard the introduction of mobile data technology is seen as the vital point of
understanding e-business (Cristofaro, 2019: 1). In this sense, electronic business typically
means to as “e-business” in brief, can be described as utilizing information and
communication technologies (ICT) in support of all business activities (Raaju, 2015: 33).
Similarly, e-business refers to as the use of the internet to create a network and authorize
business processes, electronic commerce, organizational communication, and cooperation
within a company and with its clients, suppliers, stakeholders, and partners. E-businesses
utilize several networks such as the internet, extranet, intranet, etc. to enhance their
commercial activities and processes (Combe, 2012: 1). Furthermore, a more extensive
explanation of e-business can be argued as the change process of organization’s business
activities to deliver additional customer value via utilizing the technological applications and
determining the paradigm of the recent business economy (Zorayda, 2003: 7).
Jelassi & Enders (2005:4) highlight that the concept of “e-business” is acknowledged as
the utilization of electronic tools to internally and externally operate organizations’ business
activities and processes. In this frame, internal e-business processes consist of linking
between an organization and its employees via using the intranet to enhance information
sharing, enable knowledge spreading, and support managerial report system. In addition to
that, e-business processes also contain improving the aftersales service activities and
cooperating with business stakeholders and partners in terms of developing a new product
jointly, etc. Brzozowska & Bubel (2015: 1095) point out the e-business means a business
management way utilizing IT communication, primarily internet-based applications.
Likewise, e-business simplifies sending reports and documents, exchanging data between a
distributor, producer, stakeholder and business partner, attracting new clients, and exploring
new markets.
Mazzarol (2015: 83) emphasizes that the model of “e-business” includes the utilize by a
business of ICT to strengthen production processes, customer engagement activities, and
internal management processes (Mazzarol, 2015: 83). Moreover, Kovacic, Groznik & BosiljVuksic (2002: 640) stress that the infrastructure of e-business reflects the share of total
economic infrastructure utilized to improve e-business processes and activities and operate
electronic commerce transactions. In other words, the infrastructure of e-business contains
software, hardware, support services and human-based capital used in electronic business and
the fundamental value drivers and main characteristics consist of total customer service, cost
leadership and emerging recent business models.
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Wu, Mahajan & Balasubramanian (2003: 425-426) state that e-business can be utilized
to engage in clients, business partners, stakeholders, suppliers, and employees in terms of ecommerce websites that offer sales transactions, customer-service websites, extranets and
supply chains, etc. Namely, Fillis & Wagner (2005: 606) argue that e-business is one of the
main business models operated over an electronic network that include having a website,
exchanging data files, using other companies’ websites or utilizing to buy and sell goods and
services online.
As Aithal (2016: 275) stresses that the e-business model contains the specific roles and
relationships among organizations’ customers, shareholders, suppliers, and allies; the essential
flows of services, product, money, and information; and the crucial opportunities to the
related partners and participants. Similarly, Kolaric, Petrovic & Radojcic (2011: 32) claim
that e-business does not only signify the prioritization of adapting new technologies; but also,
it means to be interiorized the innovative practices that concentrate on clients and suppliers,
changes in the methods which goods and services are shaped to buyers’ demands etc. by
organizations.
From this point of view, e-business precisely enables innovative opportunities for
organizations that are avid and ready to adapt and transforming its traditional business
channels to a virtual business platform (Sheung, 2014: 9). Additionally, e-business provides
organizations to effectively and efficiently link their internal and external processes and work
cooperatively and closely with partners and suppliers to enhance customers’ expectations and
needs in terms of achieving a better satisfaction level (Owenje, 2014: 2). In other words, ebusiness briefly allows creating a bridge between to clients, business partners, stakeholders,
suppliers, and employees via utilizing the internet, intranets, and extranets (Rodgers, Yen &
Chou, 2002: 185).
2.1.
Formulation and Implementation of E-Business Strategies
The nature of e-business environment has active and dynamic circumstances and in such
a context, the formulation and implementation of appropriate strategies in e-businesses are
facing several challenges (Sanaei & Sobhani, 2018: 185). In this frame, the identification of ebusiness strategies have a vital significance for business development and promoting
economic restructuring and upgrading (Elnaga & Shammari, 2016: 68) and it is a crucial
element for all organizations to describe and adopt an appropriate e-business strategy for their
business actions to lead its e-business implementation and support the overall corporate
strategy (Chen, Ruikar & Carrillo, 2013: 307). In this sense, e-business strategy helps to the
development to expand organizations’ knowledge and skills along the dimensions of
analytical ability and creative thinking (Jelassi & Enders, 2005: 34). Furthermore, the ebusiness strategy allows vision and mission, goals and objectives for the organizations’
business climate. The underlying component of the e-business strategy is the conception of a
real-time engaged organization that supports and creates value to its clients better processes
than other rivals in the business environment (www.wap.dhl.com, Date retrieved: 06.09.
2019).
Suchánek (2008: 538) states that e-business strategy involves the adoption of business
processes spanning the entire value chain. The primary aim of e-business strategy formulating
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is to create value by utilizing ICT. Namely, the added value can be characterized as the
creation of higher profit, shortening of the business transaction, lower costs, etc. Additionally,
Akhgar & Siddiqi (2006: 3) argue that e-business strategies’ stages respectively include ebusiness expectations, priorities, applications, implementation options, and long-term plans.
In this frame, Figure 1 below indicates developing e-business strategy.

Procedural and
technological audit
Implementation
schedules

Implementation
preferences

Competition
analysis and
analysis of strategic
partners

Development of EBusiness Strategy

The selection of
technologies
suppliers

Occasions and
technologies
identification

Definition of the
occasions

Figure 1. Development of E-Business Strategy
Source: Adapted and retrieved from Suchánek (2008: 538).
On the other hand, the implementation of e-business strategies are more than a simple
adoption of Information System, hence it includes a closer integration between the external
and internal management process, a deeper bridging with organizational partners,
stakeholders, suppliers and clients, besides strategic opportunities (Wu, et al., 2003: 428;
Lucia-Palacios, Bordonaba-Juste, Polo-Redondo & Grünhagen, 2014: 225). Additionally,
implementing e-business strategies are key activities for taking responsibility and initiating to
be ready for the business climate. To succeed in e-business strategies, the appropriate
objectives and measurable goals need to be clearly described in the beginning, introducing
and determining the new market advantages and opportunities or enhancing information
accessibility among business drivers, departments, and strategic business units (Akhgar &
Siddiqi, 2006: 6).
2.2.
The Distinctions Between E-Business and E-commerce
Although, the concepts of e-business and e-commerce are interchangeably used in some
researches, these concepts are different meanings between each other. On one hand, ecommerce refers to inter-organizational transactions and inter-business transactions that
include transactions between and among firms/organizations, and business-to-consumer
transactions that signify transactions between firms/organizations and buyers; on the other
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hand, e-business includes governmental or non-profit organizations’ business process that
conducts with internet-based technologies (Zorayda, 2003: 7). On the contemporary ebusiness architecture concept, e-commerce has been assumed as a vital component of the
organizations and seen a business unit on its own. In addition to that, e-commerce has been
presumed as the interchange of goods and services for money utilizing internet technologies
as enhancing infrastructure (Labuschagne, & Eloff, 2001: 298).
Furthermore, e-commerce implies to prospects of online business that contains
interchanges among clients, vendors, stakeholders and business partners. For instance,
suppliers are interaction with manufacturers, clients are interaction with salespersons. In this
point, e-business embraces these components and contains operations that are handled within
the business itself (Deitel, 2001: 1376). Similarly, e-commerce is determined as the total
transactions operated between units utilizing digital communication in which using electronic
order systems. However, e-business is described as the type of business in which any part of
the process regarding with digital communication. Namely, e-business includes both
transactions, e-interactions and collaborative activities (De Graaf & Muurling, 2005: 128).
Besides, e-commerce is related to selling and buying of products around the web.
Contrarily, e-business is not limited to commercial transactions and supports the other units of
business services. E-commerce concentrates on the organization’s dealings with its clients,
partners or suppliers. On the contrary, e-business specifies undertaking industry, commerce,
and trade via using of ICT (www.keydifferences.com, Date retrieved: 13.08.2019). From this
point of view, Table 1 indicates the comparison of the concepts of e-business and ecommerce.
Table 1. The Comparison of E-Commerce and E-Business
Basis for Comparison
E-Business
E-Commerce
It is known as driving business It is known as carrying out
Definition
utilizing internet and internet- merchandise
trade
via
based technologies.
utilizing the internet.
Superset
Subset
What is it?
Not limited.
Limited.
Is it limited to
monetary transactions?
Business transactions
Commercial transactions
What they carry out?
Ambiverted
Extroverted
Approach
Website, customer relationship Website
Requires
management, enterprise resource
planning, etc.
Intranet, Extranet, and Internet
Internet
Network
Source: Adapted and retrieved from https://keydifferences.com/difference-between-ecommerce-and-e-business.html#ComparisonChart, Date retrieved: 13.08.2019.
Consequently, in the model of e-commerce, buyers make transactions via selling and
buying goods and services over the internet; by contrast, in the concept of e-business,
business processes are carrying out on the internet. Additionally, e-commerce needs to a
specified website for representing and introducing the business activities; however, e-business
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consists of creating and building better relationships with clients, suppliers, partners, and
distributors via customer relationship management, enterprise resource planning, and website.
Furthermore, e-commerce requires the connection of the extrinsic business environment via
using the internet; besides, e-business uses the internet, extranet, and intranet. By the same
token, whilst e-commerce has limited monetary transactions, e-business has no limited
monetary transactions. Also, while e-business carries out business transactions, e-commerce
operates commercial transactions.
2.3. Future Prospects of E-Business
The evolution of ICT has critically an impact on many organizations around the world
challenges the transformations and changes to the business environment and socioeconomic
development plans, representing the fundamental implications on various organizations’
business transactions and supporting the concepts of globalization and the transformation of
the global digital economy (Kamel, 2012: 1104). In this respect, successfully incorporating
today’s digital technologies needs organizations to conduct innovative methods (Kane,
Palmer, Phillips & Kiron, 2015: 37; Senyo, Liu & Effah, 2019: 52).
Besides, utilizing internet-based technological applications are not adequate. Also, it is
necessary to profit from digitalization needs business model innovation; for instance, making
transition to modern and contemporary service business models (Parida, Sjödin & Reim,
2019: 1). In this regard, a future-ready e-business organizations consider all circumstances of
interaction between organizations’ brand and the client and prioritize it with buyer-centered,
engaging and designed interactions. In addition to that, it needs to pay attention to the whole
customer experience lifecycle and strength intelligence at the appropriate circumstances.
Moreover, e-business organizations require a digital transformation strategy that is perpetual
visited and iterated over time to be able to adjust to market conditions (www.avanade.com,
Date retrieved: 21.09.2019).
Furthermore, Kulyk & Škodová Parmová (2017: 84) state that e-business will be
conducted via flexible internet networks of interdependent organizations all over world in the
future. Considerably, it will be global, collaborative, open, adoptive and dynamic, consistent
and frictionless. Namely, ICT will be one of the most crucial assumptions for successful ebusiness development. All organizations will be affected by these kind of innovative business
transformations. Additionally, Fei & Chung (2015: 191) highlight that to support e-business
based organizations in achieving excellence and the competitive edge, IT for future e-business
management must rise to new challenges by providing tools to analyze large volumes of data
from various sources and support decision making, generating models for investigating
components in fast-growing e-commerce sectors, and developing mechanisms for enhancing
the efficiency of business processes, etc. Ultimately, Lee & Jecks (2004: 44) briefly argue that
one certainty is that the e-business drivers of the future will be those who can engage the
chasms between engineering, business, IT and technology, and human relationships.
3. CONCLUSION
Within the last decades, the business environment has drastically changed due to the
advent of a series of technological innovations, among which the introduction of mobile data
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technology is considered as the milestone from where thousands of new disruptive ebusinesses have been set (Cristofaro, 2019: 1). Moreover, new e-business environment makes
the organization abandon the traditional ways of operation (Kolaric et al., 2011: 39). In this
respect, it has been presumed that e-business is a new revolution where initiative is needed to
fully utilize the capabilities of internet technology in a specific business setting (Sheung,
2014: 8). Considerably, electronic business, namely e-business is more than just buying and
selling products online. It also includes the entire online process of developing, marketing,
selling, delivering, servicing and paying for products and services (Malhotra, 2014: 11).
From this point of view, this study shows that the rapid technological developments
combined with the growth of e-business contribute the tremendous opportunities such as more
efficient administrative functions, accessing prices anytime and faster and easier ordering by
customers, enabling access for new international and regional markets, strengthening
customer and supplier networks and improving a creative collaboration and project
management. In this sense, an appropriately developed e-business strategy and tools that are
correspondingly used in the companies, positively affect organizations’ success and
sustainability.
As a result, this study has recommendations for both further researches and practices in
business life. In this regard, further researches might concentrate on empirical studies in the
related field in addition to theoretical and conceptual studies. Additionally, universities should
support e-business practices to strengthen this new and emerging discipline. Besides, it is
recommended managers to invest more in training employees for this type of new business
model and should take into consideration that these adoption to challenges and taking steps to
this new business world are critical to survival for almost every organization since it is
expected that upgrading the quality of e-business practices are going to increase its
significance in the future.
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BİLİM DÜNYASINA KATKI BAĞLAMINDA CİNSİYET HUKUKU VE CİNSİYET
FIKHI
Dr. Öğr. Üyesi Cemalettin ŞEN
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Özet
Küçük görüş ayrılıkları bir kenara bırakılacak olursa cinsiyet kavramını genel anlamıyla
“bitki, hayvan ve insanlarda erkekle dişiyi birbirinden ayıran ve türün devamı için bunların
birbirini tamamlamasını sağlayan genetik, bedensel, hormonal ve ruhsal özelliklerin bütünü”
olarak tanımlamak mümkün olur. İnsanı hak ve sorumlulukların öznesi olarak kabul eden
hukuk ve fıkıh (İslam hukuku) açısından bakıldığında ise yukarıdaki tanımın insan temelinde
bir daralma gösterdiği görülmektedir. Cinsiyet, daha basit anlamıyla insan cinsinin kadın ve
erkekten ibaret olan iki ayrı görünümünü ifade eder. Dolayısıyla cinsiyetin geçmişi, ilk
insanlara kadar uzanır. Çünkü insan türünün günümüze kadar gelebilmesi erkek ve kadının
cinselliğine bağlı olarak mümkün olmuştur. Bu manasıyla erkek ve kadın, birbirini tamamlar
niteliktedir. Başka bir anlatımla sadece biyolojik açıdan değil ruhsal yönüyle de erkek ve
kadın birbirine muhtaçtır. Cinsiyet ve buna bağlı olarak cinsellik, biyoloji, psikoloji, tıp, ahlâk
ve sosyoloji başta olmak üzere pek çok bilim dalının inceleme konusu olmuştur. Bu bilim
dallarından önemli ikisi de hukuk ve fıkıhtır. Gerçekten de dikkatle incelendiğinde hukuk ve
fıkıh bilimlerinin bütün alt bölümlerinde cinsiyete ve bununla ilişkili olarak cinselliğe önemli
bir yer verildiği görülebilir. Sözgelimi ibadet alanında namaz kıldıracak imamın, ezan
okuyacak müezzinin cinsiyeti tartışmaları örnek olarak verilebilir. Ayrıca diğer hukuki
alanlarda da devlet başkanının cinsiyeti, hâkimlerin cinsiyeti, cinsiyet değiştirme, evlilikte
tarafların cinsiyeti, mirasta cinsiyetin rolü, cinsel içerikli suçlar gibi meseleler örnek olarak
sunulabilir. Sayılarını rahatlıkla artırabileceğimiz örnekler ışığında hukuk ve fıkıh bilimlerinin
bütün kısımlarında cinsiyete ve cinselliğe özel bir önem verildiği görülebilir. Söz konusu
alanlarda daha sistemli ve verimli bilgi üretilebilmesi için cinsiyetle bağlantılı konu ve
sorunlara odaklanmış birer yardımcı bilim dalına ihtiyaç vardır. Bu bilimsel ihtiyacın
karşılanması amacıyla “cinsiyet hukuku” ve “cinsiyet fıkhı” adlarında iki yeni disiplinin bilim
dünyasının gündemine getirilmesi faydalı olacaktır. Sonuç olarak hukukun ve fıkhın gelişimi
açısından “cinsiyet hukuku” ve “cinsiyet fıkhı” üzerinde düşünmenin gerekli olduğu
söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Cins, Cinsel, Cinsellik, Cinsiyet, Cinsiyet Fıkhı, Cinsiyet Hukuku.
SEX LAW AND SEX FIQH IN THE CONTEXT OF CONTRIBUTION TO THE WORLD
OF SCIENCE
Abstract
Leaving aside the small differences of opinion, it is possible to define the concept of sex
as “the totality of genetic, physical, hormonal and spiritual characteristics that differentiate
between male and female in plant, animal and human beings and enable them to complement
each other for the continuation of the species”. From the perspective of law and fiqh (Islamic
law), which accepts human as the subject of rights and responsibilities, it is seen that the
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definition above shows a contraction on human basis. Sex, in its simplest sense, refers to two
distinct aspects of the human genus: men and women. Thus, the history of sex goes back to
the first people. Because the human species can survive until today, depending on the
sexuality of men and women. In this sense, man and woman are complementary to each other.
In other words, man and woman are in need of each other not only in biological terms but also
in spiritual aspects. Sex and related sexuality, biology, psychology, medicine, ethics and
sociology have been the subject of many scientific studies. The two most important of these
disciplines are law and fiqh. Indeed, when examined carefully, it can be seen that sex and
related sexuality are given an important place in all sub-sections of the sciences of law and
fiqh. For example, the discussion of the sex of the imam and the muezzin who will recite the
prayer in the field of worship can be given as an example. In other legal areas, issues such as
sex of the head of state, sex of judges, sex reassignment, sex of the parties in marriage, role of
sex in heritage, sexual offenses can be cited as examples. In the light of examples that we can
easily increase their numbers, it can be seen that sex and sexuality are given special
importance in all parts of law and fiqh sciences. In order to produce more systematic and
productive information in these areas, an auxiliary science focusing on sex related issues and
problems is needed. In order to meet this scientific need, it would be beneficial to bring two
new disciplines, “sex law” and “sex fiqh”, to the agenda of the scientific world. As a result, it
can be said that it is necessary to think about “sex law” and “sex fiqh” for the development of
law and fiqh.
Keywords: Genus, Sexual, Sexuality, Sex, Sex Fiqh, Sex Law.
GİRİŞ
Cinsiyet, temelde canlıların tümünü ilgilendirmekle beraber hukuk ve fıkıhta (İslam
hukuku) bazı istisnai durumlar dışında sürekli insan özelinde ele alınan bir kavramdır. Bu
bakımdan cinsiyet, hukukun ve fıkhın öznesi (süje) olan insanın en önemli niteliklerinden
biridir. Bu yönüyle cinsiyeti araştırmak insanı, insanı incelemek de cinsiyeti anlamayı
kolaylaştırır.
İnsanların cinsiyet bağlamında kadın ve erkek olmak üzere iki ayrı cinse ayrılması,
onların insan olma ortak noktasında buluşmalarına engel değildir. Bununla beraber geçmişten
günümüze cinsiyet kaynaklı pek çok toplumsal sorunun arkasında, bu buluşmanın tam olarak
gerçekleştirilememesinin olduğu da bir gerçektir. Dolayısıyla insan kimliğinin, cinsiyet
kimliğinin önünde ve üstünde kabul edildiği toplumlarda huzur, barış ve adalet ortamının
sağlanmasının ve korunmasının çok daha kolay olduğu söylenebilir.
Cinsiyetin ve buna bağlı olarak cinselliğin geçmişi, ilk insanlara kadar uzanır. Çünkü
insan türünün günümüze kadar gelebilmesi erkek ve kadının cinselliğine bağlı olarak mümkün
olmuştur. Bu manasıyla erkek ve kadın, birbirini tamamlar niteliktedir. Başka bir anlatımla
sadece biyolojik açıdan değil ruhsal yönüyle de erkek ve kadın birbirine muhtaçtır.
Cinsiyet ve cinsellik, biyoloji, psikoloji, tıp, ahlâk ve sosyoloji başta olmak üzere pek
çok bilim dalının inceleme konusu olmuştur. Bu bilim dallarından önemli ikisi de hukuk ve
fıkıhtır. Gerçekten de dikkatle incelendiğinde hukuk ve fıkıh bilimlerinin bütün alt
bölümlerinde cinsiyete ve cinselliğe önemli bir yer verildiği görülebilir. Ne var ki tespit
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edebildiğimiz kadarıyla cinsiyet ve cinsellik temelinde hukuk/fıkıh bilimlerine bütüncül
olarak bakan disiplinler henüz teşekkül etmemiştir.
Söz konusu ilmî boşluğun bir nebze de olsa doldurulması ümidiyle hazırladığımız bu
çalışmada öncelikle Cinsiyet Hukuku ve Cinsiyet Fıkhı’na ilişkin kavramsal çerçeve çizilecek,
hangi ihtiyaçların bu bilim dallarının ortaya konulmasını gerekli kıldığı açıklanacak ve son
olarak da cinsiyet hukuku ve cinsiyet fıkhının amaçları üzerinde durulacaktır.
1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu bölümde cinsiyet ve cinsiyetle ilişkili bazı terimlerin yanı sıra cinsiyet hukuku ve
cinsiyet fıkhı bilim dallarının tanımları üzerinde kısaca durulacaktır:
Türkçeye Arapçadan geçmiş olan1 ve sözlükte “tür, çeşit” gibi anlamlara gelen2 cins
(genus), pek çok ortak özellikleri bulunan ve bir bütün oluşturan varlıklar topluluğu olarak
tanımlanır.3 Cinsel (sexual), cinsiyete yani erkek ve dişi arasındaki biyolojik ayrılığa ilişkin;
cinsellikten kaynaklanan4 anlamlarına gelir. Cinsellik (sexuality), cinsel özelliklerin tamamı
ve cinsel özelliklere sahip olma durumu5 manasındadır.
Cinsiyet ise küçük görüş ayrılıkları bir kenara bırakılacak olursa genel anlamıyla bitki,
hayvan ve insanlarda erkekle dişiyi birbirinden ayıran ve türün devamı için bunların birbirini
tamamlamasını sağlayan genetik, bedensel, hormonal ve ruhsal özelliklerin bütünü6 şeklinde
tarif edilebilir.
Arapça kökenli bir kelime olan cinsiyet karşılığında Arapçada “cins” ()الجنس,7 Türkçede
“eşey”,8 İngilizcede “sex”,9 Fransızcada “sexe”,10 Almancada “sexus”,11 Farsçada “cinsiyyet”
()جنسيت,12 Latincede “sexus”13 ve İtalyancada “sesso”14 sözcükleri kullanılır.
İnsanı hak ve sorumlulukların öznesi olarak kabul eden hukuk ve fıkıh açısından
bakıldığında ise cinsiyete ilişkin genel tanımın insan temelinde bir daralma gösterdiği

Sevan Nişanyan, Sözlerin Soyağacı: Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü, 4. Baskı (İstanbul: Everest
Yayınları, 2009), 96.
2
İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, 3. Baskı, 15 Cilt (Beyrut: Dâru Sâdır, 1994), 6: 43; Trabzonlu Cûdî Efendi, Lugat-ı
Cûdî, haz. İsmail Parlatır, Belgin Tezcan Aksu ve Nicolai Tufar (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2006),
66.
3
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 24 Cilt (İstanbul: Milliyet Gazetecilik, 1992), 5: 2383.
4
Yaşar Çağbayır, Orhun Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı, 5 Cilt (İstanbul: Ötüken
Neşriyat, 2007), 1: 822.
5
İlhan Ayverdi, Asırlar Boyu Tarihî Seyri İçinde Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 3 Cilt (İstanbul: Kubbealtı
Neşriyatı, 2005), 1: 497.
6
Ömer Demir – Mustafa Acar, Sosyal Bilimler Sözlüğü, 4. Baskı (İstanbul: Vadi Yayınları, 1998), 55; Türkçe
Bilim Terimleri Sözlüğü: Sosyal Bilimler (Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi, 2011), 223.
7
Ahmed Ebû Hâka, Mu‘cemü’n-nefâisi’l-vasît (Beyrut: Dârü’n-Nefâis, 1432/2011), 205.
8
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, 5: 2385.
9
Robert Avery v.dğr. (ed.), İngilizce-Türkçe Redhouse Sözlüğü, 13. Baskı (İstanbul: Redhouse Yayınevi, 1986),
886.
10
Pars Tuğlacı, Büyük Türkçe-Fransızca Sözlük, 2. Baskı (İstanbul: İnkılap ve Aka Kitabevleri, 1974), 144.
11
Karl Steuerwald, Türkçe-Almanca Sözlük (İstanbul: ABC Kitabevi, 1993), 159.
12
Mehmet Kanar, Büyük Türkçe-Farsça Sözlük (İstanbul: Birim Yayınları, 1993), 76.
13
The Pocket Oxford Latin Dictionary Latin-English English-Latin (Oxford: Oxford University Press, 1995),
298.
14
Birsen Çankaya – Renato Luciano – Seval Barlas, İtalyanca Standart Sözlük İtalyanca-Türkçe Türkçeİtalyanca (İstanbul: Fono Yayınları, 2000), 433.
1
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görülmektedir. Cinsiyet, hukukta ve fıkıhta kullanıldığı yaygın anlamıyla insanların kadın ve
erkekten ibaret olan iki ayrı görünümünü ifade eder.
Çalışmamızın omurga kavramı olan cinsiyeti açıklığa kavuşturduğumuz için bu
kavramla ilişkili iki yeni bilim dalının tanımına geçebiliriz.
Tespit edebildiğimiz kadarıyla ilk defa tarafımızdan ve bu çalışmayla bilim dünyasının
gündemine sunulan bu disiplinleri şöyle tanımlamak mümkündür: Cinsiyet hukuku (sex law),
“cinsiyete ve cinselliğe ilişkin veriler ışığında hukuksal konuları inceleyen ve bütüncül bir
bakış açısıyla hukuksal sorunlara çözüm arayan hukuka yardımcı bir bilim dalıdır.” Cinsiyet
fıkhı (sex fiqh),“cinsiyete ve cinselliğe ilişkin veriler ışığında fıkhi konuları inceleyen ve
bütüncül bir bakış açısıyla fıkhi sorunlara çözüm arayan fıkha yardımcı bir bilim dalıdır.”
2. CİNSİYET HUKUKU VE CİNSİYET FIKHI BİLİM DALLARINA OLAN
İHTİYAÇ
Hukukun ve fıkhın bütün alt bölümlerinde cinsiyet ve cinsellikle ilişkili pek çok konu
ve sorunla karşılaşmak mümkündür. Bu bölümde fıkha özgü ibadetlerden başlayarak toplam
sekiz başlık altında cinsiyet ve cinsellik içerikli hukuki/fıkhi örnekler sunulacaktır:
2.1. İbadetler
(a) Kadın ve erkeğin tenlerinin birbirine değmesi neticesinde abdestin bozulması,
Hanefîlerin dışındaki mezheplerde söz konusu kişilerin birbirlerine mahrem olup olmamaları
ve cinsel haz ve kastın bulunup bulunmaması gibi özel şartlar bağlamında kabul edilmiştir.15
(b) Cinsel ilişkiye giren veya başka sebeplerle cinsel zevk duyarak menisi akan
kimsenin durumuna cenâbet ( )الجنابةdenir.16 Bu durumdaki kişilerin gusletmesi farzdır (elMâide 5/6).
(c) Cumhura göre müezzinin erkek olması gerekir. Hanefîler ise kadının ezan
okumasının câiz fakat mekruh olduğu görüşündedir.17
(d) Fıkıh bilginlerinin ezici çoğunluğu, erkeklere imamlık yapacak kimsenin erkek
olması gerektiği, kadının erkeklere imamlığının câiz olmadığı görüşündedir. Bu görüş,
kadınların erkeklere imam olmasını yasaklayan hadis18 başta olmak üzere çeşitli delillerle
desteklenmiştir. Kadınların erkeklere imamlık yapabileceği görüşünü savunanlar da bazı
hadisleri19 delil olarak göstermişlerdir. Kadının kadınlara imamlığı ise fıkıh bilginlerinin
büyük çoğunluğuna göre câizdir.20
(e) Âdet gören veya lohusa olan kadınların oruç tutması geçerli değildir.21 Söz konusu
durumlarda ramazan orucunun daha sonra kazâ edilmesi gerekir.22
Abdülkadir Şener, “Abdest”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1988), 1:
70.
16
Salim Öğüt, “Cenâbet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1993), 7: 349.
17
Mustafa Sabri Küçükaşcı, “Müezzin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
2006), 31: 495.
18
İbn Mâce, es-Sünen, 2 Cilt (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1401/1981), “İkāmet”, 78.
19
Müslim b. Haccâc, el-Câmiu’s-sahîh, 8 Cilt (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1401/1981), “Mesâcid”, 289-290; Ebû
Dâvûd es-Sicistânî, es-Sünen, 5 Cilt (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1401/1981), “Salât”, 61.
20
Salim Öğüt, “İmam”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2000), 22: 188-189.
21
İbrahim Kâfi Dönmez, “Oruç”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2007), 33: 420.
15
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(f) Kadınların altın ve gümüşten ziynet eşyasının zekâta tâbi olup olmadığı fıkıh
bilginleri arasında tartışmalıdır. Fakat erkeklerin kullandığı bu tür eşyanın zekâta tâbi
olduğunda noktasında görüş birliği vardır.23
(g) Telbiye ()التلبية, hac veya umre niyetiyle ihrama girenlerin lebbeyk diye başlayan
zikir cümlelerini söylemesidir. Fıkıh bilginlerinin ezici çoğunluğuna göre erkeklerin telbiyeyi
yüksek sesle söylemesi müstehaptır. Bu konuda kadınlarla erkekler arasında fark olmadığı
görüşünde olan İbn Hazm’ın aksine cumhura göre kadınların seslerini yanlarındaki
arkadaşlarının duyabileceğinden fazla yükseltmeleri mekruhtur.24
2.2. Şahıs Hukuku
(a) Cinsiyet değişikliği, bir kişinin anatomik cinsiyetinin değiştirilmesi için yapılan,
genellikle hormon tedavisiyle birlikte uygulanan cerrahi işlemlerdir. 25 Fıkıh bilginleri cinsiyet
değişikliğine cevaz vermemişlerdir.26 Türk Medeni Kanunu’nda ise cinsiyet değişikliği, istem
sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş olması, evli olmaması, transseksüel yapıda bulunması ve
cinsiyet değişikliğinin ilgili kişinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunun tıbben kanıtlanması
şartıyla şahsen başvurulması durumunda mahkemenin vereceği izinle mümkün görülmüştür.27
(b) Nesebi belli olsun olmasın başkasına ait bir çocuğu kendi çocuğu olarak kabul etme
anlamındaki evlât edinme yani tebennî ()التبني,28 İslâm’ın ilk yıllarında meşru bir uygulama
olarak kabul edilmişse de Medîne döneminde vahyedilen bir âyetle (el-Ahzâb 33/4)
yasaklanmıştır. Türk Medeni Kanunu’nda ise evlât edinme, belli durumlarda tespit edilmiş
şartlar altında mirasçılık gibi hükümler de doğuracak biçimde mümkün kabul edilmiştir.29
2.3. Aile Hukuku
(a) İslâm hukuku açısından ilgili âyetin (en-Nisâ 4/34) açık hükmü nedeniyle aile
reisliğine ilişkin yetki ve sorumluluğunun kocaya aidiyeti30 bağlamında görüş birliği vardır.
1926 tarihli Türk Kanunu Medenisi de “Koca, birliğin reisidir.”31 maddesiyle aynı hükme
varmışsa da 2001 tarihli Türk Medeni Kanunu’nda “Birliği eşler beraberce yönetirler.”32
maddesiyle bu yetki ve sorumluluk eşler arasında eşit olarak paylaştırılmıştır.
Muhammed b. İsmâil el-Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, 8 Cilt (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1401/1981), “Savm”, 40;
Tirmizî, el-Câmiu’s-sahîh, 5 Cilt (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1401/1981), “Savm”, 68.
23
Mehmet Erkal, “Zekât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2013), 44: 200.
24
Salim Öğüt, “Telbiye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2011), 40: 396397.
25
British Medical Association A-Z Aile Tıp Ansiklopedisi, trc. Serkut Yalçın v.dğr. (İstanbul: 121 Medikal
Yayıncılık, 2008), 736.
26
Hilal Özay, “İslâm Hukuku Açısından Cinsiyet Değiştirme”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi 5/1 (2016): 26; Hayati Hökelekli, “Cinsiyet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara:
TDV Yayınları, 1993), 8: 21.
27
Türk Medeni Kanunu, Kanun Numarası: 4721, Kabul Tarihi: 22.11.2001, mad. 40.
28
Mehmet Akif Aydın, “Evlât Edinme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
1995), 11: 527.
29
Türk Medeni Kanunu, mad. 305-314.
30
Mehmet Kâmil Yaşaroğlu, “Koca”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
2002), 26: 129.
31
Türk Kanunu Medenisi, Kanun Numarası: 743, Kabul Tarihi: 17.02.1926, mad. 152.
32
Türk Medeni Kanunu, mad. 186.
22
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(b) Evlenme akdinin ancak erkek ve kadın arasında geçerli olduğu, aynı cinsiyete sahip
kişilerin evlenmelerinin mümkün olmadığı noktasında fıkıh33 ve Türk Medeni Kanunu34
arasında anlayış farklılığı yoktur.
2.4. Miras Hukuku
(a) İslâm hukukunda ölen kişinin erkek ve kız çocuklarının ikili birli vâris olacaklarına
ilişkin hüküm35 âyetle (en-Nisâ 4/11) sabittir. Türk Medeni Kanunu ise “Çocuklar eşit olarak
mirasçıdırlar.”36 maddesiyle kız ve erkek çocukları arasında bu konuda fark görmemiştir.
(b) Türk Medeni Kanunu, sağ kalan eş hangisi olursa olsun mûrisin (miras bırakan)
fürûuyla (alt soy hısımı) birlikte bulunması hâlinde mirasın dörtte birini alacağına
hükmetmiştir.37 Aynı durumda İslâm hukukuna göre ise kadın sekizde bir, koca dörtte bir pay
alır.38
2.5. Borçlar Hukuku
(a) Türk Borçlar Kanunu, işçinin kişiliğinin korunmasına ilişkin “İşveren, hizmet
ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine
uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu
tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla
yükümlüdür.”39 maddesiyle cinsel tacizle alakalı sorumluluğu işverene yüklemektedir.
(b) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, çalışma şartlarını düzenlediği “Kimse, yaşına,
cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi
yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar…”40 maddesiyle
kadınları bu bağlamda koruma altına almıştır.
2.6. Anayasa Hukuku
(a) İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin her insanın eşitliğini vurgulayan
maddelerinin41 bir yansıması olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda herkesin cinsiyet
ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, kadın erkek eşitliğinin yaşama
geçirilmesinin devletin yükümlülüğünde olduğu42 hükme bağlanmıştır. Müsâvat ()المساوات
yani “insanların temel haklar bakımından ve insan olma niteliği itibariyle eşit kabul
edilmesini ifade eden ahlâk ve hukuk ilkesi”43 açısından bakıldığında İslâm’ın cinsiyet vb.

Fahrettin Atar, “Nikâh”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2007), 33: 112.
Türk Medeni Kanunu, mad. 124, 134.
35
Hayreddin Karaman, “Asabe”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1991), 3:
452.
36
Türk Medeni Kanunu, mad. 495.
37
Türk Medeni Kanunu, mad. 499.
38
Hamdi Döndüren, “Ashâbü’l-Ferâiz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,
1991), 3: 468.
39
Türk Borçlar Kanunu, Kanun Numarası: 6098, Kabul Tarihi: 11.01.2011, mad. 417.
40
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kanun Numarası: 2709, Kabul Tarihi: 07.11.1982, mad. 50.
41
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Kabul Tarihi: 10.12.1948, mad. 1, 2.
42
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, mad. 10.
43
İlhan Kutluer, “Müsâvat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2006), 32: 76.
33
34
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açılardan hiçbir ayrıma gitmeden bütün insanları eşit gördüğü44 (el-Hucurât 49/13) rahatlıkla
ifade edilebilir.
(b) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından
mahrum bırakılamayacağı ve ilköğretimin kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunlu
olduğu45 hükme bağlanmıştır. Bilenlerle bilmeyenlerin kesinlikle bir olmayacağını ifade eden
(ez-Zümer 39/9) ve ilmimizi arttırmamıza yönelik Allah’a (cc) dua etmeyi öğütleyen (Tâhâ
20/114) âyetlerle ilmin nâfile ibadetten daha üstün olduğunu46 ve öğrenmenin ve öğretmenin
önemini vurgulayan47 hadisler birlikte değerlendirildiğinde İslâm dininde eğitim ve öğrenim
hakkının temel bir hak ve görev olarak görüldüğü anlaşılmaktadır.
2.7. Ceza Hukuku
(a) Türk Ceza Kanunu, “Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din,
mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli
veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım
yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.”48 maddesiyle suç ve ceza açısından
cinsiyet vb. ayrımı yapılmaksızın kanun önünde eşitlik ilkesini hükme bağlamıştır. İslâm ceza
hukukunda cezanın şahıslar bakımından genelliği yani kanun karşısında herkesin eşitliği ilkesi
benimsenmiştir. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in (sav) pek çok uygulaması49 vardır.50
(b) Türk Ceza Kanunu, “…Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet
veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır…”51 maddesiyle cinsiyet vb. farkı nedeniyle açıkça aşağılama eylemlerini
suç olarak tanımlamıştır. İnsanlarla alay etmenin ve çirkin lakaplar takmanın büyük bir günah
ve haksızlık olduğuna işaret eden52 âyetin (el-Hucurât 49/9-11) genel hükmü de bu çerçevede
değerlendirilebilir.
2.8. Yargılama Hukuku
(a) Fıkıh bilginlerinin büyük çoğunluğuna göre ilgili âyetler (en-Nisâ 4/15; en-Nûr 24/4,
13) delil gösterilerek zina suçunun zina eylemini açıkça gören en az dört erkek şahidin
şahitliğiyle sabit olur.53
(b) Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre kadının muayenesi, istemi hâlinde ve olanaklar
elverdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır.54
Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, nşr. Şuayb el-Arnaût v.dğr., 50 Cilt (Beyrut: Müessestü’r-Risâle, 14161421/1995-2001), 38: 474.
45
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, mad. 42.
46
Tirmizî, “İlim”, 19: İbn Mâce, “Mukaddime”, 17.
47
Ebû Dâvûd, “İlim”, 9, 12; Tirmizî, “İlim”, 3, 19.
48
Türk Ceza Kanunu, Kanun Numarası: 5237, Kabul Tarihi: 26.09.2004, mad. 3.
49
Buhârî, “Hudûd”, 11-12; Müslim, “Kasâme”, 5; Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 4.
50
Ali Bardakoğlu, “Ceza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1993), 7: 475.
51
Türk Ceza Kanunu, mad. 216/2.
52
Mustafa Çağrıcı, “İstihza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2001), 23:
347.
53
Hacı Yunus Apaydın, “Şahit”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2010), 38:
279.
54
Ceza Muhakemesi Kanunu, Kanun Numarası: 5271, Kabul Tarihi: 04.12.2004, mad. 77.
44
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Sayılarını rahatlıkla artırabileceğimiz yukarıdaki örnekler ışığında hukuk ve fıkıh
bilimlerinin bütün kısımlarında cinsiyete ve cinselliğe özel bir önem verildiği görülebilir. Söz
konusu alanlarda daha sistemli ve verimli bilgi üretilebilmesi için cinsiyet ve cinsellikle
bağlantılı konu ve sorunlara odaklanmış birer yardımcı bilim dalına ihtiyaç vardır. Bu bilimsel
ihtiyacın karşılanması amacıyla “cinsiyet hukuku” ve “cinsiyet fıkhı” adlarında iki yeni
disiplinin bilim dünyasının gündemine getirilmesi faydalı olacaktır.
3. CİNSİYET HUKUKU VE CİNSİYET FIKHI BİLİM DALLARININ
AMAÇLARI
Bu iki yeni disiplinin temel amacı, cinsiyet ve cinselliğe ilişkin veriler ışığında bir bütün
olarak hukuki/fıkhi konuların incelenmesi ve hukuki/fıkhi sorunlara çözüm bulunmasıdır.
İkinci amaç, yasama, yargılama ve bilimsel ictihad faaliyetlerinin insan hakları
gözetilerek yürütülmesinin ve söz konusu alanlarda hata oranını en aza indirmenin
sağlanmasıdır.
Bu amaçlara ulaşabilmek adına öncelikle yeterli ölçüde hukuk/fıkıh eğitimi alınmalıdır.
Ardından cinsiyet ve cinsellik kavramıyla bağlantılı olarak biyoloji, tıp, ahlâk, tarih, psikoloji,
sosyoloji ve eğitim gibi alanlarda yeterli araştırma ve okumalar yapılmalıdır.
SONUÇ
Cinsiyet hukuku ve cinsiyet fıkhı, bilim dünyasına henüz katılma aşamasına gelmiş olan
iki disiplindir. Dolayısıyla bu iki bilim dalının gelişmesi, zaman içerisinde ve pek çok farklı
uzmanlık alanından bilim insanlarının katkılarıyla mümkündür.
Hukuki/fıkhi sahada üretilecek düşüncelerin ve ortaya konulacak faaliyetlerin cinsiyet
hukuku/cinsiyet fıkhı aracılığıyla çok daha sistemli ve kaliteli olabileceği umulabilir.
Sonuç olarak hukukun ve fıkhın gelişimi açısından “cinsiyet hukuku” ve “cinsiyet fıkhı”
üzerinde düşünmenin gerekli olduğu söylenebilir.
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KÖTÜLÜK PROBLEMİ ATEİZMİN MEŞRUİYETİ İÇİN BİR GEREKÇE
OLUŞTURABİLİR Mİ?
Dr. Öğr. Üyesi Ergin ÖGCEM
Kütahya DPÜ
Özet
Batı ve İslam düşünce geleneğinde din hesabına sorun teşkil etmiş meselelerden birisi
hiç şüphesiz “Kötülük Problemi” olmuştur. Doğrudan dinin kurucusu ve garantörü olan
Tanrı’yı hedef alması, varlığını sorgulamak suretiyle tartışmaya açması sebebiyle problem
sadece ateistler açısından değil, teist inanca sahip düşünürler açısından da ciddi bir mesele
olmuştur. O sebepledir ki, Hans Küng (1928-)’ün “ateizmin kayası” olarak nitelediği bu
problem uzun yıllar hararetli tartışmalara konu olmasına rağmen, üzerinde olumlu
sayılabilecek bir gelişme henüz kaydedilmiş değildir. Bunda meselenin pratik olmaktan
ziyade teorik bir karaktere sahip olmasının etkisi büyük olmuştur. Zira teorik anlamda
insanların kanaatleri genel olarak kendisinden beslendikleri inanç ve kültür yapıları tarafından
belirlendiği için, bir tarafın düşüncesine istikamet veren olgu ve değerlerin diğer tarafı ikna
etmesi veya onlar tarafından kolay bir şekilde benimsenmesi beklenemez. O sebepledir ki
mesele çok uzun yıllardan beridir tartışılıyor olmasına rağmen hala canlığını korumaktadır ve
bu tartışma daha uzun yıllar böyle devam edecek gibi de gözükmektedir.
Doğa hareketlerinin ve insan eylemlerinin sebep olduğu ve neticeleri itibariyle insanı
olumsuz şekilde etkileyen hadiselerin tam olarak nereden kaynaklandığı ve bunun gerçek
failinin kim olduğu hep merak ve tartışma konusu olmuştur. Özellikle teistik inanç
çevrelerinin Tanrı hakkında kullandıkları olumlayıcı nitelemeler perspektifinde, onun
hükümranlığında bulunan bir âlemde bu tür hadiselerin meydana geliyor olmasının makul bir
şekilde ortaya konamamış olması, bu tartışmaların fitilini ateşleyen en önemli gerekçe
olmuştur. Ateistler kötülük olgusunun yok sayılamayacağı varsayımından hareketle iki
seçenek üzerine yoğunlaşmışlardır. Eğer Tanrı her şeye muktedir bir varlık ise o zaman
kötülüklerin de yaratıcısı olmalıdır. Değilse Tanrı’nın gücü ve kudreti tartışma konusu
olacaktır. Bu durum inanç sahibi kimsenin kabul etmeyeceği bir husus olacağından, tek
seçenek kalmaktadır ki, o da Tanrı’nın olamayacağı realitesidir. Tartışmanın diğer tarafında
yer alan teist inanç sahipleri ise doğada asıl olanın iyilik olduğunu, kötülük denen hadisenin
iyiliklerin zaman zaman inkıtaa uğraması sebebiyle ortaya çıkan izafi bir durum olduğunu
savunmuşlardır. Diğer taraftan özellikle ahlaki noktadaki kötülüklere insanın özgür iradesinin
sebep olduğunu ileri sürerek, Tanrı’nın kötü veya kötülüklerin nedeni olabileceği görüşünü
reddetmişlerdir. Bu bildiride, tartışmanın taraflarınca ortaya konan argümanlar çerçevesinde,
kötülük probleminin ateizme bir gerekçe oluşturup oluşturamayacağı hususu analiz edilmeye
çalışılacaktır.
GİRİŞ
Teolojide ve felsefi düşünce geleneğinde tartışma konusu olan en önemli problemlerden
birisi hiç şüphesiz “Kötülük Problemi”dir. Düşünce tarihi açısından çok eski bir mesele
olması yanında, çözümü noktasında herhangi bir uzlaşmanın da sağlanamadığı bir problemdir.
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

231

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
Problem ve bu problem özelinde yapılan tartışmalar daha çok vahiy eksenli dinlerin Tanrı’yı
tanımlama biçimi ve bu tanımlama ile tabii düzende ve insan hayatında meydana gelen
olumsuz durumların mantıksal bir zemin üzerinde telif edilemeyişinden kaynaklanmıştır.
Diğer taraftan dinlerin Tanrı ile ilgili tutumları kadar, bu tutuma karşı uzlaşmaz bir tavır
sergileyen muhaliflerin eylem biçimi de meselenin sağlıklı bir zemin üzerinde tartışılmasına
imkân vermemiştir.
Kötülük problemi, kötü kavramının insanın zihin dünyasında ve gündelik yaşamında
meydana getirdiği etki ile ilgili bir meseledir. İnsan gündelik yaşamında etrafında cereyan
eden olayları kendisini etkileme biçimine göre genel olarak “kötü” veya “iyi” şeklinde
tanımlamaktadır. Kendisini olumlu şekilde etkileyen, hayatına pozitif katkı sunan durumları
iyi olarak tanımlarken, gündelik yaşamında sıkıntıya, üzüntüye sebep olan, canını acıtan,
planlarını gerçekleştirmesine engel olan durumları da kötü olarak tanımlar. Kötülük kelimesi
Türkçe’de genel olarak kötü olma durumu, kemlik, şer, zarar verecek davranış veya söz
anlamlarına gelecek şekilde kullanılmıştır.1 Felsefede ise, doğadan gelen ya da bilinçli insan
eyleminin sonucu olan ve insan varlığına bu dünyadaki yaşamında büyük zarar veren durum,
oluşum ya da şey olarak tanımlanmıştır.2 Bu bağlamda düşünüldüğünde, başta akletme
melekesiyle diğer varlıklardan ayrılan insan olmak üzere, duyan ve hisseden varlıkların
incinmesine, acı çekmesine, yıkımına ve hatta ölümüne sebep olan her şeyi kötü olarak tasvir
etmek mümkündür.3
Kötülük problemi aslında Hristiyan düşüncesinde insanın cennetten kovulmasına sebep
olduğu varsayılan yasak meyvenin yenmesi ve bunun neticesinde dünyaya sürgünle başlayan
bir serencamın hikâyesidir. Çünkü bu hikâye, insanın işlemiş olduğu bu hata nedeniyle
cennetten kovulduğunu, dünyanın ise bu kovulma neticesinde gelinen bir nevi ceza yeri
olduğunu ima etmektedir. Dolayısıyla insanın yaşam yurdu olan dünya bizatihi kötü bir yer
olarak tasvir edilmektedir. İyi olması yanında her şeye gücü yeten bir Tanrı tanımlaması 4 ile
insanı cezalandıran, işlemiş olduğu günah sebebiyle ondan intikam alan, gündelik yaşamında
başına çok çeşitli bela ve musibetler getiren bir Tanrı’nın nasıl telif edileceğinin bilinememesi
veya hangi tanımlamanın gerçek anlamda Tanrıyı temsil ettiğinin açık bir şekilde ifade
edilememesi problemin temelindeki ana saiklerdir. Bu noktadaki belirsizlik hem teistik inanç
sahiplerinin Tanrı hakkında tutarlı bir dil geliştirmesini engellemekte ve hem de ateistlerin
Tanrı’nın varlığını inkâr etmeleri için bir gerekçe oluşturmaktadır.
Tanrı, insan ve doğa ekseninde meydana gelen olaylardan hareketle kötülük problemi
genel olarak “doğal ve ahlaki kötülük” olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır. Deprem,
sel, yangın, heyelan, kasırga, volkan patlamaları gibi tabiatın işleyişi ile ilgili olanlar doğal
kötülük olarak adlandırılırken; cinayet, hırsızlık, tecavüz, sahtekârlık, dolandırıcılık, yalan
söylemek gibi olanlar ise ahlaki kötülük kapsamında zikredilmiştir. Sonraları bu sınıflamaya
Gottfried Leibniz (1646-1716) tarafından metafizik kötülük adıyla üçüncü bir kötülük çeşidi
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basım Evi, 1998, c 2, s. 1388.
Ahmet Cevizci, Felsefe Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2000, s. 203.
3
Nick Trakakis, The God Beyond Belief in Defence of William Rowe’s Evidential Argument from Evil,
Netherlands: Springer, 2007, s. 23.
4
Nicholas Bunnin and Jiyuan Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, Oxford: Blackwell
Publishing, 2004, s. 234.
1
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daha ilave edilmiştir.5 Metafizik kötülük bir kısım düşünür tarafından müstakil bir kötülük
türü olarak kabul görmüşken, diğer bazı düşünürler tarafından doğal kötülükle aynı anlamda
ve birbirlerinin yerine kullanılmıştır. Şimdi sırasıyla bu kötülük türleri üzerinde duracak ve
meseleye dair ortaya konmuş olan görüşler üzerinden problemi analiz etmeye çalışacağız.
1. KÖTÜLÜK ÇEŞİTLERİ
1.1. Doğal Kötülük
Doğal kötülük denilince akla ilk gelen şeyler yangın, sel, deprem, hastalık, ölüm gibi
insan iradesi dışında gelişen tabii olumsuzluklardır. John Hick (1922-2012) doğal
kötülüklerden söz ederken onları “hastalık yapan bakteriler, depremler, fırtınalar, kuraklıklar,
kasırgalar ve benzeri olmak koşuluyla insan eylemlerinden bağımsız olarak meydana gelen
kötülükler”6 şeklinde tanımlamıştır. Diğer taraftan insani acıları, fiziksel ve psikolojik
birtakım engelleri, insan yaşamını güçleştiren çöl, buzul ve vahşi yaşam koşulları gibi
hususları da doğal kötülük içerisinde zikredenler olmuştur.7
Gerek tabiatın işleyişini ve gerekse insanın biyolojik ve psikolojik donanımını göz
önüne almak suretiyle tanımı biraz daha kapsamlı hale getiren Edward H. Madden ve Peter H.
Hare (1935-2008) ise doğal kötülüğü şöyle ifade etmişlerdir: Yangın, sel, heyelan, kasırga,
deprem, gelgit dalgası ve kıtlık gibi tabii afetlerin yol açtığı veya kanser, cüzzam, tetanos gibi
hastalıkların neden olduğu ya da körlük, sağırlık, dilsizlik ve delilik gibi engellerden kaynaklı
insanın ve duygu sahibi canlıların yaşam imkânlarından tam manasıyla istifade etmesini
engelleyen durumlardır. Bu tür durumlar insan yaşam koşullarını güçleştirdiği gibi son
bulmasına da yol açabilmektedir.8
Düşünce tarihinde insan yaşamını olumsuz etkileyen bu durumların birer kötülük olarak
tanımlanıp tanımlanamayacağından çok, bu durumlara neyin sebep olduğu hususu tartışma
konusu olmuştur. Bazı teolog ve filozoflar bu kötülüklerin Tanrı’nın eseri olduğunu
savunurken, bazıları da Tanrı’yı aklama adına bu olayları maddenin işleyişinden kaynaklanan
rutin problemler olarak izah etmişlerdir.9 Tanrı faktörünü hiçbir şekilde hesaba katmayan
düşünürler ise tüm bu hadiseleri evrimsel gelişimin doğal bir yansıması olarak
değerlendirmişlerdir. Doğal kötülükleri insanın ahlaki zaaflarının birer cezası olarak gören
birtakım teolog ise bu kötülüklerin insanların günahları sebebiyle Tanrı veya insanüstü
varlıklar tarafından meydana getirildiğini iddia etmişlerdir. Örneğin Aziz Augustinus (354430) fiziksel kötülükleri şeytan ve onun yandaşlarının eseri olduğunu ileri sürmüş, çağdaş
filozoflardan Alvin Plantiga (1932-) da bu yaklaşımı onaylamıştır.10
Doğal kötülükler ekseninde düşünüldüğünde, mutlak kudret, adalet ve iyilik sahibi bir
Tanrı tanımlaması yapan teistik inanç çevreleri için bu olayları Tanrı ile ilişkili izah etmek
Mahmut Avcı vd., Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Kötülük Problemi, Konya: Eğitim Yayınevi, 2018, s. 27.
John Hick, Evil and the God of Love, London: Macmillan Press, 1985, s.12.
7
H. J. McCloskey, “God and Evil”, The Phliosophical Quarterly, vol. 10, 1960, s. 98. (ss. 97–114)
8
Edward H. Madden, Peter H. Hare, Evil and the Concept of God, Illinois: Charles C. Thomas,1968, s. 6;
aktaran Yaran, Kötülük ve Theodise, s. 28.
9
Amulya R. Mohapatra, Philosophy of Religion: An Approacah to World Religions, New Delhi: Sterling
Publishers, 1990, s. 59.
10
Alvin Plantiga, God, Freedom and Evil, New York: Herper & Row, 2002, s. 58.
5
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kadar, ondan bağımsız değerlendirmek de problem teşkil etmektedir. Bu olayların müsebbibi
olarak Tanrı’yı görmek, onun kudret, adalet ve iyiliğinin sorgulanmasına sebep teşkil
etmektedir. Zira düz bir mantıkla düşünüldüğünde adalet, güç, kudret ve iyi niyet sahibi bir
Tanrı’nın tasarrufunda olan bir yapıda tüm bu olumsuzlukların cereyan etmemesi gerekirdi.
Oysa bu durumlar insanlık tarihinin hemen her döneminde yaşanmıştır. Diğer taraftan bu
olayların Tanrı’dan bağımsız olarak meydana geldiği ileri sürüldüğünde, Tanrı’nın en azından
evreni ilk kurguladığı anda bunu kusurlu bir şekilde yaptığı iddia edilecek veya bundan
tamamen muaf görüldüğünde bu durumun onun mutlak güç ve kudretiyle nasıl izah edileceği
problemli hale gelecektir. Bu tür açmazları sebebiyle problem insanlık tarihinin hemen her
döneminde tartışma konusu olmuş ve güncelliğini korumuştur.
1.2. Ahlaki Kötülük
İnsanın özgür iradesiyle eylemde bulunması sonucu meydana gelen, gündelik yaşamı
olumsuz yönde etkileyen, kimi durumlarda ise yaşamı imkânsız hale getiren ve bütünüyle
insanın sorumluluğunda olan hadiseler ahlaki kötülük kategorisinde değerlendirilmiştir.
Ancak doğal ve ahlaki kötülük arasında nasıl bir ilişki veya mutlak bir ilişkisizlik durumu
bulunduğu meselesi çok net olmadığından, bu sınıflandırmanın nihai ve ideal bir
sınıflandırma olduğunu iddia etmek pek mümkün değildir.11
Ahlaki kötülüklerin temelinde, ahlaki bozukluklar vardır. Doğaya, diğer canlılara ve
hemcinsine karşı uygun davranma potansiyeli ile yaratılmış olan insan, ahlaki yönden
yaşadığı yozlaşma ve bozulmalar nedeniyle bu özelliğini kaybeder. Böylece başta kendisi
olmak üzere, diğer canlılara, doğaya zarar vermeye başlar. Cinayet, yalan, iftira, tecavüz,
hırsızlık, israf, aldatma, canlılara fiziksel ve duygusal şiddet uygulama bu bağlamda ele
alınabilecek insan kaynaklı ahlaki kötülüklerdir. Bu kötülüklere yine kaynağında insanın
olduğu, acımasız, sapık ve hakkaniyetten uzak düşünce ve davranışları da ilave etmek
mümkündür.12
Ahlaki kötülük, sorumluluk sahibi insanın yapması gerekirken yapmaması ya da
yapmaması gerekirken yapması sebebiyle meydana gelen hadiseler olarak tasvir edilebilir.
Bireysel düzeyde kötü bir aile reisinin, çocuklarına veya ailenin diğer üyelerine uyguladığı
fiziksel şiddet sonucunda hissedilen duyumsal acı, yine anne veya babanın çocuklarının
ihtiyacı olan sevgiden onları yoksun bırakması neticesinde hissedilen ruhsal acı ahlaki
kötülüklere örnek gösterilebilir. Devlet düzeyinde, güçlü olan ülkelerin fakir ülkeler üzerinde
kurduğu ekonomik, siyasi, askeri ve hatta kültürel baskı da ahlaki anlamda kendisinden
kötülük olarak söz edilebilecek örneklerdir.13 Zira güçlü olanların bu tür uygulama ve
baskıları zayıf olanların her anlamda gerilemesine hatta kimliksel anlamda yok olup gitmesine
sebep olabilmektedir.
Ahlaki kötülükler bağlamında düşünce tarihi boyunca pek çok farklı tartışma vukuu
bulmuştur. Eylemin ahlakiliği hususu doğrudan insanın özgürlüğü ile ilgili bir mesele olduğu
için, özgürlük konusuna yaklaşım aynı zamanda tartışmanın şeklini de tayin eden etmen
11

J. L. Mackie, The Miracle of Theism: Arguments For and Against the Existence of God, Oxford: Clarendon
Press, 1982, s. 162-163.
12
John Hick, Evil and the God of Love, s. 42.
13
Richard Swinburne, Tanrı Var Mı?, çev. Muhsin Akbaş, Bursa: Arasta Yayınları, 2001, s. 42.
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olmuştur. İnsanın özgürlüğünün sınırlarının ne olduğu, ne kadar şeye güç yetirebildiği, Tanrı
gibi sonsuz güç ve kudret sahibi bir varlık karşısında insana ait güç ve iradenin ne ifade ettiği
farklı bakış açıları tarafından çok farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Örneğin insanı tüm
eylemlerinde mutlak güç ve irade sahibi olarak görenler, bu eylemlerin ortaya çıkardığı
durumlardan insanı sorumlu tutmuşlar, ahlaki yükümlülüğün bütünüyle insana ait olduğunu
iddia etmişlerdir. Doğada mutlak bir determinasyonun olduğunu iddia eden ve insanın da bu
determinasyona tabii olduğunu ileri sürenler ise insanların bir mecburiyet sebebiyle eylemde
bulunduğunu ve onlara yapıp etmelerinden dolayı bir sorumluluk yüklenemeyeceğini ve
dolayısıyla da eylemlerinde ahlaki bir yönün bulunamayacağını dile getirmişlerdir.14
İnsanı güç ve irade sahibi bir varlık olarak gören anlayış, doğal kötülüklerin de özünde
birer ahlaki kötülük olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu yaklaşıma göre, insanın yanlış ve kasıtlı
hareketleri neticesinde meydana gelen olumsuz durumlar sebebiyle Tanrı onu cezalandırmak
için doğal kötülük olarak tasvir ettiğimiz hadiseleri meydana getirmiştir. Dolayısıyla bu tür
olaylar doğal değil, özünde birer ahlaki kötülüktür. Diğer taraftan, insanın gerçek anlamda bir
varlık olduğundan söz edilecekse, onun güç ve irade sahibi olduğu kabul edilmek
durumundadır. Çünkü insanı değerli kılan, varlık sahnesinde ayrıcalıklı yapan işte bu güç ve
irade vesilesiyle gerçekleştirdiği bilinçli ve kasıtlı eylemleridir. İnsanın hata ya da günah
işleme olasılığı olmasaydı, ahlaki anlamda bir yaşantıdan söz etmek de mümkün olmazdı.15
1.3. Metafiziksel Kötülük
Yaratılmış olan evrenin sonlu ve sınırlı olması olgusundan hareketle üretilmiş bir
tabirdir.16 Bu tabir felsefi literatüre Gottfried W. Leibniz (1646-1716) tarafından dâhil
edilmiştir. Esasında Leibniz de diğer ikili tasnifi kabul etmiş ve bu tasnifte yer alan kötülük
çeşitlerinin tanımı noktasında mutabık kalmıştır. Ona göre de fiziki kötülükler, doğal
sebeplerden kaynaklanan ve sonuçta cismani olarak hissedilen acı ve ıstıraplar iken; ahlaki
kötülükler insan eksenli olan ve onun eylemleri sonucunda meydana gelen kötülüklerdir.
Metafiziksel kötülükler ise varlığın yetkin olmayışından yani eksiklikleri de barındıracak
şekilde yaratılmış olması sebebiyle meydana gelen kötülüklerdir.17
Metafiziksel kötülük, kötülük problemi çerçevesinde ileri sürülen iddialara karşı
geliştirilen teodiseler bağlamında ortaya çıkmıştır. Tüm kötülüklerin nihayetinde evrenin
sonlu ve sınırlı olmasıyla ilişkilendirildiği Augustinus’çu teodiseye göre insanın günahları
dâhil tüm kötülüklerin temelindeki gerçek sebep metafiziksel kötülüklerdir. Çünkü sonlu ve
sınırlı olan hiçbir şey mutlak bir kemale sahip değildir. Yaratılmış olmak birtakım kusurları
barındırmak için tek başına yeterli bir sebeptir. Âlemin varlığı da Tanrı’nın yaratması
neticesinde gerçeklik kazandığına, sınırlılık ve mükemmel olmayış da yaratılmışlığın
doğasında var olduğuna göre yaratılmışlar açısından yetkinsizlik kaçınılmazdır.18
Leibniz metafizikse kötülüğü yaratılmışlardaki asli kusur olarak görmesine ve fiziki ve
ahlaki kötülükleri metafiziksel kötülüğün bir sonucu olarak değerlendirmesine rağmen, bu
Alexis Carrel, Başarının Sırları, çev. Refik Özdek İstanbul: Yağmur Yayınları, 1991, s. 113.
Metin Yasa, Tanrı ve Kötülük, Ankara: Elis Yayınları, 2016, s. 20-21.
16
David Ray Griffin, God, Power, and Evil: A Process Theodicy, Philedelphia: The Westminster Press, 1976,
27-28.
17
Leibniz, Theodicy. Trans E.M. Huggurd. USA: Open Court Publish, 1993. s.136.
18
John Hick, Evil and the God of Love, s. 13-14.
14
15
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dünyanın mümkün dünyalar içerisinde yine de en iyisi olduğunu ileri sürmüştür.19 Yaratılmış
olanda mutlak anlamda bir kusur bulunacak olmasına rağmen, Tanrı seçenekler içerisinde
mümkün olabilecek en iyisini tercih etmiş ve yaratmıştır. Dolayısıyla yaratılmış olan bu
âlemden daha iyi bir seçeneğin düşünülmesi Leibniz’e göre olanaksızdır. Aynı şekilde
mümkün diğer seçenekler için kusursuz ve yetkin olabilecekleri ihtimalini tahayyül etmek de
imkânsızdır. Zira mükemmel olan Tanrı’dan ancak mümkün olabilecek en iyi seçeneği
gerçekleştirmesi beklenebilir. Tanrı hakkında bunun aksini düşünmek uygun ve olası
değildir.20
2. ATEİSTLERİN KÖTÜLÜK PROBLEMİ SEBEBİYLE TANRIYI İNKÂR
ETMESİ
Ateistler dünyada var olan kötülüklerden hareketle, teistlerin Tanrı’yı mutlak güç,
kudret, irade ve iyi niyet sahibi bir varlık olarak tarif etmelerine karşı çıkmışlardır. Eğer
gerçekten Tanrı mutlak anlamda güç, kudret ve iyi niyet sahibi bir varlıksa, onun meydana
getirdiği bir yapıda herhangi bir kusur veya kötülüğün olmaması gerekirdi. Oysa durum böyle
değildir. Çünkü bir taraftan tabii düzende insan yaşamını olumsuz şekilde etkileyecek
aksaklık ve kötülükler sürekli bir biçimde tekrar ederken, diğer taraftan bunu engelleme
noktasında Tanrı’nın ortaya herhangi bir irade koymadığı gözlemlenmektedir. Bu durumda
Tanrı ya güçsüzdür ya da kötü niyetlidir. Değilse yoktur. İlk iki seçenek teistler tarafından
kabul edilmeyeceğine göre ateistler açısından çok daha kesin olan Tanrı’nın yokluğu
seçeneğidir. Dünyadaki iyilik ve güzellikleri Tanrı ile ilişkilendirmeyen bir anlayışın,
kötülüklerin sebebi olarak Tanrı’yı görmesi ya da bu sorunu bahane ederek onu yok sayması
çelişkili bir durumdur.21
Tanrısal öğretiye dayalı bütün dinler Tanrı’yı yarattıklarına karşı sevgi ve aşk dolu bir
varlık olarak tanımlar. Sonsuz merhamet sahibi Tanrı’nın dünya ve ahirette insanların hiçbir
şekilde üzülmesine gönlünün razı olmayacağını ileri sürerler. Oysa dünya üzerinde aşk ve
sevgiden çok kin ve nefret vardır. Dünya fiziki ve ahlaki kötülükler nedeniyle neredeyse
yaşanmaz haldedir. Çok daha ilginç olanı ise görece olarak Tanrı’ya daha fazla bağlı olan
insanların yaşadıkları yerlerde kan, gözyaşı, zulüm, savaş ve ölümlerin fazlalığıdır. Hristiyan
inancında Baba olarak tanımlanan Tanrı’nın evlatlarının bu dramına duyarsız kalması kabul
edilebilecek bir durum değildir. Zira insanın şahsi tecrübesinde babaya karşılık gelen bir
tasavvur vardır. Bu tasavvura göre baba acı, keder, gözyaşı ve zulüm gibi durumların
meydana geldiği yerlerde bunları engellemek için çaba sarf eder. Pasif de olsa bu tür
hadiselere karşı tepki verir. Peki Baba olan Tanrı bunu yapmakta mıdır? Hayır. Çünkü
insanlığın tarihsel tecrübesi göstermektedir ki, bu tür hadiselerin vukuu bulduğu yer ve
zamanlarda Tanrı’dan herhangi bir tepki ya da müdahale gelmemiştir.22

Cafer Sadık Yaran, Kötülük ve Teodise, Ankara: Vadi Yayınları, 1997, s. 27.
Leibniz, Theodicy, s. 135-136.
21
Aydın Topaloğlu, “Kötülük Problemi”, Din Felsefesi, ed. Latif Tokat, Ankara: Bilimsel Araştırma Yayınları,
2018, s. 242.
22
Antony Flew, “Theology and Falsification”, New Essay in Philosophical Theology, ed. Antony Flew & A.
MacIntyre, London: SCM Presss LTD., 1958, ss. 96-99.
19
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Özellikle ahlaki kötülükler konusunda Tanrı’yı aklama adına sorumluluğun bütünüyle
insana yüklenmiş olması ve özgürlük konusuna gereğinden fazla değer atfedilmesi de ateistler
açısından anlaşılması güç paradoksal bir durumdur. Zira insanın eylem biçimi göz önüne
alındığında, onun barış ve uzlaşma yanlısı olmaktan ziyade, kavga ve tefrika yanlısı olduğu
görülecektir. Diğer taraftan insanın burada gerçekleştirdiği eylemlerin ahirette karşılık
bulacağını varsaymak da ateistler açısından tutarlı bir yaklaşım değildir. Çünkü mevcut
donanımıyla iyilikten daha çok kötülüğe meyilli olan insanın burada olduğu gibi orada da
hüsrana uğrayacağı açıktır. Hakikat böyle iken, Tanrı’nın hala iyi ve merhametli bir varlık
olduğunu iddia etmek pek de gerçekçi olmayacaktır. Kaldı ki güç, kudret, irade ve iyilik
bakımından benzersiz olan bir varlığın, hata, günah ve kötülüklerden uzak bütünüyle iyi olan
bir insan ve yaşam alanı yaratması pekâlâ mümkün olabilirdi.23 Tanrı neden bunu yapmadı da
bu yolu insanın deneme-yanılma yoluyla kat etmesini istedi? Bunu özgür insanın
gerçekleşmesi için yaptığı iddia ediliyorsa, o zaman yaşananların buna gerçekten değip
değmeyeceği sorgulanmalıdır. İdeal bir seviyeyi elde etmesi için insanın hata ve günah
işlemesine, acı ve ıstırap çekmesine daha doğrusu hem dünyada ve hem de öteki âlemde bedel
ödemesine gerçekten bir gereksinim var mıydı? Bu husus iyice irdelenmelidir. Çünkü ifadeye
konu olan tüm bu sorgulamalar, Tanrı’nın gücü, kudreti ve niyetiyle doğrudan ilişkisi olan
hususlardır.
SONUÇ
Kötülük problemi insanlık tarihi boyunca başta Hristiyan inancı olmak üzere vahiy
kökenli dini inançlar açısından önemli bir sorun olmuştur. Özellikle dünyaya ve orada
sürülecek olan yaşama dair Hristiyan inancı vasıtasıyla yüklenen yanlış değerleme bu
probleme cevap vermeyi güçleştirmiştir. Zira dini anlamda problemin ilk baş gösterdiği inanç
yapısı olan Hristiyanlıkta mevcut kabul edilme biçimiyle, dünyanın yaratıcısı olarak mutlak
güç sahibi iyi bir Tanrı’dan söz etmek neredeyse olanaksızdır. Hristiyan dini literatüründe
insanla sürekli mücadele halinde bulunan, ondan intikam almak için sürekli fırsat kollayan bir
Tanrı imajıyla, idealize edilen bir Tanrı anlayışını telif etmek mümkün değildir. Kabul etmek
gerekir ki, problemin bu yönü teistik inanç sahipleri adına önemli bir açmazdır.
Ateistlerin kötülüğü mazeret göstererek Tanrı’nın yokluğunu savlamaları da yine
sorunlu bir yaklaşımdır. Teistik inanca sahip birisinden, “eğer dünyanın Tanrı tarafından
yaratıldığını iddia ediyorsan, orada vukuu bulan kötülüklerden de ya onu sorumlu tutarsın
veya olmadığını kabul edersin” anlamında bir şey beklemek haksız ve uygunsuz bir tutumdur.
Zira temel argümanı Tanrı’nın yokluğu olan bir anlayışın, onun varlığını ima edecek herhangi
bir olasılığa dahi kapı aralıyor olması her şeyden evvel kendi namına bir sorundur. Diğer
taraftan irade sahibi bir varlığın eylemlerine sınır getirmek, onun eyleme biçimini kategorize
etmek, kendi alışkanlıklarına uygun bir durum görmediğinde de onu yok saymak mantıksal
olarak tutarlı bir yaklaşım değildir. Zira irade sahibi bir varlığın kendisinden beklenileni
yapmaması veya beklenmeyen bir şeyi yapması onun varlığını tartışma konusu yapmaz.
Çünkü eylemde bulunup bulunmamak varlık açısından sahip olunan niteliklerden sadece bir
kısmıdır. Bu onun varlığını sorgulamayı gerektirecek bir durum değildir.
23

Aydın Topaloğlu, “Kötülük Problemi”, Din Felsefesi, s. 243.
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Son olarak, insanın olayları ve durumları algılaması, onlara değer yüklemesi bütünüyle
kendi kişisel donanımıyla bağlantılıdır. Herhangi bir şeyi iyi veya kötü olarak
değerlendirmesi, meydana gelen bir olayı fena ya da güzel olarak nitelemesi yine kendi kişisel
tecrübesiyle alakalı bir durumdur. Dolayısıyla yaşamı sadece dünya hayatıyla sınırlı gören,
tüm olasılıkların bu yaşam sahnesinde bulunması gerektiğini düşünen anlayış açısından iki
aşamalı bir yaşam formunu anlamak güçtür. Yine insanı her şeye muktedir mutlak irade ve
güç sahibi bir varlık olarak algılayan bir anlayış açısından Tanrı’yı bu sürecin bir yerine
konumlandırmak mümkün değildir. Oysa sağlıklı bir dini telakkide yaşam sadece bu dünya
hayatından ibaret görülmez. İnsanların bundan sonra da bir yaşamları olacağı ifade edilir.
Böyle bir dini telakkide insanların hem buradaki ve hem de sonrasındaki yaşamda nelerle
karşılaşacakları bir sır veya sürpriz olarak da bırakılmamıştır. Neyin iyi, neyin kötü olduğu,
insanın yaşamını nasıl geçirmesi gerektiği sağlıklı dini öğreti içerisinde mevcuttur. Bununla
birlikte insanın kendi durduğu yerden yaptığı bazı değerlendirmelerin Tanrısal inayetle
uyuşmama ihtimali de söz konusudur. Zira kategorik olarak bizden farklı olan Tanrı’nın neyi
nasıl değerlendirdiğini tam olarak bilmek olanaksızdır. Dolayısıyla kötülük problemi
bağlamında yapılan tartışmaların da büyük ölçüde inancımız, algımız ve tecrübemiz
çerçevesinde şekillendiğini bilmek, bu konuda kendi doğrularımızın mutlak ve alternatifsiz
olmadığını idrak etmek gerekir.
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KÖTÜLÜK BAĞLAMINDA GELİŞTİRİLEN TEODİSELERİN GÜCÜNE DAİR BİR
TARTIŞMA
Dr. Öğr. Üyesi Ergin ÖGCEM
Kütahya DPÜ
Özet
Batı düşünce tarihinde dinle ilişki hep problemli olmuştur. Hristiyan dini öğretisiyle
ilgili ilk dönemlerden itibaren başlayan çelişkili durumlar, dine karşı tutumun sorunlu bir
şekilde kurgulanmasına yol açmıştır. İlk yaratılış sonrası, Âdem ile Havva’nın cennetten
kovulmasına sebep teşkil eden olayın müsebbibi olarak Havva’yı gören dini telakki kadına
karşı olumsuz bir tavır almıştır. Dünyanın sürgün yeri olarak görülmesi ise ona yönelik tavrın
(en azından teorik olarak) menfi bir gelişim göstermesine neden olmuştur. Tüm bunların
kararını veren Tanrı ise intikamcı ve cezalandırıcı bir varlık olarak tasvir edilmiştir. Gerek
tabii ve gerekse ahlaki anlamda ortaya çıkan olumsuz hadiselerin hemen hepsini, atalarının
işlemiş oldukları asli günahtan pay almaları nedeniyle tüm insanlığa fatura eden ve bu durumu
da Tanrı’nın insandan intikam alması şeklinde değerlendiren tutum, geçmişten günümüze
Batı’da Tanrı’ya yönelik müspet duyguların gelişmesine hep engel teşkil etmiştir. Hatta dinle
ilgili bu hastalıklı anlayış bazı durumlarda Tanrı’yı inkâr için bir neden dahi olmuştur.
Bununla birlikte Batı düşünce tarihinde Tanrı’yı adalet, iyilik, merhamet, cömertlik vs.
anlamında savunmaya yönelik girişimler de olmuştur. Bu bildiride Tanrı’nın varlığını,
adaletini ve iyiliğini savunmak amacıyla geliştirilmiş olan savunma ve teodiseler üzerinde
durulacaktır.
GİRİŞ
Teistik Tanrı tasavvuruna sahip dinlerin Tanrı’ya dair ileri sürdükleri mutlak kuvvet,
kudret, adalet, iyilik sahibi olması vs. gibi sıfatlar ve bütünüyle bu sıfatlara sahip Tanrı’nın
tasarrufunda olan bir dünyada meydana gelen kötülüklerin bir arada düşünülmesi, Tanrı’nın
tartışma konusu olmasına sebep teşkil etmiştir. Teizm içerisinde hem Tanrı’nın mezkûr
sıfatlarını ve hem de meydana gelen kötülükleri kabul eden bazı teist teolog ve filozoflar bu
iki hususun bir arada düşünülmesinin sorun teşkil etmeyeceğini ifade emişler ve bunu da
geliştirdikleri bazı teodiselerle ortaya koymaya çalışmışlardır.
Tedise tolojide, Tanrı’nın dünyayı yaratırken adil davrandığını iddia eden öğretidir.
Dünyada var olan kötülük olgusunun doğurduğu kuşkular karşısında iyi, yaratıcı ve sorumlu
bir Tanrı’nın var oluşunu, faaliyetini ya da karakterini haklı kılma çabası veya problemi
olarak düşünülebilecek olan teodise, Tanrısal kayra ya da inayetin gerçekliğini, kötülüklere
rağmen, kötü ve kötülüğün varoluşu karşısında koruma tavrı olarak tarif edilebilir.1
Teodise sözcüğü, Grekçe’de Tanrı anlamına gelen “Theou” ya da “Theous” kelimesi ile
adalet anlamı taşıyan “dike” sözcüğünün tek bir kelimede cem edilmesiyle ortaya çıkmıştır.
Felsefi literatürde ise teodise, doğada meydana gelen ve özellikle insan yaşamını olumsuz
yönde etkileyen olayların sebebi olmakla suçlanan Tanrı’nın masumiyetini öne sürmek, bu
ithamlar karşısında Tanrı’yı haklı gösterebilmek amacıyla teşekkül ettirilmiş olan çözüm
1

Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul, 2000, s. 331.
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çabalarını ifade etmek için kullanılan kavramdır. Bu kavram felsefi müktesebata ilk olarak
Gottfried Leibniz (1646-1716) tarafından dâhil edilmiştir.2
Kavramsallaştırma her ne kadar Leibniz ile birlikte ortaya çıkmış olsa da, felsefe
tarihinde onun öncesinde kavramın içeriğini karşılayacak tarzda belli bazı girişimler olmuştur.
Düşünce tarihi içerisinde öne çıkmış olan başlıca teodiselere örnek olarak; Augustine’ci
teodise, Irenaeus’cu teodise, Süreç teodisesi ve Nelson Pike’ın mümkün dünyaların en iyisi
teodisesi gösterilebilir. Bunlara ilave olarak özgür irade savunmasını da teknik olarak bu
teodiseler bağlamında ele almak mümkündür. Bu bildiride teodiseler daha ziyade Batı felsefe
geleneği içerisindeki yaklaşımlar çerçevesinde ele alınacak, güçlü ve zayıf yönleri itibariyle
değerlendirme konusu yapılacaktır.
1. TEODİSELER
1.1. Augustinusçu Teodise
Ortaçağ Hristiyan düşüncesinin en önemli isimlerinden birisi olan Aziz Augustinus
(354-430) tarafından geliştirilmiş olan bir teodisedir. Bu teodise Augustinus’un kendi
döneminde olduğu gibi, sonrasında da Hristiyan düşünce geleneğinde çok önemli bir etkiye
sahip olmuştur. Thomas Aquinas ve John Calvin gibi isimler Augustinus’un düşüncelerinin
yoğun etkisi altında kalmışlardır.3
Augustinus doğaya gerçek anlamda iyiliğin hâkim olduğunu, kötülüğün herhangi bir
varlığının bulunmadığını, dolayısıyla kötülüğün iyiliğin eksikliği veya yokluğu durumunda
ortaya çıkan izafi bir durum olduğunu ileri sürmüştür. Benzer şekilde, duyulur varlıkların
aslında kendilerine ait gerçek bir varlıklarının bulunmadığından, var olan her şeyin
varlıklarını Tanrı sayesinde kazandıklarından ve bu nedenle de tüm varlığa ait olan hakiki
durumun iyilik olduğundan söz etmiştir. Zira ona göre mutlak anlamda iyi olan Tanrı’dan
varlığını alan hiçbir şeyin kötü olabileceği tasavvur edilemezdi. Kötülük ancak Tanrı’nın
varlığının imkânı reddedildiğinde ortaya çıkabilecek bir durumdur ki, böyle bir şeyi tahayyül
etmek muhaldir.4 John Hick böyle bir anlayışın benimsenmesi durumunda cehennemin de iyi
olarak kabul edilmesi gereğinin ortaya çıkacağını, zira onun da varlığını Tanrı’dan alması
dolayısıyla kötü görülemeyeceğini ileri sürerek Augustinus’un bu görüşüne itiraz etmiştir.5
Meseleye ahlaki bir perspektifle yaklaşıldığında Augustinus, insanların karşılaştıkları
kötülüklerin kendi hata ve günahları sebebiyle meydana geldiğini, bu hususta Tanrı’nın kasıtlı
herhangi bir tasarrufunun bulunmadığını öne sürmüştür. İnsanlar özgür irade sahibi
varlıklardır ve her türlü iş ve eylemlerini bu özgür iradeleri vasıtasıyla
gerçekleştirmektedirler. Kötü olarak ifade edilebilecek durumlar da insanın özgür
eylemlerinin sonucunda meydana gelmektedir. Hatta doğal kötülükler dahi insanın özgür
eylemlerinin sebep olduğu günahlar sebebiyle Tanrı’nın kullarına verdiği bir nevi ceza

Cafer Sadık Yaran, Kötülük ve Theodise, Konya: Vadi Yayınları, 1997, s. 79.
Yaran, a.g.e., s. 90.
4
Zeki Özcan, Agustinus’ta Tanrı ve Yaratma, İstanbul: Alfa Yayınları, 1999, s. 112.
5
Rafiz Manafov, John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise, İstanbul: İz Yayıncılık, 2007, ss.
93-98.
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niteliğindeki karşılıktır. Augustinus, ahlaki kötülüklerin günah veya cezadan kaynaklanan
durumlar olduğu kanaatindedir.6
Augustinus, Tanrı’nın tamamen kusursuz bir varlık olduğunu ve böyle bir varlığın
ancak iyiliklerin sebebi olabileceğini iddia etmiştir. Buradan hareketle Augustinus, Tanrı’nın
yarattığı insanların da hem onun yaratması ve hem de mevcut özellikleri itibariyle mükemmel
varlıklar olduğu kanaatini dile getirmiştir. Zira insan hayatının yönünü tayin etme noktasında
tam bir irade sahibidir. Sahip olduğu irade ona seçenekler arasında tercih kullanma imkânı
vermekte ve böylelikle onu sorumlu bir varlık haline getirmektedir. Augustinus göre insanı
önemli ve değerli kılan bu özelliğidir. Zira özgür iradesiyle doğrularla birlikte hata yapan bir
insan, bütünüyle iyi şeyler yapmaya kodlanmış özgür olmayan bir varlıktan daha her zaman
için çok daha değerlidir.7 Determinizm ve özgür iradenin bağdaştırabileceğini düşünen
Antony Flew (1923-2010), John Leslie Mackie (1917-1981) gibi düşünürler, Augustinus’un
özgür irade savunmasına karşı çıkarak, Tanrı’nın neden her zaman iyiyi seçebilecek özgür
insanlar yaratmadığını sormuşlardır. Onlar, bunu yapamayan Tanrı’nın gerçek anlamda kadiri
mutlak olamayacağını ileri sürmüşlerdir.8
1.2. Irenaeuscu Teodise
Bishop Irenaeus (126-202) tarafından geliştirilmiş olan bir teodisedir. Augustinus’un
geliştirdiği teodise kadar etkili olamasa da yakın zamanda tekrar ilgi görmeye başlamıştır.
Irenaeus’un görüşüne göre Tanrı, insanı kendisinden belirli bir bilişsel mesafede yaratmıştır.
Tanrı ile olan bu bilişsel mesafe, insanın özgür bir varlık olmasını temin etmiştir. İnsan
özgürlüğünde istifade ederek kendisini geliştirme ve olgunlaştırma imkânı elde etmiştir.
İnsanın gelişme ve olgunlaşması iyilik kadar kötülüğün mevcut olmasıyla da gerçekleşmiş
olan bir durumdur. Hatta Irenaeus’a göre bu gelişimin olabilmesi için kötülük bir
gerekliliktir.9
Irenaeus’a göre insan, Tanrı’nın suretinde yaratılmıştır. O sebeple mükemmeldir.
Bununla birlikte insan yaratılmış bir varlık olduğundan, bu durumun risklerine de açıktır.
Mükemmel olmasına rağmen bir Tanrı veya Tanrı gibi değildir. Fakat insan aklı ve iradesi
sayesinde her an kendisini geliştirme ve mükemmellik anlamında kapasitesini arttırma
yeteneğine sahiptir. Dolayısıyla insan Tanrı tarafından kendisine bahşedilmiş olan
özelliklerini doğru kullanması halinde mükemmel bir varlık olma yolunda ilerlemeye
kabiliyetli bir varlıktır.10
İnsanlar varlıklarını Tanrı’ya borçludurlar. Bundan dolayı Tanrı’nın arzu ettiği şekilde
yaşamak, ona kulluk etmek insan doğasına en uygun olacak tavırdır. Böyle yapmaları
durumunda Tanrı’nın rızasını kazanacaklar ve varlıklarını ebedileştireceklerdir. İnsanın
yaratılış serencamına bakıldığında, onun kendisi için son derece hassas bir şekilde dizayn
edilmiş bir doğal çevrede, ilk olan Tanrı suretinde ve onun bir imgesi olarak ortaya çıkmış
olduğu fark edilecektir. Tanrıdan gelen buyrukların oğul vasıtasıyla uygulanması ve ruh
Ahmet Cevizci, Felsefenin Kısa Tarihi, İstanbul: Say Yayınları, s. 128.
Augustine, On Free Choise of the Will, trans. Thomas Williams, Cambridge: Hackett Publishing Company,
1993, s. 88.
8
Cafer Sadık Yaran, Kötülük ve Theodise, s. 46-47.
9
Yaran, a.g.e., s. 97.
10
Rafiz Manafov, John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise, s. 110.
6
7
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tarafından da tahkim edilmesi sayesinde insan bu durumunu muhafaza ile birlikte geliştirme
imkânı bulmuştur. Yine bu noktada ortaya koyduğu gayret ve gösterdiği istikrarla
mükemmelliğe doğru yürümüştür.11 Irenaeus, Tanrı’nın rızasını kazanma yolunda insanın
acılar ve sıkıntılar çekebileceğini, ancak ahirette verilecek olan mükâfatın bütün bu acılara
değeceğini ifade etmiştir. Mükâfata kavuşmak için acı çekmenin gerekmediğini düşünenler bu
yaklaşımı sebebiyle Irenaeus’u eleştirmişlerdir.12
Irenaeus’un teodisesi 19. yüzyıl’dan sonra Friedrich Schleiermacher (1768-1834),
Frederick Robert Tennant (1866-1957) gibi isimler tarafından gündeme getirilmiş olsa da, onu
asıl meşhur eden John Hick (1922-2012) olmuştur. Hick, Irenaeuscu teodiseyi “ruh yapma
teodisesi” başlığı altında yeniden sistematize emiştir. Hick’e göre doğuştan mükemmel
insanların olmasındansa, zamanla özgür iradeleriyle kendilerini geliştirmeye ve
mükemmelleştirmeye çalışan insanların olması çok daha değerlidir. Hick de Irenaeus gibi,
insanların Tanrı’dan belli bir mesafede yaratılmış olmalarından dolayı özgür olduklarını iddia
etmiştir. Bu özgürlükleri sayesinde insanlar kendilerini geliştirme ve mükemmelleştirme
fırsatı elde etmişlerdir. Bu süreci Hick “ruh yapma” olarak adlandırılmıştır. Ona göre, etik
değerlerin ortaya çıkmasını engelleyecek tek seçenekli bir dünyanın olmasından, insanların
hata yapmasına da olanak verecek çok seçenekli ahlaki bir dünyanın olması çok daha iyidir.13
John Hick, kötülüklerden veya başka sebeplerden dolayı Tanrı’yı inkâr edenlerin
gerçekte bir dayanağının olmadığı kanaatindedir. Kaldı ki iman edenler açısından bu tür
delillendirmeler ancak ikinci dereceden bir öneme sahiptir. Zira Hick’e göre iman edenlerin
inancı delilsiz rasyonel inançtır. Birinin iman etmesi için kendi yaşadığı dini tecrübe yeterlidir
ve kişi inancını mantıksal olarak ispat etmek zorunda değildir. Kaldı ki insan aklının sonsuz
gerçekliği anlayabilecek kapasitede olmaması sebebiyle böyle bir şeyin ondan talep edilmesi
de uygun değildir. Çünkü Tanrı kendini saklayarak, insanın bir kişi olabilmesi için mücadele
edip dini tecrübeyi yaşamasını istemiştir. Hick’e göre bir kişinin dünyada olup bitenlerin
mahiyetini kavraması aynı zamanda bir dini tecrübe yaşamasıdır. Bu tecrübeyi bir şekilde
yaşayan her insan en sonunda kurtuluşa erecektir.14
1.3. Süreç Teodisesi
Süreç felsefesinden söz edildiğinde ilk akla gelenler hiç şüphesiz Alfred North
Whitehead (1861-1947) ve Charles Hartshorne (1897-2000)’dur. Süreç teodisesi de özünde
süreç felsefesi paralelinde geliştirilmiş olan bir teodisedir. Süreç teodisesinden ilk söz eden
David Ray Griffin (1939-) olmuştur. Bu teodise temelde Tanrı’nın sıfatlarından bazılarında
revizyona gitmek suretiyle teşekkül ettirilmiştir. Süreç teodisesini savunanlara göre, Tanrı’nın
yalnız kendisine münhasır sabit kalan asli bir tarafı ve bir de dünya ile birlikte oluş içerisinde
olan diğer bir tarafı vardır. İkinci tarafı göz önüne alındığında, Tanrı’nın da insanlar gibi
evrim halinde olduğu, sürece tabi olması münasebetiyle tikeller hakkındaki bilgisinin sınırsız

Philip Schaff, “The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus”, Ante Nicene Fathers, Michigan:
Grand Rapids, 1996, c.1, ss. 518-523.
12
Yaran, Kötülük ve Theodise, s. 107.
13
John Hick, “Ruh-Yapma Teodisesi”, çev. Ferhat Akdemir, Geleneksel ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesine
Dair Okumalar I, der. Recep Alpyağıl, İstanbul: İz Yayıncılık, 2017, s. 772. (ss. 768-779).
14
Rafiz Manafov, John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise, ss. 24-31.
11
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olmadığı, bu sebeple de kötülüklerden sorumlu tutulamayacağı ifade edilebilir.15 Tanrı’nın
dünyaya yönelik gücü sınırlı olduğu için zorlayıcı olamaz, en fazla ikna edici olabilir.
Süreç teodisesi bağlamında Tanrı ile ilgili ortaya konan yaklaşım, teist Tanrı inancına
sahip olanların kabul etmesi hiçbir şekilde düşünülemeyecek olan bir yaklaşımdır. Çünkü
gücü sınırlandırılmış olan bir Tanrı, geleneksel teistik inançta kendisine yer bulmuş olan
kadir-i mutlak bir Tanrı anlayışı ile bağdaşmaz. Böyle bir Tanrı kötülükleri önleyemeyeceği
gibi, iyilikleri de yaratamaz. Dahası gerçek anlamda bir Tanrı olamaz. Gerçek anlamda Tanrı
hüviyetine sahip olmayan bir varlığa ise saygı beslenemez, dua ve ibadet edilmez.16
1.4. Nelson Pike ve Mümkün Dünyaların En İyisi Teodisesi
Daha önce İslam dünyasında Gazali, Hıristiyan dünyasında ise Leibniz tarafından ortaya
atılmış “mümkün dünyaların en iyisi teodisesi” modern zamanlarda Nelson Pike (1930-)
tarafından tekrar gündeme getirilmiştir. Pike’nin bu teodiseyi tekrar gündeme getirmesinin
sebebi, Mackie’nin teistik tanrı tasavvuruna yöneltmiş olduğu eleştirilerdir. Mackie, teizmin
iddiasında yerini bulmuş olan güçlü ve iyi bir Tanrı inancı ile dünyada var olan kötülüklerin
mantıksal bir zeminde hiçbir şekilde telif edilemeyeceğini ileri sürmüştü. Pike da buna
mukabil olarak her şeyi bilen, her şeye gücü yeten ve bütünüyle iyi bir Tanrı’nın içerisinde acı
da olan mümkün dünyalar içerisinde en iyisini yaratmış olmasının mantıksal olarak bir
çelişkiye yol açmayacağını iddia etmiştir.17
Adams, Pike’ın bu görüşünü yeterli bulmamıştır. Bu teodiseyi, ahlaki gerekçenin ne
olduğundan açık olarak bahsetmemiş olmakla eleştiren Adams, çeşitli kötülük türleri
açısından bu yaklaşımın tatmin edici olmadığını ifade etmiştir.18
2. ÖZGÜR İRADE SAVUNMASI
Kötülük problemi çerçevesinde Tanrı’nın varlığına yönelik getirilen eleştirilere cevap
verme endişesiyle ortaya konan bir yöntem de savunmadır. Savunmanın teodiselerden farklı
olan bazı yönleri vardır. Her şeyden önce savunmada belli bir görüşe onun mukabili bir sertlik
ve netlikte doğrudan itiraz vardır. Ayrıca savunmada Tanrı’nın amacının tam olarak ne
olduğunu netleştirme gibi bir kaygı yoktur. Burada önemli olan kötülük probleminin tutarsız
taraflarını bulmak ve bu çerçevede cevaplar üretmektir.19 Bu bağlamda felsefe tarihindeki
üretilmiş olan en ünlü savunma “özgür irade savunması”dır. İlk olarak Aziz Augustinus
tarafından ortaya konmuş olan bu savunma, modern dönemde Immanuel Kant (1724-1804)
tarafından geliştirilmiş, çağdaş felsefede ise Alvin Plantinga (1932-) ile şöhrete
kavuşmuştur.20
Özgür irade savunması temelde ahlaki kötülüklere karşı bir cevap verme girişimidir.
Sınırsız güçlü ve sonsuz iyi olan bir Tanrı’nın, tüm kötülükleri önlemek zorunda olmadığını
Ferhat Akdemir, Korkunç Kötülükler ve Tanrı, Ankara: Elis Yayınları, 2017, s. 31.
Mehmet S. Aydın, Kant’ta ve Çağdaş İngiliz Felsefesinde Tanrı-Ahlak İlişkisi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, 1991, s. 79–80.
17
Nelson Pike, “Hume on Evil”, God and Evil, ed. Nilson Pike, New Jersey: Prentice-Hall Inc. Englewood
Cliffs, 1964, s. 88.
18
Ferhat Akdemir, a.g.e., s. 81.
19
Rafiz Manafov, John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise, s. 71-72.
20
Alvin Plantinga, “Özgür İrade Savunması”, çev. Cenan Kuvancı, Geleneksel ve Çağdaş Metinlerle Din
Felsefesine Dair Okumalar I, der. Recep Alpyağıl, İstanbul: İz Yayıncılık, 2017, ss. 780-796.
15
16
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iddia eden özgür irade savunması, kötülükleri insanın özgürlüğünü merkeze alarak
gerekçelendirmeye çalışır. Bu savunmanın müdafileri, tamamen kusursuz bir insandansa,
kusurlu da olsa özgür iradesiyle seçim yapabilecek yetenekte olan bir insanın yaratılmış
olmasının çok daha kıymetli olduğunu savunurlar.21
Alvin Plantiga, birtakım iyiliklerin anlaşılabilmesi için bazı kötülüklerin var olması
gerektiğini ileri sürmüştür. Ona göre iyiliklerin bilinmesi büyük ölçüde kötülüklerin olmasına
bağlıdır. Bu Tanrı’nın daha iyisini yaratmak istememesi veya yaratmamasıyla ilgili bir durum
değildir. Zira Tanrı her durumda mantıklı olanı yaratır. Tanrı’nın böyle bir yol izlemesi
bütünüyle insanın özgürlüğünü mümkün kılmak ve bu yolla onun gelişimini temin etmek
içindir. Çünkü insanın özgür olması buna değecek bir durumdur. Diğer taraftan Plantinga,
kötülüklerin ahlaki olarak insanın gelişmesine katkı sağladığını ileri sürer, ancak fiziki
kötülüklerden Tanrı’yı değil şeytan ve yandaşlarını mesul tutar.22
Richard Swinburne (1934-) de Tanrı’nın fiziksel kötülüklere insanın gelişimi için izin
verdiğini iddia etmiştir.23 O, tabii kötülüklerin insana yaşamak için ihtiyaç duyduğu bilgileri
vermesi açısından faydalı olduğunu savunmuştur. İnsan, yaşanan kötü doğal olaylardan
kendince çıkarımlar yapar, doğru hareket edebilmek için tecrübe ve bilgi elde eder.
Swinburne de Pike gibi kötülüklerin amaçsız olmadığını düşünmüştür. Ancak Pike
kötülüklerin insanı her alanda geliştirdiğini düşünmüşken, Swinburne daha ziyade ahlaki
anlamda geliştirdiğini savunmuştur.24
Özgür irade savunması, pek çok yönden eleştiri almıştır. Tanrı’nın insanı evrende yalnız
bırakması bu eleştirilerden biridir. Daha önemli bir eleştiri ise, şiddetli acılar çekmiş veya
çekmekte olan insanları bu savunmanın tatmin edemeyecek olmasıdır.25 Kötülüklerin insanın
kendisinden kaynaklandığını savunan bu yaklaşım, başkasının kötülüğüne maruz kalan
masum insanların durumunu açıklayamamakla da itham edilmiştir. Doğal kötülüklerin
sorumlusu olarak şeytanı görmesi ise karşı çıkılan diğer bir noktadır.26
Daha önce özgür iradeyi savunarak Tanrı’yı haklı çıkarmaya çalışan yaklaşımlar gibi
özgür irade savunması da hem özgür hem iyi olan bir insanı yaratamayacak bir Tanrı’yı
savunduğu için eleştirilmiştir. Bu eleştirilere mukabil olarak Plantiga, Tanrı’nın hata
yapabilen insanlar yaratmasını, hem bilen, hem güçlü ve hem de iyi bir varlık olmasıyla
çelişkili bulmadığını ifade etmiştir. Eğer Tanrı hata yapamayan hür insanlar yaratsaydı, bu
insanlar düğmesine basılınca çalışan makinelere benzerdi diyen Plantiga, özgürlüğün hata
yapma potansiyelini içerdiğini ve her özgür insanın hayatında bir kere bile olsa hata
yapabileceğini söylemiştir. İnsanın hata yapması ise Tanrı için bir zaaf meydana getirmez,
zira Tanrı her zaman en uygun olanı yaratır.27

Metin Yasa, “Kötülük Sorunu”, Din Felsefesi El Kitabı, ed. Recep Kılıç - M. Sait Reçber, Ankara: Grafiker
Yayınları, 2014, s. 204.
22
Rafiz Manafov, John Hick’in Din Felsefesinde Kötülük Problemi ve Teodise, ss. 71-74.
23
Richard Swinburne, Tanrı var mı?, çev. Muhsin Akbaş, Bursa: Arasta Yayınları, 2001, s. 87.
24
Metin Yasa, Tanrı ve Kötülük, Ankara: Elis Yayınları, 2014, s. 51.
25
Metin Yasa, “Kötülük Sorunu”, Din Felsefesi El Kitabı, s. 204-205.
26
Manafov, a.g.e., ss. 75-77.
27
Metin Yasa, Tanrı ve Kötülük, s. 69-70.
21
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SONUÇ
İnsan, gündelik yaşamında meydana gelen ve kendisini olumsuz şekilde etkileyen
hadiseleri hep sorgulamıştır. Vahiy kökenli dinlerin mutlak güç sahibi ve iyi niyetli olarak
tasvir ettikleri bir Tanrı’nın tasarrufunda olan bir dünyada bu hadiselerin meydana geliyor
olması, Tanrı’ya inanan ve inanmayanlar açısından olayın farklı şekilde değerlendirilmesine
neden olmuştur. Tanrı’ya inananlar bu hadiselere genel olarak hikmet boyutundan
yaklaşmışlar, burada Tanrı’nın kötü bir maksadının olmadığını, insanın gelişimi ve
olgunlaşması açısından bunu bir gereklilik olarak algılamışlardır. Tanrı’nın varlığını inkâr
edenler ise, teistik inanç çerçevesinde teşekkül etmiş olan Tanrı tasavvuru ile meydana gelen
bu olayların bağdaşmazlığından hareketle Tanrı’nın olamayacağına hükmetmişlerdir.
Özellikle tabii ve ahlaki noktada cereyan eden kötülükleri bahane edip Tanrı’yı inkâr
edenlere karşı süreç içerisinde teistik inanç çevrelerinde bazı teodise ve savunmalar
üretilmiştir. İnsanın sebep olduğu ve ahlaki anlamda kötülük olarak değerlendirilebilecek
hadiseler, insanın özgür iradesiyle ilişkilendirilmiş, burada Tanrı’nın herhangi bir
mesuliyetinin bulunmadığı ifade edilmeye çalışılmıştır. Ancak bu yaklaşım, suçsuz, günahsız
insanların da bu tür kötülüklerden zarar gördüğü gerekçesiyle makul bulunmamış, buna
müsaade eden bir Tanrı’nın iyi niyetli olamayacağı ileri sürülerek eleştirilmiştir. Bu eleştiri,
iki aşamalı bir yaşam teorisiyle karşılanmış ve insan yaşamının bu dünyadan ibaret olmadığı,
burada kötü ve haksızlık gibi algılanabilecek şeylerin öte dünyada birer mükâfat olarak ortaya
çıkacağı ileri sürülerek esasında bir haksızlık olmadığı, dolayısıyla da Tanrı’nın adil ve iyi
niyetli bir varlık olduğu ileri sürülmüştür.
Deprem, sel, tsunami, yangın vs. gibi fiziki olaylardan hareketle Tanrı’nın varlığının,
iyiliğinin ve adaletinin sorgulanmasının uygun olmadığı kanaati de bir başka savunma
biçimidir. Bu savunmaya göre meydana gelen olayların insanla doğrudan bir ilişkisi yoktur.
Aksine tüm bu gelişmeler doğanın tabii işleyişinden kaynaklı hadiselerdir. Diğer taraftan bu
tür hadiselerin tabiatta var olan onca güzellik yanında istisnadan öteye geçmeyecek bir yere
sahip olduğu, kötülük olarak değerlendirilmesinin olayın kendisinden çok bakış açısıyla
ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Dolayısıyla dünyada esas olanın kötülükler değil, iyilik ve
güzellikler olduğu, tabiatın işleyişi göz önüne alınıp tedbirli davranıldığında kötülük olarak
değerlendirilen şeylerden bir zarar görülmeyeceği iddia edilmiştir. Tüm bu iddia ve
savunmalar göstermektedir ki, kötülük problemi ve bu problem etrafında geliştirilmiş olan
savunma ve teodiseler birer teori olmanın ötesinde gerçekliğe ve ehemmiyete sahip değildir.
O sebeple bu konuda yapılacak tartışma taraflar arasında bir mutabakat zemini
oluşturmayacağı gibi, taraflardan birinin lehine ya da aleyhine sonuçlanmayacaktır.
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MANEVİ DANIŞMANLIK AÇISINDAN KURAN’DAKİ “BAKARA” VE “MÜLK”
SURELERİNİN BAZI AYETLERİNİN ANLAM ALANI VE ÖNEMİ
Doç. Dr. Mustafa Naci Kula
Eskişehir Osmanagazi Üniversitesi
Özet
Bu tebliğde Kur’an-ı Kerim’deki “Bakara” ve “Mülk” surelerinin bazı ayetleri ışığında
yaşadıkları sıkıntılara anlam vermeye çalışan ve onlar karşısında nasıl davranılması
gerektiğini araştıran bireylere manevi danışmanlık açısından nasıl destek olunabileceği ele
alınacaktır.
İnsan, anlam arayan bir varlık olarak hayat içerisinde yaşadıklarını anlamaya ve niçin
yaşadığına ilişkin bir cevap bulmaya çalışır. Yaşadığı zorluklar karşısında da bunları niçin
yaşadığına ilişkin soru sorarak onların anlamlandırmaya çalışmakla birlikte o zorlukları
aşmak için çözümler arar. Yaşanılan zorlukların doğasına göre çözümler tıbbi, hukuki,
psikolojik veya sosyal özellik gösterebilir. Bunlara ek olarak, anlam arayışı, yaşanılan
zorlukları kontrol etme ve zorluklara çözüm üretmede insana yardımcı olabilecek en önemli
referans noktalarından birisi de din/ maneviyattır.
Günümüzde etkinliği artan manevi danışmanlık yaşadıklarıyla zor durumda kalan ve
bunları anlamaya çalışan aynı zamanda da bu zorlukları aşma çabasında olan bireylere dini/
manevi referanslarla destek olmayı amaçlar. Manevi danışmanlığın bu özelliği sebebiyle
Müslümanların kutsal kitabı Kuran’daki bazı ayetler de referans olarak değerlendirilebilir.
Kur’an-ı Kerim’deki “Bakara Suresi”nin 155. ve 156. ayetleri insanların zorluklara nasıl
tepki vermeleri açısından rehberlik edecek örneklerdir. Bunlardan ilki insanın korkudan ve
açlıktan bir şey ve mal, can ve ürettiklerinin noksanlığı karşısında nasıl bir seçim yapacağı
noktasında deneneceğini belirtir ve yaşayacağı zorluklar karşısında sabır gösterirse zorlukları
aşacağı müjdesini verir. Bir sonraki ayet olan 156. ayette ise insanın başına bir musibet
geldiğinde onu hem anlamlandırma hem de çözümlemede işine yarayacak bir dini bakış açısı
sunulmaktadır.
Bu ayetler zorlukların kendisinin ve var olan her şeyin özü itibariyle Allah’a aitlik
noktası ve tekrar O’na dönüşün olacağı bakış açısıyla ele alınması gerektiğinin altını çizer. Bu
da bireyin zorlukları Allah’ın yardımı ve O’na olan inancıyla aşacak gücü bulmasına yardımcı
olacaktır. Aynı zamanda insanları mutlak anlamda Allah’a dönüşün olacağı inancıyla da
yaşanan zorlukların altında ezilmeden ve aşırı kaygı/korkuya kapılmadan çözüm üretme
becerisi ortaya koyma açısından destekler.
“Mülk Suresi” ikinci ayetinde “Ahsen-ü Amele” ifadesi ile en güzel davranışı
gerçekleştirme açısından insanın seçim yapması ve çözüm üretmesinin önemi
vurgulanmaktadır.
İlgili ayetlerde yer alan bu hususlar manevi danışmanlık açısından detaylı bir şekilde ele
alınarak bu ayetlerin bireye referans olabilmesindeki anlam ve önemi vurgulanacaktır.
Anahtar kelimeler: ayet, manevi danışmanlık, zorluk, anlam
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IMPORTANCE AND MEANING OF SOME AYAHS OF “AL-BAQARAH” AND
“AL-MULK” IN QUR’AN FOR SPIRITUAL CONSULTANCY
Abstract
This study is going to discuss the ways to provide the individuals who try to attach
meaning to the difficulties they experience and search for the ways to cope with them with
support in spiritual consultancy in light of some ayahs from the suwar of “Al-Baqarah” and
“Al-Mulk.”
Human being a creature that is in search of meanings tries to understand his/her
experiences in life and answer why (s)he lives. In the face of difficulties, (s)he asks questions
as to why (s)he experiences them to attach meanings to problems while trying to find
solutions for them. These solutions could have medical, judicial, psychological or sociological
aspects depending on the nature of the problems. In addition, religion/spirituality is another
significant point of reference for humans to find the meanings of things in life and to control
and cope with difficulties.
Spiritual consultancy, which has increasing effectiveness nowadays, aims at providing
the individuals who are in difficult situations, try to understand them and endeavor to cope
with them with support with religious/spiritual references. Thanks to this feature of spiritual
consultancy, some ayahs from the Muslim holy book Qur’an could be evaluated as points of
reference.
The 155 and 156th ayahs of the “Al-Baqarah” in the Qur’an are examples to guide
people on how to respond to hardships. The first one says people will be tested “with
something of fear and hunger and a loss of wealth and lives and fruits,” and continues giving
the good news that good tidings will be given to the patient. The latter presents a religious
point of view useful for people to understand and solve difficulties when they strike them.
These ayahs underline the idea the difficulties should be dealt with in light of the notion
that human beings and everything, in essence, belong to Allah and all of them will be returned
to God. This, in turn, would help individuals to find the strength to fight against their
problems with the assistance of God and with their faith in God. At the same time, it helps
people go through hard times and come up with solutions without feeling too much pressure
and extreme anxiety/fear thanks to the idea that they will all reach God in the end.
In the second ayah of “Al-Mulk,” the importance of making choices and bringing
forward solutions to perform the best deed in life is underlined for people with the expression
“ahsen-u amele.”
These issues in the related ayahs will be analyzed in detail with respect to spiritual
consultancy, focusing on their meaning and significance in being references for the
individuals.
Keywords: ayah, spiritual consultancy, difficulty, meaning
Giriş
Anlayan ve anlamlandıran bir varlık olarak insan günlük hayatında yaşadıklarının
kendisi açısından nasıl bir anlamı ve önemi olduğunu merak eder,önemser. Yaşadıkları onun
hayatında yaşanıp biten şeyler olarak kalmayıp onların kendi hayatındaki yerini, değerini
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kavramak ister Bu çaba insani bir olgu olarak bireyin yaşadıklarının anlam ve önemini
anlamasına hem de bunlarla kurduğu ya da kuracağı ilişkinin hayata bakışını, daha sonra
gerçekleştireceği eylemleri de etkilemesine neden olur. Bundan dolayı günlük hayatta
yaşanılanların birey açısından nasıl bir anlamının ve değerinin olabileceğini belirlemek ve
yaşanılanların daha sonra yaşanabilecekler açısından nasıl bir yerinin olabileceğini kestirmek
önem kazanır. ( Ayten, 2018: 123; Bahadır,*** Şahin, 2017: 211) Bu tespitler, kişinin daha
önceki deneyimlerinden elde ettiği kazanımlar ya da bu konuda başvuracağı din, maneviyat,
bilim, ideoloji gibi bazı referanslar vasıtasıyla gerçekleşebilecektir.
Hayatın anlamı başta olmak üzere bireyin yaşadıklarının anlam ve önemini
kavramasında aynı zamanda yaşanılanlar karşısında oluşabilecek zorlukları aşmasında önemli
referans noktalarından birisi din ve maneviyattır. ( Ayten,2018: 123; Kimi zaman dinden de
beslenen maneviyat, ( Düzgüner, 2016: 29-30; Şahin, 2017: 162 vd.) bireyin anlam arayışına
(Kasapoğlu, 2017: 144; Okan ve Ekşi, 2017: 171-172) ve zorlukları aşmasında önemli bir
destek özelliğine sahiptir.( Ayten, 2015: 64; Kara, 2019: 162) Bu itibarla manevi
danışmanlık, bireyin hastalık, kaza, doğal afete maruz kalma, ekonomik veya ailevi zorluklar
karşısında hem bunları neden yaşadığına ilişkin sorularına cevap bulmasında hem de yaşanan
zorlukları aşmasında önem kazanır. ( Şahin, 2017: 153-154, 211-212; Ayten, 2018: 124) Bu
yönüyle manevi danışmanlıkta bireyin yaşadığı olayları anlamlandırması ve yaşadıklarından
kaynaklanabilecek sorunları aşmada manevi destek olarak Kur’an-ı Kerimin rehber ve hidayet
oluş özelliğinden yararlanılabilir. ( Şahin, 2017: 167) Kur’an-ı Kerimin bu özelliği, Şahin’in
(Şahin, 2017: 167) de belirttiği gibi manevi danışmanlıkta esas olan bireye/ danışana eşlik
etmeyi, ona Tanrı’nın bu konuda kendilerini seven, anlayan olarak gelişmelerine nasıl
yardımcı olacağını keşfetmelerine katkı sağlama noktasında yansıtılmalıdır. Bu nedenle
çalışmamızda bu noktadan hareketle Kur’an-ı Kerimde insanın
yaşadığı olayları
anlamlandırmasında onları neden yaşadığına ilişkin sorularına cevap bulmasında ve yaşadığı
durumlardan kaynaklanabilecek sorunları aşmada nasıl bir tutum takınması noktasında ona
rehberlik yapabilecek, eşlik edebilecek başta gelen ayetler arasında zikredilebilecek olan
Bakara suresi 155 ve 156. ayetle Mülk suresi 2.ayetin anlam alanı ve önemi üzerinde
durulacaktır.
1. Bakara suresi 155 ve 156. Ayetin Manevi Danışmanlık Açısından Yaşanılanları
Bilişsel Temellendirmede Anlamlandırmaya Yönelik Anlam Alanı ve Önemi
Kur’an-ı Kerimde Bakara suresi 155.ayette insanın hayatında ne tür durum ve olaylarla
muhatap olabileceği ve bunların neden önem taşıdığı ile nasıl bir tutum sergilemesine yönelik
hususlar yer almaktadır. Bu ayette insanın önce korkudan sonra açlıktan daha sonra da mal,
can ve ortaya koyduğu ürünler, eserlerden eksiltme ile karşılaşacağı ve bunların varlık sebebi
olarak ta bu konuda insanın seçim yapabilen bir varlık olması nedeniyle nasıl davranacağının
önem taşıdığı vurgulanmaktadır. Ayette insanın nasıl davranacağı hususu B-L- V kökünden
gelen Bela kelimesinin fiil olarak kullanıldığı ifadeden anlaşılmaktadır. Bu kelimenin
“denemek, sınamak, açıklanmak, açığa çıkmak” ( Çelik, 2007:162) ve “imtihan” ( Kara, 1998:
34, Okuyan, 2013: 142) anlamları olduğu gibi Kur’an’da “bela” anlamında da kullanıldığı
görülmektedir. (Bkz.Çelik, 2007:164) Yaygın olarak “imtihan” anlamı kullanılarak bu ayette
insanın karşılaşacağı şeylerin onun varlık alanında ne anlamı olduğuna ilişkin cevap bulmada
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bazı zorlukların olduğu gözlenmektedir. Zira ayette geçen “bela “ kavramına “imtihan”
anlamının verilmesi, Allah’ın insanı korku, açlık, mal, can ve eserlerin noksanlığı noktasında
ne ile imtihan ettiği sorusuna net cevap bulmayı zorlaştırmaktadır. Çünkü imtihan kavramının
Kur’anda iman ile ilgili kullanıldığı (Bkz. Kur’an, Hucurat, 49/3, Mümtehine, 60/10) ve
bunun insanın Allah’la olan ilişkisi açısından önemi olduğu; Bakara suresi 155. Ayatte
zikredilen hususların ise daha çok insanın varlık alanı açısından önemi olduğu; bunlarla ilgili
olarak ta bireyin tutum ve davranışının önem kazandığı, bunun da kelimenin anlamında yer
alan “deneme” ile ilişkili olarak insanın nasıl bir seçim yapacağı ile “deneneceği”nden
bahsedilerek ortaya konduğu söylenebilir. (Bkz. Kula, 2016: 47-50) Dolayısıyla ayette
zikredilen hususların insanın hayatında en çok belirleyici ve etkileyici durumlar olarak
yaşanacağı; bunlar karşısında kişinin nasıl bir seçim yapacağının önemli olduğu; Allah
tarafından bu yönüyle insanın deneneceği anlaşılmaktadır. Burada yaşanılan hususların
özelliği ile bunlar karşısında insanın tutum ve davranışının niteliği dikkat çeken husustur. Bu
da insanın yaşadıklarının anlamı ve önemi açısından belirgin bir ipucu olarak
değerlendirilebilir. Zira birey, günlük yaşamında bir çok olay ya da durumla karşılaşmış olsa
da yaşanılanların önemli ölçüde ayette zikredilen konularla ilişkili olduğu gözlenir..Çünkü
hayatın sürdürülebilir olmasında Maslow’un (Bkz.. Cüceloğlu, 1991 236) da güdü kuramında
belirttiği gibi başta fizyolojik ihtiyaç olan beslenme gelir.
Ayette” korkudan bir şey”den sonra bahsedilen “açlık”, yani beslenmeye bağlı rızik
temin etme veya ona bağlı zorluklar sıkıntılar öne çıkmaktadır. İnsanın hayatını sürdürmede
rızık konusu ve onun etkisiyle insanın çalışması, kazanmasına ilişkin davranışları yaşantısında
önemli bir yer tutar. Ayetin devamında zikredilen noksanlık ye buna bağlı ortaya çıkabilecek
sıkıntı ve zorluklar içerisinde zikredilen “mal” dan noksanlık, dikkat çeken bir diğer husustur.
Maldan noksanlık, malın azalması, kaybedilmesi, yok olması, çalınması gibi hususları (Bkz.
Nesefi, 1995:s. 15) ihtiva eden bir durum olarak zikredilebilir. Malın candan önce ayette
zikredilmesi mala ilişkin yaşanabilecek sıkıntıların anlamlandırılması açısından önemlidir.
Çünkü mal, Fromm’un da ( Bkz. Fromm,2017: 164-165) belirttiği gibi ,insanın sahip olma
duygusunun doğal bir sonucu olarak kendi varlığını temsil eden bir nesne olup tüketim aracı
olarak ta özel bir anlam taşır. Aynı şekilde ayette maldan sonra “can” dan azalma hastalık,
ölüm, yaralanma vb durumlar sebebiyle insanın kendi bedenine ya da varlığına yönelik
yaşanabilecek bir durum olması nedeniyle kendi bedenine sahip olma duygusu ile
yaklaştığında ( Bkz. Fromm, 2017: 163) bedeninde ya da kendisinde bir zarar oluştuğunda
ciddi zorluk ve sıkıntı yaşaması söz konusudur. Aynı zamanda insanın kendine sahip olma
duygusunun kendisi ve sahip olduğu mal kendini temsil eden ortaya koyduğu şeyler dışında
önemli bir şeyin olmadığı narsisit bir duyguya sevketme ihtimali de mevcuttur. ( Fromm,
2017: 164) Bundan dolayı ayette insanın ortaya koyduğu yaptığı eserlerden noksanlık tan
bahsedilmesi de dikkat çekicidir. Ayette açlıktan bir şey ile beraber mal, can ve ortaya
konulan eserlerden noksanlık sonucu oluşacak olan korkuya dikkat çekilmesi insanın
yaşantısıyla ilişkisi ve yaşadıklarının etkisi noktasında üzerinde durulması gereken bir
durumdur. Zira Bakara süresi 155. Ayet korkudan bir şeyle şeklinde başlayarak yukarıda
belirtilen hususlar zikredilerek insanın nasıl bir seçim yapacağı ile deneneceği
vurgulanmaktadır. Ayetin korku ile başlaması ve insan hayatında yaşanabilecek temel
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hususların bununla ilişkilendirilmesi korkunun tabiatı açısından önemli bir noktadır. Çünkü
korku, genelde insanın içinde bulunduğu duruma değil bu durum için geliştirdiği
düşüncelerine verdiği bir reaksiyon olarak karşımıza çıkar (Gençöz, 1998: 9) Bu itibarla
insanı tehlikelerden korumak için var olan korku duygusu (Bkz. Boz, 2017:19) kişide oluşan
yanlış ve gereksiz düşünce tarzi ile hayatını altüst eden, yaşamını zorlaştıran bir boyuta
ulaşabilmektedir.( Gençöz, 1998: 10)
Bakara suresi 155. Ayetin başında geçen korku kavramı Kur’an’da farklı anlamlarda
kullanılmakla beraber, ( Bkz.Sürücü 2015: 250-251;Gezgin, 2003: 39-40; Bilgi, 2000:1 ),
Kur’anda 124 yerde havf,/ korku olarak kullanılan ve çoğunlukla, yarısına yakını insanın
kendi olumsuz düşünceleri, içinde bulunduğu durumu kendisi için tehlikeli olduğuna ilişkin
düşüncelerini yansıtıcı şekilde yaşanan bir duygu olarak anlam kazandığı
görülmektedir.(Sürücü 2015:251) Ayette yer alan bu kelime Kur’an’da kullanılan yerleri
itibarıyle yarısına yakınının insanın gelecek endişesini kaygısını ifade edecek şekilde
tanımlanması, Tusi’nin de ( Tusi, 2014: 103-104) belirttiği insanın yaşayacağı durumlara
ilişkin korku duyması olup Bakara Süresi 155. Ayette açlık/ işsiz kalma , malını kaybetme/
zarar görmesi, hastalık ya da ölüm gibi insanın kendisinin zarar görmesi ve ortaya koyduğu
ürünlerden zarar görme veya onların değersizleşme durumları ile karşılaşma korkusu ile
ilişkili olduğu görülmektedir. Bu korkunun mevcut durumlar nedeniyle ortaya çıkmasını
tetikleyen önemli duygunun da Fromm’un da üzerinde durduğu “Sahip olma “duygusunun
merkezi duygu olarak yaşanmasından bahsedilebilir. Dolayısıyla bu ayet, insan hayatında
anlam ve önem taşıyan fizyolojik ihtiyaç olan beslenme ve buna bağlı iş, güç sahibi olma,
kazanma ve bunun sonucunda mal edinme, kendi varlığı ve kendisinin insani özelliği olarak
ürettiği ürünleri ,eserleri aşırı sahip olma duygusu ile ilişkilendirip değerlendirdiğinde onlar
karşısında yaşayacağı, kayıp, zarar konusunda da bunlardan dolayı oluşturduğu düşüncelerin
sonucu korku yaşayacağı ve bu konuda yapacağı seçimin önem taşıdığını insana
hatırlatmaktadır. Bu uyarının, bilişsel açıdan insanın hayatında zikredilen bu husuların temel
bir durum olduğu; bunlara aşırı sahip olma duygusu vb. nasıl bir anlam yükleyeceği ve buna
bağlı yaşayacağı olumsuzluklar karşısında da seçiminin önemli olduğu söylenebilir. Korkuya
dayalı bir durumla ilgili ve yaşanılan olumsuzluklar karşısında da ayetin sonunda sabır
konusuna dikkat çekilerek manevi bir destek önerilmektedir. Bu da manevi danışmanlık
açısından bireyin zorlukları aşmada gerçekleştirilebileceği bir davranış olarak dikkate değer
bir başka husustur.
Bu ayetten sonra gelen 156. Ayette de başına bir musibet ya da herhangi bir şey gelen
kişinin bu durumu anlamlandırmasında ve mevcut olay ya da duruma bağlı zorlukları
aşmasında manevi boyutu olan bir tutum ve davranıştan bahsedilmektedir. Ayette “başlarına
bir musibet ya da -kullanılan kelimenin gramatik açıdan anlamı olan- başına bir şey gelme
durumunda olanlar “Biz Allah’a aidiz, ondan geldik ve O’na döneceğiz” derler” anlamında bir
ifade söz konusudur. Başına bir musibet ya da önceki ayette belirtilen herhangi bir durum
gelen kişinin “Biz Allah’a aidiz ve O’na döndürüleceğiz” ifadesi yaşanılanı anlamlandırma
açısından dikkat çekici manevi/dini bir yaklaşım olarak değerlendirilebilir. Çünkü din insana
yaşanılanları anlama noktasında önemli bir destek sağladığından ve bu desteği en üst
seviyede dini inançlar gerçekleştirmektedir. Çünkü dini inançlar, insanın duygu, düşünce ve
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davranışlarını etkileyerek ona bir hayat felsefesi ve dünya görüşü oluşturmasına yardımcı
olur. Bu nedenle ayette zikredilen husus, Allah inancının ve bireyin kendisini Allah’la
ilişkilendirmesi hayatın anlam ve amacı noktasında bir bakış açısı oluşturur. Zira Kur’an-ı
Kerimde İnsanın başıboş bırakılmadığına, böyle mi zannedeceğine ( Bkz. Kur’an Kıyame,
75/ 36) vurgu yapılarak Allah’ın yaratmasında ve varlığı noktasında hiç bir şey boşuna ve
amaçsız olmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla Allah bilinci sayesinde birey yaşanılan herşeyin
bir anlamı ve amacı olduğu inancı ile yaşanılanların karşılşıksız kalmayacağını olumsuz
durumlar karşısında da 155.ayette belirtildiği gibi sabırlı davranıldığında mükafatını alacağını
bilir. Bu bilinç ile de kaliteli yaşama ve zorlukların üstrsinden gelma imkanı bulur. Bu da
manevi danışmanlığın bireye kazndıracağı önemli bir bakış açısıdır.
Yaşanılan olumsuz bir durumla başetmede hangi manevi destekten yararlanılabileceği
bireyin kendi seçimi ile değerlendirmesi gereken bir durumdur. Birey bu konuda seçimini
yaparken en faydalı ve etkili olabilecek bir başa çıkma davranışını gerçekleştirmesi açısından
155.ayette sabıra ve aynı şekilde konumuz açısından ele alınacak olan Mülk suresi 2.ayetteki
“Ahsen-ü Amela/ en güzel davranış”ın seçimine dikkat çekilmesi üzerinde durulması gereken
husustur. Bu iki davranışın manevi danışmanlık açısından bireyin yaşadığı zorlukları
aşmasında nasıl bir rolünün olduğu bu davranışların sahip olduğu özellikler çerçevesinde ele
alınması ile daha anlaşılır hale gelmesi mümkündür.
2. Bakara Suresi 155. Ayet ve Mülk suresi 2. Ayetin Manevi Danışmanlık
Açısından Yaşanılan Zorlukları Aşmada Davranışa Yönelik Sabır ve En Güzel
Davranışın Anlam Alanı ve Önemi
Bakara suresi 155. Ayette “sabredenlere müjdele “ifadesi ile zikredilen sabır, manevi
danışmanlık açısından önemli bir dini/ manevi değerdir. Çünkü sabır aktif bir eylem olarak
bireyin yaşanan olaydaki sıkıntı ve zorlukla başa çıkmasında etkili bir davranıştır. Sabır
Kur’an-ı Kerimde sabır 5 ayette aynı kökten gelen çeşitli isim ve fiil olarak 100’ yakın yerde
geçmektedir. ( Bkz. Çağrıcı, TDV İslam ansiklopedisi, “sabır” mad. 337) Tarihsel süreç
içerisinde Kur’andaki anlamından uzaklaşılarak yanlış anlaşılan kavramlardan bir olarak
sabır,daha çok daha çok, “bela ve musibetler karşısında, eli kolu bağlı kalmak, mahkumiyete
ve haksızlığa boyun eğmek olarak algılanır hale gelmiş, teslimiyetcilik, tembellik ve acizlik,
yoksunluğu olumlalama ve hayata ilişkin iddialardan vazgeçme olarak anlaşılmıştır ( Bkz.
Önal, 2008:441; Özsoy Ö. ve Güler, İ. 1996: 443) Buna karşın Kur’an sabrı, “ doğru, hayırlı
bir çabada insanın karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmayı,
direnmeyi, metaneti, azmi ve cesareti ortaya koyma olarak ifade etmektedir. ( Bkz. Özsoy Ö.
ve Güler, İ. 1996: 443; Önal, 2008:441) Kur’anın ortaya koyduğu sabır eylemi aynı zamanda
Allah’tan yardım isteme vasıtası olarak ta tanıtılmıştır.( Bkz. Kur’an, Bakara, 2/153)
Bakara suresi 155.ayetin sonunda insanın yapacağı seçimlerde ve karşılaşacağı
zorlukları aşmada yardımcı olacak olan önemli bir umnsur olarak belirtilen sabır değeri
manevi danışmanlık açısından bireyin uygulanabilir tercihi arasında yer alabilir. Zira birey
ayette belirtilen iş güvencesi, rızkını temin etme başta olmak üzere mal, can ve yaptığı, ortaya
koyduğu eselerden dolayı herhangi bir olumsuzluk yaşayıp bunun etkisiyle de gelecek
endişesi,korkusu ile karşılaştığında sabır, öncelikle bu duygunun etkisinden kurtulma ve
doğru çözümler üretme noktasında destek özelliği olan manevi bir değerdir.Sabrın bu
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özelliğinden dolayıdır ki, ayetin sonu “sabredenlere müjdele” ifadesi ile tamamlanarak hem
bireyi motive eden hem de sabrın fonksiyelliğini gösteren bir özelliği yansıttığından
bahsedilebilir.
Mülk suresi 2.ayette de manevi danışmanlık açısından davranış yönüyle insanın seçim
yapması noktasında deneneceği en güzel davranışı belirleme dikkati çekmektedir. Mül suresi
2.ayette Allah’ın ölüm ve hayatı yaratan olarak içinizden hanginiz bu vb durumlarda en güzel
davranışı/ ashen-ü amela’yı gerçekleştirme açısından seçiminin önem taşıdığı
vurgulanmaktadır. Davranış bireyin yaşadıklarına verdiği anlam ve amaca gore belirginlik
kazanır. Bu nedenle yaşanılanlar karşısında en güzel davranışı ortaya koymanın beklenen bir
amaç olduğuna işaratle Allah, insanın bu noktada deneneceğini 155 ayetin başında kullanılan
b-l-v kökünden gelen kelimenin fiil halini tekrar kullanarak ifade etmektedir.Mülk suresi
2.ayette insanın deneneceği husus olan ashen-ü amela/ en güzel davranışı gerçekleştirme
bireyin kapasitesini ortaya koyma ve imkanlarını kullanma açısından da onun gelişimine
uygun bir durumdur. Bu nedenle bireyin manevi yönünün açığa çıkması ve fonksiyonel hale
gelmesi açısından da ayrı bir değeri bulunmaktadır. Çünkü herhangi bir olayın zorluğunu
aşmada farklı çözümler üretilebilir. Burada esas olan zorluğu aşmayı sağlayacak nitelikte en
güzel davranışı gerçekleştirmektir. Ayette ashen-ü amela / en güzel davranışa dikkat
çekilmesi insanın kapasitesini en üst seviyede kullanma kabiliyetlerini geliştrmesini
amaçlayan bir durum olarak nitelendirilebilir. Bu da insanın manevi yönünün önemli bir
özelliğidir. Zira maneviyat hayatın anlamı, bütünlük, diğer bireylerle ilişkiler ve hakikat
bireyin kendi içsel potansiyeli gibi insanın ulaşması gereken amaçlar çeşitini temsil
etmektedir. (Hökelekli, 2010:47)
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GAZZÂLÎ’NİN SUDÛR NAZARİYESİNE GETİRDİĞİ ELEŞTİRİLER VE İBN
SÎNÂ’DAN VERİLEBİLECEK CEVAPLAR
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDOĞAN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi,
Orcid ID: 0000-0003-4131-3532.
Özet
Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife adlı eserinde İbn Sînâ’nın sudûrcu yaratma nazariyesine bir
takım itirazlarda bulunmuştur. Bu kitapta yer alan soru ve cevap bölümü, Gazzâlî’nin sudûr
konusunda filozofların görüşlerini en doğru ve anlaşılır şekilde anladığı iddiasını
barındırmaktadır.
İbn Sînâ’nın sudûr görüşü Allah’tan çokluğun ne şekilde varlık kazandığını ve var oluş
sürecinin hiyerarşik yapısını açıklamaktadır. Buna göre Allah’ın doğrudan varlık verdiği şey,
birinci akıl iken, birinci akıldaki çokluk vasıtasıyla diğer akıllar ve suretleriyle birlikte
felekler, bütün bir ayüstü âlem ile oluş ve bozuluşun yer aldığı ayaltı âlem, dolaylı olarak
O’ndan varlık kazanır. İbn Sînâ’ya göre Allah’tan tek bir şey sudûr eder. O da İlk Akıldır.
Varlığını Allah’tan alması dolayısıyla bir yönüyle imkâna dayanan bu akıl, Allah’tan gücünü
alması yönüyle de zorunludur. İşte bu birleşim âlemdeki çokluğun sebebidir. İlk Akıl özüyle
mümkün, Allah’a oranla zorunludur. Bu aklın üçlü bir düşünme mekanizması vardır.
Kendisini bilfiil düşündüğünde nefs ve uzak feleğin şekli çıkar. Kendisini bilkuvve
düşündüğünde feleğin cirmi (maddesi) çıkar. Allah’ı düşündüğünde ise ikinci bir akıl çıkar.
İşte bu üçlü mekanizma dokuz akıl boyunca devam eder. Onuncu akıl ise faal akıldır ve bu
akıl suretlerin verildiği yerdir. Yani Tanrı, gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak nihai
anlamda sudûr sürecinin kaynağını teşkil etmesi bakımından, bütün bir âlemin varlık veren
Fâil İllet’i olmaktadır.
Gazzâlî, filozofların sudûr teorisi dedikleri şeyin aslında bir dayatma olduğu
kanısındadır. Ona göre sudûr anlayışının tutarlı hiç bir tarafı yoktur. Filozofların savunduğu
bu teori, katı bir determinizm barındırdığı ve her şeyi zorunlu bir sebep-sonuç ilişkisiyle
açıklanmak istediği için tutarlı değildir. Bu bakımdan sudûr, bir yandan çokluğu ve kâinattaki
düzeni açıklayamamakta, öte yandan da Allah’ın mutlak birliğini korumada başarılı
olamamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Tanrı, Âlem, Sudûr Nazariyesi, İbn Sînâ, Gazzâlî.
CRITICISES AL-GHAZĀLĪ’S INTRODUCED TO THE THEORY OF EMANATION AND
ANSWERS THAT CAN BE GIVEN FROM IBN SĪNĀ
Abstract
In his book al-Ghazālī, Tahāfut al-falāsifa, he made some objections to Ibn Sīnā’s
theory of emanation. The question and answer section in this book will reveal how the
philosophers' views on emanation are understood by al-Ghazālī.
Ibn Sīnā’s view of the theory of emanation explains how the multitude came from God
and the hierarchical structure of the process of existence. According to this, what God directly
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gives to is first mind. Because of the multiplicity in the first mind, other minds and their
surrogates exist. Subsequently, the paralyzes, with the superuniverse universe, are formed and
degraded by the submarine universe, indirectly from God. According to Ibn Sīnā, only one
thing comes out of God. He is the First Mind. This mind, which is able to take its existence
from God, is also imperative for taking its power from God. This combination is the cause of
the multiplicity in the universe. The First Reason is possible in essence, compulsory relative
to God. This mind has a triple thinking mechanism. When he actually thinks of himself, the
ego and the shape of the distant catastrophe emerge. When he thinks of himself as potential,
the substance of the catastrophe emerges. When you think of God, there is a second mind.
This triple mechanism continues through the nine minds. The tenth mind is the Active Mind
and this mind is the place where the surrogates are given. In other words, God is the Active
Reason of the whole world, being directly or indirectly the source of the emanation process.
al-Ghazālī, thinks that what the philosophers call the theory of emanation is actually an
imposition. According to him, there is nothing consistent about the understanding of theory of
emanation. This theory advocated by philosophers is inconsistent because it contains a rigid
determinism and wants to explain everything in a necessary causal relationship. In this
respect, theory of emanation cannot explain the multiplicity and order in the universe, on the
other hand, he is not successful in explaining God's oneness.
Tahāfut al-falāsifa al-Ghazālī, Ibn Sīnā
Key Words: God, Universe, Theory of Emanation, Ibn Sīnā, al-Ghazālī.
A. GİRİŞ:
Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid el-Gazzâlî et-Tûsî (ö. 505/1111) Tehâfütü’l-felâsife’de Ebû
Ali Hüseyin İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) Eflâtun, (m.ö. 427-347)-Yeni Eflâtuncu görüşlerden
etkilenerek yorumladığı sudûr nazariyesine bir takım itirazlarda bulunur. İlk İlke’den varlığın
çıkışının tartışıldığı bu konuda Gazzâlî’nin itirazları şu sorunun karşılığı olmaktadır: İlkesi bir
olduğu halde İlk Sebepli’de (İlk Akıl) üçleme nereden gelmektedir? 1 Ona göre bu sorunun
filozoflar tarafından verilen cevabı şudur: İlk İlke’den ancak bir tek şey sudûr etmiştir, o da
kendi özünü düşünen aklın kendisidir. İlk Aklın zorunlu olarak kendisini düşünmesi,
Allah’tan değil, kendinden kaynaklanmaktadır. İlk Akıl (İlk Sebepli) özü itibariyle mümkün
varlık olup2 İlk Sebepli’deki imkân hali İlk İlke’den değil, kendi özünden gelir. Sebeplinin
kendisi, kendi olmak bakımından birçok şeyi zorunlu kılar. İşte onun sebebiyle çokluk
meydana gelir. Çokluk için, basit olan akılla, birleşik olan gök cisimlerinin bir araya gelmesi

Muteahhirîn bazı filozoflara göre bir ilkeden çokluğun sudûr etmesi için selbler ve izafetler değil, başka şeylerin mevcut
olması gerekir. Bundan dolayı mutlak varlık, izafe ve selbin, ma’lûlün sudûr etmesine kaynak olması uygun değildir. Birinci
akıldan çokluğun sudûr etmesinin cihetleri olarak ele alınan birinci aklın imkânı, varlığı ve zorunluluğuna gelince, bunlardan
kasıt kendileri değil, düşünülmeleri, bilinmeleridir. Bu şeylerin düşünülmeleri mevcut şeylerdir. O halde ilk ma’lûl ilkesini,
varlığını, (İlk İlke’ye göre) zorunlu ve mümkün oluşunu düşünür. Böylece bu ilk ma’lûlün kendi olmaklığı bakımından
kendisinden bir ma’lûl, bu dört cihetin her birisi bakımından da dört başka ma’lûl sudûr eder ve böylece çokluk hâsıl olur.
Bk. Mehmed Emin Üsküdârî, Telhîsu Tehâfüti’l-hukemâ, trc. Kamuran Gökdağ (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı Yayınları, 2014), 152.
2 İbn Sînâ, mümkün varlık ifadesi yerine özü gereği mümkün varlık ifadesini kullanmaktadır. Yani Zorunlu Varlık’tan çıkan
İlk Akıl’ın özünün hem mümkün hem de zorunlu bir yönünün olduğu vurgulanmıştır.
1

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

257

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
gerekir. Doğruluğuna hükmedilmesi gereken işte budur.3 Filozofların öğretilerini bu şekliyle
yorumlayan Gazzâlî’ye göre sudûr, üst üste karanlık girdaplardan farksızdır. İnsan, sudûr ile
ilgili süreci rüyada gördüğünü anlatsa o kişinin ruh sağlığı hakkında şüpheye düşülür.4
1. SUDÛRCU YARATMAYA İTİRAZLAR VE CEVAPLAR
Gazzâlî’nin sudûr nazariyesine itirazlarının gerekçeleri Tehâfüt’ün seyri itibariyle dört
başlık altında özetlenebilir.5 Bu itirazlar, İbn Sînâ’dan getirilebilecek cevaplarla beraber
aşağıdaki gibidir:
1.1. Gazzâlî’nin Birinci İtirazı: Sudûr teorisine göre İlk Sebepli’deki çokluğun
anlamlarından birisi, onun varlığının mümkün olmasıdır.6 Filozofların bu görüşüne karşı
Gazzâlî şu itirazda bulunur: “Varlık genel bir kavramdır, zorunlu ve mümkün diye ikiye
ayrılır. Bu iki kavramdan birisi bu fasla eklenmişse, diğeri de eklenmek zorundadır.
Filozofların, ‘varlık imkânı mümkünden başkadır.’ sözleri İlk İlke hakkında düşünülemez.”7
İbn Sina’nın Cevabı: İbn Sînâ, İlk Sebepli’de (İlk Akıl) meydana gelmiş olan
çokluğun kaynağının İlk İlke olmadığına özellikle dikkat çekmektedir. Çünkü İlk Sebepli’nin
mümkün varlık oluşu İlk’ten değil, özünden kaynaklanan bir husus olup, İlk’ten sadece onun
zorunlu olarak varlığa gelişi neşet etmektedir. Diğer yandan İlk Sebepli’nin, hem İlk’i hem de
kendi özünü akletmesinin doğurduğu çokluk ise, onun varlığının tek oluşunun bir
ayrılmazıdır. Anlaşılan, bir yandan İlk Sebepli’nin tekliğine vurgu yapılırken, diğer yandan
çokluğun onun özünden kaynaklandığı iddiasının zihinlerde uyandırdığı şüpheyi fark etmiş
olan İbn Sînâ, özünde tek olan bir şeye, ilk varoluşunda bulunmayan ve varlığının ilkesine
dâhil olmayan nispi bir çokluğun dâhil olmasını imkânsız görmemiştir. Dolayısıyla İbn Sînâ,
özünde mümkün olan ve kendisini akleden İlk Sebepli’nin, özü dışında bir şey sebebiyle
zorunlu olmasını ve kendisini zorunlu kılan bu varlığı akletmesini, ona ilişen bir çokluk
olarak görmemiştir.8
1.2. Gazzâlî’nin İkinci İtirazı: “İlk Sebepli’nin (İlk Akıl) kendi özünü akletmesi
özüyle aynı mıdır, yoksa özünden başka bir şey midir? Şayet kendi özünün aynısı ise -ki bu
imkânsızdır- bilgi bilinenden başkadır. Şayet özünden başka bir şey ise, İlk İlke’de de aynı
Ebû Hâmid el-Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, Süleyman Dünya neşri, trc. Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu (İstanbul: Klasik
Yayınları, 2009), 69.
4 Gazzâlî, Tehâfüt, 70. Buradaki iddiasının aksine Gazzâlî’nin aşağıdaki ifadelerinde sudûru kabul etmektedir. Bu ifadeler İbn
Sînâ’nın İlk İlke’den aşağıya doğru akan varlıklanma sürecinde iradeye biçilen rolün bir benzerini sunmakla beraber
Gazzâlî’nin “insan iradesine Allah’ın iradesini benzetmek” şeklindeki filozof ithamı ile de çelişmektedir: “Her şeyin
evvelinde Allah’ın sıfatlarından olan irade sıfatı vardır. Bu iradenin ilk eseri nasıl ki insanın kalbinde meydana geliyor ve
sonra diğer yerlere ulaşıyorsa, Allah’ın iradesinin eseri de, önce Arş’ta meydana gelir sonra diğer yerlere ulaşır. İnsanda
buhar gibi bir cism-i latif olan ruh, kalp damarlarıyla bu eseri beyne ulaştırdığı gibi Allah’ın latif bir cevheri de o eseri Arş’a
ulaştırır. Arş’tan da Kürsî’ye ulaştırır. İnsanın yapmak istediği fiil beynin birinci odasında meydana geldiği ve yaptığı işin
buna uygun olarak ortaya çıktığı gibi, kâinatta meydana gelecek her işin sureti de önce Levh-i Mahfûz’a nakşedilir. İnsanın
beynindeki sinirler önce eli ve parmakları, parmakların da yapacağı o işi hareket ettirdiği gibi, Arş’ın ve Kürsî’nin üzerinde
bulunan latif cevherler de, gökleri ve yıldızları hareket ettirir. Yıldızların ve onların ışık ve ışınları vasıtasıyla dünya âlemine
gelir ve oradaki dört unsuru harekete geçirir. Yaşlılık ve nemlilik de bu dört unsura şekil verir.” Bk. Gazzâlî, Kimya-ı Saadet,
trc. A. Faruk Meyan (İstanbul: Bedir Yayınları, 1979), 41.
5 Gazzâlî’nin sudûr anlayışı ile ilgili bk. Tuncay Akgün, Gazzâlî ve İbn Rüşd’e Göre Yaratma (Ankara: Akçağ Yayınları,
2013), 139-144.
6 Yani ilk akıl bir yönüyle zorunlu, bir yönüyle de mümkündür.
7 Gazzâlî, Tehâfüt, 70.
8 Ebû Ali İbn Sînâ, en-Necât, trc. Kübra Şenel (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2013), 254; Dânişnâme-i alâî Alâî Hikmet Kitabı,
trc. Murat Demirkol (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013), 336-338; M. Cüneyt Kaya,
Varlık ve İmkân, Aristoteles’ten İbn Sînâ’ya İmkânın Tarihi (İstanbul; Klasik Yayınları, 2011), 227.
3
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durumun geçerli olması gerekir. Bu durumda İlk İlke’nin zatında çokluk hâsıl olur. O zaman
filozoflara göre, varlığın İlk Akıl’dan çıkışının sadece üçleme şeklinde değil, dörtleme,
beşleme şeklinde de türeyip gitmesi gerekir.”9
İbn Sînâ’nın Cevabı: Gazzâlî’nin, “İlk Sebepli’nin (İlk Akıl) kendi özünü akletmesi
özüyle aynı mıdır, yoksa özünden başka bir şey midir?” sorusunun cevabı daha çok Allah’ın
bilgisinin mahiyeti ile ilgilidir. Burada itirazın ikinci yönü olan İlk Akıl’dan çokluğun üçleme
dışında da gerçekleşip gerçekleşmeyeceği üzerinde duracağız. İbn Sînâ’ya göre birbirinden
ayrı birçok akıl vardır. Bunların zincirleri içinde benzersiz yaratılan bir İlk Akl’ın bulunduğu
da aşikârdır. Ayrık akıllardan çokluk şöyle çıkar: Ma‘lûl özü gereği mümkün varlıktır ve İlk
sayesinde zorunlu olur. Onun varlığının zorunluluğu akıl olması bakımındandır. O, kendi
zatını akleder ve zorunlu olarak İlk’i akleder. Şu halde İlk Akıl’da çokluk anlamının
bulunması zorunludur. Bu çokluk anlamı (birincisi) onun kendi zatını mümkün varlık olarak
akletmesi, (ikincisi) varlığının zorunluluğunun zatı gereği akledilir olan İlk’ten çıktığını
akletmesi ve (üçüncüsü ise) İlk’i akletmesidir. Ondaki çokluk İlk’ten kaynaklanmaz. Çünkü
onun varlığının imkânı İlk nedeniyle değil, kendisi nedeniyle ona ait bir durumdur. Ona
İlk’ten gelen şey varlığının zorunluluğudur. Sonra onun İlk’i akletmesi ve kendi zatını
akletmesi durumunun oluşturduğu çokluk, İlk’ten gelen, ‘varlığın zorunluluğunun’ gereği
olan çokluktur. İbn Sînâ, tek bir şeyden tek bir zatın meydana gelmesini, sonra onu varlığın
başlangıcında bulunmayan ve varlığının ilkesine dâhil olmayan göreli bir çokluğun takip
edeceğini imkânsız görmemektedir.10
1.3. Gazzâlî’nin Üçüncü İtirazı: Gazzâlî’nin bu itirazı üç delillendirme içerir.
Birincisi; filozoflara göre her cisimde olduğu gibi, en dıştaki feleğin yapısı da madde ve
sûretten müteşekkildir. Bu durumda hem madde için, hem de sûret için bir ilke gerekir. Fakat
filozoflara göre madde ve sûret birbirinden ayrılmaz ki, her birinin bir ilkesi olsun. İkincisi;
en uzak gökküresi küllî nizam için belli miktardadır. Bu miktarlama ölçeği, yine bir
birleşmeyi akıllara getirir. Üçüncüsü; filozofların, ‘çokluğun ilkesi çokluktur ve Bir’den çok
çıkmaz.’ tarzındaki düşüncesi üzerine kurulmuştur. Gazzâlî, filozofların bu öngörüyü kabul
ettiklerinden yola çıkarak, çokluğun İlk Sebepli’den sudûr ettiğini ve sayısının da binleri
aştığını söyleyerek sudûr teorisinin imkânsızlığını dile getirmiştir. Son söz olarak o, ikinci
itirazındaki konuya dikkat çekerek, İlk Sebepli’de üçlemeden fazlasının da çıkabileceğini,
dolayısıyla bu akıl yürütme ile dörtleme, beşleme gibi çokluğun sudûrunun mümkün
olabileceğini söyler.11
İbn Sînâ’nın Cevabı: Gazzâlî’nin bütün itirazları aslında aynı şeyleri anlattığı için, bu
cevaplar muhtelif bölümlerde de verilmektedir. Burada üzerinde durulmayan bir kaç hususa
dikkat çekmek yeterli olacaktır. İbn Sînâ’ya göre İlk’e benzeme arzusu, feleğin hareketinin
İlk’ten bilfiil sudûr etmesi bakımındandır. Bu sudûr, bir şeyin zatında birincil kasıtla
amaçlanılmış olmasa da, kendisini gerektiren tasavvurdan sudûru gibidir. O tasavvur, bilfiil
olanın tasavvurudur. Hareket de, birincil olarak amaçlanmış değil, bu şekilde amaçlanmış
tasavvuru izler. Sonra onu, kaynaklık bakımından tikel tasavvurlar izler. Bu tikel tasavvurları
9

Gazzâlî, Tehâfüt, 71-73.
Ebû Ali İbn Sînâ, Metafizik, trc. Ekrem Demirli ve Ömer Türker (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004), 2: 150. Ayrık akılların
İlk’ten sudûru için bk. İbn Sînâ, en-Necât, 256.
11 Gazzâlî, Tehâfüt, 74-76.
10
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da tikel hareketler izler. O halde felekî hareket, irade ve bu tarzdaki arzu vasıtasıyla oluşur.
Bu hareketin ilkesi arzu ve ihtiyardır. Bu hareket adeta melekî veya felekî bir ibadettir. İlk
ilkenin göğün cismini hareket ettirmesi, ona benzeme arzusu duyan feleklerin hareketleriyle
var olur. Her feleğin, iyiliği akleden hareket ettirici bir nefsi vardır. Yine her feleğin cisim
nedeniyle bir tahayyülü, yani tikelleri tasavvuru ve tikelleri iradesi vardır. Feleğin İlk’ten
aklettiği ve kendisine özgü yakın ilkesinden aklettiği şey, onun harekete dönük arzusunun
ilkesi olmaktadır. Her feleğin ayrık bir aklı vardır. Bu aklın feleğin nefsine nispeti, Faal Aklın
bizim nefsimize nispeti gibidir. Ayrıca bu akıl, feleğin fiil türünün küllî ve aklî bir örneği olup
felek, bu örneğe benzer.12
Anlaşılacağı üzere göksel akıllar kendi ilkesi olan el-Evvel’in yüce yetkinliğini bilmekte
ve benzeme isteği ile ona aşk ve aklî irade (ihtiyar) ile teveccüh etmektedir. Bu kavuşma
isteğinin göksel nefse sâdır ettiği hayal ve irade, tıpkı hayvanî nefsin arzu gücünün
organizmada hareket etkisi doğurması gibi, bir şevke yol açmakta ve bir hareket iradesi
doğurmaktadır. Göksel akıl, İlke’sini bilirken onun yetkinliği ve güzelliği karşısında bitimsiz
aklî hazlar almakta, bu hazlar tıpkı sevgiliye kavuşma ümidinin doğurduğu hayal ve
tasavvurlar gibi, göksel nefiste hareket etme iradesi yanı sıra tikel formların tasavvuruna yol
açmaktadır. Bu irade ve tasavvur, göksel cismi devrî biçimde hareket ettirir. İbn Sînâ, bir
merkez etrafında iradeye dayalı olarak yapılan bu göksel tavafın amacını bir çeşit ibadet
olarak tanımlamaktadır.13
1.4. Gazzâlî’nin Dördüncü İtirazı: Gazzâlî bu itirazında şunu iddia eder: “Diyelim ki
siz filozofların bu saçmalıklarını kabul ettik. Siz, ‘İlk Sebepli’nin (İlk Akıl) varlığının
mümkün olması, en uzak gök küresinin maddesinin var olmasını, onun kendi özünü
akletmesini, bu gök kürenin nefsinin var olmasını, İlk Sebepli’nin İlk’i akletmesiyle bu gök
küresinin aklının var olmasını gerektirmiştir.’ şeklindeki iddialarınızdan utanmıyor
musunuz?”14
İbn Sînâ’nın Cevabı: İbn Sînâ’ya göre, hem yukarıdan aşağıya, hem de aşağıdan
yukarıya bir rabıtanın olduğu sudûr nazariyesinde çokluğun, İlk İlke’yi nasıl aklettiği şöyle
açıklanır:
“Aklî bir amaç nedeniyle hareket eden her hareketlide İlk İyi’yi akleden aklî bir ilkenin
bulunması gerekir ve bu ilkenin zatı ayrık olmalıdır. Göksel hareket, nefsanî (zihinsel) olup,
tercih sahibi (muhtar) ve tercihleri kesintisiz yenilenen bir nefisten sudûr eder. Böylece İlk
İlke’den sonra ayrık akılların sayısı, hareketlerin sayısı kadar olmaktadır. İlk İlke’den sonra
10 (on) akıl çıkar. Söz konusu ayrıkların ilki kendisi hareket etmeyen ama hareket ettiren
akıldır. O, en uzak göksel cismi hareket ettirir. Sonra sabit yıldızlar kümesini hareket ettiren
akıl, ondan sonra zuhal küresini hareket ettiren gelir. Ta ki bizim nefsimizi hareket ettiren
akla varıncaya dek sürer. Bu akıl, yer âleminin aklıdır. Biz buna Faal Akıl adını veriyoruz.
Eğer durum böyle değil, aksine hareket eden her kürenin ve her yıldızın kendisinin
İbn Sînâ, Metafizik, 2: 134, 144.
İlhan Kutluer, İbn Sînâ Ontolojisinde Zorunlu Varlık (İstanbul: İz Yayıncılık, 2002), 203-215.
14 Gazzâlî, Tehâfüt, 77-78. İbn Sînâ’nın bu itiraza cevabı şu ifadelerde de mevcuttur: “Tahakkuk ettiği üzere Zorunlu
Varlık’ın kendi zatını kendi zatı sebebiyle akletmesi ve kendisinden sonra geleni, kendisinden sonra gelenin varlığının nedeni
olması bakımından akletmesi ve diğer şeyleri aşağı doğru inen silsile tertibinde kendi nezdinde aşağı doğru dikey ve yatay
olarak inenin zorunluluğu bakımından akletmesi gerekir.” İbn Sînâ, İşaretler ve Tembihler el-İşârât ve’t-tenbîhât, trc. Ekrem
Demirli ve Ömer Türker (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005), 165.
12
13

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

260

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
hareketinde bir hükmü varsa, bu durumda söz konusu ayrıkların sayısı daha çok olacaktır.
Bunlar İlk Muallim’in görüşüne göre, yaklaşık 50’ye ve daha fazla sayıya ulaşacak ve
sonuncuları da Faal Akıl olacaktır.”15
B. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Gazzâlî’nin iddialarının aksine İbn Sînâ’nın sudûr anlayışında Allah’tan tek bir şey
sudûr eder. O da İlk Akıldır. Varlığını Allah’tan alması dolayısıyla bir yönüyle imkâna
dayanan bu akıl, Allah’tan gücünü alması yönüyle de zorunludur. İşte bu birleşim âlemdeki
çokluğun sebebidir. İlk Akıl özüyle mümkün, Allah’a oranla zorunludur. Bu aklın üçlü bir
düşünme mekanizması vardır. Kendisini bilfiil düşündüğünde nefs ve uzak feleğin şekli çıkar.
Kendisini bilkuvve düşündüğünde feleğin cirmi (maddesi) çıkar. Allah’ı düşündüğünde ise
ikinci bir akıl çıkar. İşte bu üçlü mekanizma dokuz akıl boyunca devam eder. Onuncu akıl ise
Faal Akıl’dır ve bu akıl sûretlerin verildiği yerdir. Faal Aklı Güneş’in gözümüzle ilişkisine
benzeten İbn Sînâ, Faal Akıl’da sudûr sürecinin durmasının sebebi olarak âlemin artık bir
başka akla ihtiyaç duymaması ve son aklın birinci prensibi ve kendinden önceki akılları
bilmemesi gerektiğini öne sürmüştür.16 Dolayısıyla İbn Sînâ’nın sudûr anlayışı, Mutlak Bir
veya zatıyla zorunlu olan Allah’tan çokluğun ne şekilde varlık kazandığını ve var oluş
sürecinin hiyerarşik yapısını açıklamaktadır. Buna göre Allah’ın doğrudan varlık verdiği şey,
birinci akıl iken, birinci akıldaki çokluk vasıtasıyla diğer akıllar ve sûretleriyle birlikte
felekler, bütün bir ayüstü âlem ile oluş ve bozuluşun yer aldığı ayaltı âlem, dolaylı olarak
O’ndan varlık kazanır. Yani Allah, gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak nihai anlamda
sudûr sürecinin kaynağını teşkil etmesi bakımından, bütün bir âlemin varlık veren Fail İllet’i
olmaktadır. Hem ayüstü hem de ayaltı varlıklar, mevcudiyetlerini bir illete borçlu olmaları
açısından kendinde mümkün iken; Allah, sudûrun yani var oluşun kaynağı olduğu için bütün
illetlerin kendisine gelip dayandığı Zorunlu Varlık’ı ifade etmektedir. Görüldüğü gibi İbn
Sînâ’nın sudûr teorisi, söz konusu teorinin kurucularından olan Plotinus ile birtakım
benzerlikler taşısa da -çok sayıda farklılığa sahip olan içeriği bir yana- teorinin oturtulduğu
bağlam itibariyle ondan bağımsız değerlendirilmesi gerekmektedir. Buna göre sudûr teorisi,
Plotinus’ta ontolojinin esasını teşkil ederken, İbn Sînâ’nın mâhiyet-varlık/mümkün-zorunlu
ayrımından hareket eden kendine özgü varlığı açıklama biçiminde, çokluğun ne şekilde
Bir’den varlık kazandığını açıklamaya matuftur.17
Gazzâlî’nin sudûr konusunda dört itirazından ilki sudûrdan çok, varlığın mümkün ve
zorunlu şeklinde kategorize edildiği ve bunun imkân boyutuyla incelendiği Tehâfüt’ün birinci
meselesinin üçüncü ve dördüncü delilleriyle ilgilidir. O ikinci itirazında “Allah (İlk İlke)
sadece kendi özünü idrak eder, başkalarını idrak edemez.”18 şeklindeki iddianın, filozofların
bir kısmı tarafından kabul edildiğini söylemektedir. Bu ifadenin hemen akabinde ise, Allah’ın
kendisini ve yarattıklarını idrak edebileceğini iddia eden İbn Sînâ’nın dışındaki bazı
filozofların İlk İlke’den ancak bir akıl çıktığını kabul etmekle beraber İlk İlke’nin kendinden
İbn Sînâ, Metafizik, 2: 145. Ayrıca bk. İbn Sînâ, Hayy bin Yakzan, trc. Yusuf Özkan Özburun v.dğr. (İstanbul: İnsan
Yayınları, 2006), 286-287, 328-329.
16 Hayrani Altıntaş, İbn Sînâ Metafiziği (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1992), 84-89.
17 Muhammed Fatih Kılıç, “İbn Sînâ’da Varlığın İlkesi”, Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 3/2 (Kasım 2009): 80-81.
18 Gazzâlî, Tehâfüt, 71.
15
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çıkan aklı bilmediğini savunduklarını söyler.19 Gazzâlî’nin diğer itirazlarından daha kapsamlı
olan son itirazı ise onun sudûr hakkındaki görüşlerinin hülasasıdır.20
Yapılan Gazzâlî itirazlarının ve bu itirazlara İbn Sînâ’dan getirdiğimiz cevapların
neticesinde Gazzâlî’nin hedefinin, filozofların; Allah’ın birliğini kabul edip etmeme
düşüncesini sorgulamak olduğu görülmektedir. Gazzâlî’ye göre, sudûrcu yaratma anlayışını
kabul etmek, âlemin yaratıcısını reddetmekle eşdeğerdir. Bu bağlamda Gazzâli, Dehriyye
dışında bütün filozofların âlemin bir yaratıcısı olduğu fikrini benimsediklerini ifade
etmektedir.
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TEHÂFÜTÜ’L-FELÂSİFE’NİN MUKADDİME VE SONUÇ BÖLÜMÜNDEKİ
TEKFİR İTHAMLARI
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk ERDOĞAN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Orcid ID: 0000-0003-4131-3532.
Özet
İslâm düşüncesinin en önemli tartışmalarından birisi şüphesiz Gazzâlî ile filozoflar
arasında cereyan eden ve aynı zamanda bu çalışmanın kapsamını da belirleyen Tehâfütü’lfelâsife eksenli tartışmalardır. Çalışmamızın özü, Gazzâlî’nin filozoflara karşı yönelttiği
eleştirilerin mahiyetinde yer bulan tekfir ithamlarının haklılık payının, metin tutarlığı
bağlamında ortaya konmasından ibarettir.
Gazzâlî’nin Tehâfüt’te filozoflara yönelttiği eleştiri çok yönlü ve kapsamlı bir
eleştiridir. Ancak onun özü veya esası basittir: Gazzâlî’ye göre filozoflar iman ile aklı, din ile
felsefeyi doğru bir tarzda anlamamışlardır. Yani Gazzâlî, her hususu akla dayandırma
çabasında olan filozofların küfre düşmelerinin ve tekfirle itham edilmelerinin sebebi olarak,
görüşlerinin Kur’an’a ve Hz. Peygamberin sünnetine aykırı olmasını ve üç meselede, bütün
Müslümanlarla ihtilafa düşmüş olmalarını görmektedir. Gazzâlî’nin bu konuda kendine has
bir te‘vîle girişmesi makul karşılanabilir. Ancak filozofların görüşlerinin din konusunda bir
takım hüküm verenlerin görüşlerine uymamasından dolayı küfürle itham ediliyor olmaları
makul karşılanacak bir durum değildir.
Gazzâlî’nin Tehâfüt’ünde filozofların küfür ile itham edildiği ifadelerde dikkat çeken en
önemli nokta şudur: Tehâfüt’te yer alan en güçlü küfür ithamları; sanıldığı gibi birinci, on
üçüncü ve yirminci meselelerde bulunmayıp Tehâfüt’ün mukaddime ve sonuç bölümlerinde
yer almaktadır. Bu çalışma bu durumun sebeplerini ortaya koymanın yanı sıra Gazzâlî’nin
iddiasındaki tutarlılığı da çözümlemek istemektedir.
Anahtar Kelimeler: Tanrı, Tekfir, İbn Sînâ, Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife.
CLAIMS OF RELAPSE/OUT OF RELIGION IN THE INTRODUCTION AND
CONCLUSION SECTION OF TAHĀFUT AL-FALĀSIFA
Abstract
One of the most important debates of Islamic thought is undoubtedly the Tahāfut alfalāsifa debates that took place between al-Ghazālī and the philosophers and at the same time
determined the scope of this study. The essence of our study is to reveal the fairness of the
claims of al-Ghazālī's religious abandonment to the philosophers in the context of related
texts.
al-Ghazālī's criticism of the philosophers in Tahāfut al-falāsifa is a multifaceted and
comprehensive one. But its essence or essence is simple: According to al-Ghazālī,
philosophers did not understand faith and reason, religion and philosophy in a correct way. In
other words, as the reason why philosophers who want to base everything on reason, come out
of the religion, their views of the Qur'an and the practices of the Prophet Muhammad is
contrary to the practices and the three issues, all Muslims have fallen into conflict with.
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Gazzâlî’s own interpretation on this issue may be considered appropriate. However, it is not
right for al-Ghazālī to criticize some of his philosophers for saying things that are
incompatible with their views on religion.
The most important point that draws attention to the statements that the philosophers are
accused of coming out of religion in al-Ghazālī's Tahāfut al-falāsifa is the following: The
most powerful religious accusations in the threat are; It does not deal with the first, thirteenth
and twentieth issues and is included in the introduction, destiny and conclusion section of
Tahāfut al-falāsifa. In addition to revealing the reasons for this situation, this study seeks to
analyze the coherence of al-Ghazālī's claim.
Keywords: God, Relapse/Out of Religion, Ibn Sīnā, al-Ghazālī, Tahāfut al-falāsifa.
GİRİŞ
Hüccetü’l-İslâm Ebû Hâmid el-Gazzâlî (ö. 505/1111), yaşadığı zamana en yakın ve
dönemlerinin en yetkin filozofları olmaları itibariyle Ebû Nasr Muhammed el-Fârâbî etTürkî (ö. 339/950) ve Ebû Ali Hüseyin İbn Sînâ’yı (ö. 428/1037), Tehâfütü’l-felâsife’nin seyri
itibariyle hasım ilan etmiştir. Fârâbî ve İbn Sînâ’yı doğrudan doğruya Aristoteles’in (m.ö.
384-322) pür takipçisi oldukları gerekçesiyle eleştirmiştir. Onun özellikle Tehâfüt’te yer alan
bu eleştirileri, filozofların on yedi yerde bid‘ate düştüklerini, üç yerde ise tekfir ile muhatap
olduklarını deklare eder.1 Filozoflar bu meselelerden birinci, on üçüncü ve yirminci meselede
küfre düşmüşler2, diğerlerinde ise bid’at işlemişler ve günahkâr olmuşlardır.3 Bunlar Tehâfüt
sırasıyla şu şekildedir: Filozofların;
1.
Âlemin kıdemine ilişkin delillerinin çürütülmesi üzerine.
2.
Âlemin ebedîliğine ilişkin delillerinin çürütülmesi üzerine.
3.
Allah’ın âlemin yaratıcısı ve âlemin de O’nun eseri olduğu yolundaki
görüşlerinin aldatmaca olduğunun açıklanması üzerine.
4.
Allah’ın varlığını ispattan âciz oldukları üzerine.
5.
İki ilâhın imkânsızlığını kanıtlamaktan âciz oldukları üzerine.
Frank Griffel, “El-Gazali’nin İbn Sînâ’nın Nedensellik Hakkındaki Görüşlerini Benimsemesi ve İslâm’da Bilimin
Gelişimi”, Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, Mayıs 2008), ed. Mehmet Mazak ve Nevzat Özkaya
(İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2009), 2: 118.
2 Gazzâlî üç meseledeki tekfir iddiası el-İktisâd fi’l-îtikâd eserinde de mevcuttur: “(Filozoflar) âlemin Yaratıcısını, nübüvveti
ve Peygamberimizi tasdik etmekle beraber, şer'î nasslara aykırı düşen birtakım inançlara sahip olan insanlardır. Bunlara göre
Peygamber haklıdır; söylediği sözlerden ancak insanların salâhını, iyiliğini kastetmiştir; fakat insanlara gerçeğin anlatılması
ve onların da bunu anlaması güçlüğü, hattâ imkânsızlığından dolayı hakikati açıklamağa kâdir olamamıştır. İşte bu inanca
sahip olanlar filozoflardır. Bunların kesin olarak üç konuda tekfir edilmeleri vaciptir: Birincisi, haşrı (ölülerin yeniden
diriltilmesini), Cehennem azabını ve Müslümanların Cennette Hurilerle ve çeşitli yiyecek, içecek ve giyeceklerle
nimetlendirileceklerini inkâr etmeleridir. İkincisi, Yüce Allah’ın cüz'îleri ve hâdislerin tafsilatını bilmeyip, ancak küllîleri
bildiğini, cüz'îleri ise, ancak gök meleklerinin bildiğini söylemeleridir. Üçüncüsü ise, âlemin kadîm olduğunu, Yüce Allah'ın,
illetin ma’lûle tekaddümü gibi, âleme rütbe itibariyle tekaddüm ettiğini, aksi takdirde bunların, varlıkta iki eşit varlık gibi
görüleceğini ileri sürmeleridir. Eğer ‘bununla beraber, niçin onların kâfir olduklarını söylediniz’ denirse, biz deriz ki: Kesin
olarak Şeriatın bize bildirdiğine göre, Allah'ın elçisini -Allah'ın selatı ve selamı ona olsun- yalanlayan kimse kâfirdir. Onlar
da Peygamberi yalanlamakta, sonra da bu yalan için bir takım fasit mazeret ve sebepler uydurmaya çalışmaktadırlar. Bu da
şüphesiz yalanı yalan olmaktan çıkarmaya kâfi değildir.” Bk. Gazzâlî, el-İktisâd fi’l-îtikâd, trc. Kemal Işık (Ankara: Ankara
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1971), 188-189.
3 Her ne kadar Gazzâlî, Tehâfüt’ünde Müslüman filozofları metafiziğe ilişkin konulardaki, kendince yanlış görüşleri
nedeniyle küfür ve bid’atle itham etmişse de buradaki “küfür” kavramı, dini anlamdan çok felsefeyle ilgilenen bu
Müslümanların, mevcut geleneğe aykırı düşünce ve zihniyetleriyle İslâm toplumunun dışına çıkmış olduklarını ima eden
sosyolojik bir anlam taşımaktadır. Bk. Gürbüz Deniz, “Ebû Hâmid el- Gazzâlî ve Tehâfüt’ü”, İslâm Felsefesi Tarihi, ed.
Bayram Ali Çetinkaya (Ankara: Grafiker Yayınları, 2012), 1: 435.
1
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6.
Sıfatları inkârı konusundaki doktrinlerinin çürütülmesi üzerine.
7.
Allah’ın zatının cins ve fasla bölünemeyeceği yolundaki görüşlerinin
çürütülmesi üzerine.
8.
İlk Varlık’ın mahiyetsiz basit bir varlık olduğu şeklindeki görüşlerinin
çürütülmesi üzerine.
9.
İlk Varlık’ın cisim olmadığını açıklamaktan âciz oldukları üzerine.
10.
Âlemin bir Yaratıcısı ve bir sebebinin bulunduğuna ilişkin delil getirme
konusunda âciz kaldıkları üzerine.
11.
İlk Varlık’ın başkasını bilebileceği hakkındaki görüşlerini ispattan âciz
oldukları üzerine.
12.
İlk Varlık’ın kendi zâtını bileceği yolundaki görüşlerini ispattan âciz oldukları
üzerine.
13.
İlk Varlık’ın cüz’iyatı bilemeyeceği şeklindeki görüşlerinin çürütülmesi
üzerine.
14.
Göğün irade ile hareket eden bir canlı olduğu şeklindeki görüşleri üzerine.
15.
Göğü hareket ettiren amaçla ilgili olarak anlattıklarının çürütülmesi üzerine.
16.
Göklerin nefsinin bütün cüz’ileri bileceği yolundaki görüşlerinin çürütülmesi
üzerine.
17.
Mucizelerin imkânsız olduğu yolundaki görüşlerinin çürütülmesi üzerine.
18.
İnsan nefsinin cisim ve araz olmayıp kendi kendine var olan cevher olduğu
yolundaki görüşlerinin çürütülmesi üzerine.
19.
İnsanî nefislerin yok olmasının imkânsız olduğu yolundaki görüşleri üzerine.
20.
Cennet ve cehennemdeki cisme ilişkin haz ve elemleri kabul etmekle birlikte
cesetlerin yeniden dirilişini inkâr etmelerinin çürütülmesi üzerine.4
Bunun dışında Tehâfüt’te tekfir iddialarının olduğu mukaddime ve sonuç bölümleri de
bu tartışmadan uzak tutulmamalıdır. Çünkü bu bölümlerde tekfir ithamları tam anlamıyla
vücut bulmuş, Tehâfüt’ün amaç ve gayesi en şümullü ve müstakil şekilde buralarda
yansıtılmıştır.5 Gazzâlî’nin filozoflara karşı kaleme aldığı Tehâfüt ile beraber ortaya çıkan
önemli bir durum ise İslâm dünyasında tekfir algısının mahiyetinin değişmiş ve yaygınlaşmış
olmasıdır. Gazzâlî kendisinden sonraki kuşak için her türlü düşünsel sistemi reddeden birisi
olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu sebeple de Tehâfütler yaygınlaşmış ve genelde Gazzâlî
Gazzâlî, “Tehâfütü’l-felâsife”, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri, haz. Mahmut Kaya (İstanbul: Klasik Yayınları,
2003), 364-365.
5 Hüseyin Atay’a göre Gazzâlî’nin bilimsel bakımdan asıl sorunu, önceki âlimlerden esinlenilmiş özetler yapmasıdır. En
sonunda bilimle uğraşmaktan vazgeçip pasif ahlak öğretisi olan tasavvufta demirlemiştir. Onun en olumsuz ve zararlı
fikirleri, haksız yere felsefecilere ve kelamcılara yönelttiği tekfir ve iftira saldırılarını zirveye ulaştırmasında ve İslam’da
tekfir geleneğinin âlimler arasında gelenek hale gelmesine örneklik yapmasındandır. Onun âlimler arasında tekfiri
kolaylaştırması o kadar kök saldı ki dokuz yüz yıl sonra günümüz Türkiye’sinde bile tekfir izlerine rastlamak adi işler
arasındadır. Gazzâlî hakkında yazanlar, onu övmekten başka bir şey yapmamışlardır. Bazıları kendilerini biraz akıllı
göstermek için, gösteriş olsun diye, bazı düşüncelerine yandan bir eleştiri getirirken onu övmekten kendilerini alamadılar ve
böylece güya kendilerini temize çıkardılar. Gazzâlî’nin, filozoflara yaptığı tekfir konusunda haksız olduğunu söyleyeni ve
eleştireni görmedim. Böylece, bu itiraz yapılmadığı sürece Gazzâlî’nin tekfirini onayladıkları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca
Gazzâlî’nin, filozofların dinsiz ve imansız olduklarını, inanmadıklarını, milletten korunmak için inandıklarını yani münafık,
kâfir olduklarını söylemesi ve fırsat buldukça tekrar etmesini eleştireni de görmedim. Gazzâlî’nin “Tehafüt” kitabının
önsözleri kitabın içindekilerden daha etkili ve daha yıkıcıdır. Bunları herkes anlar, içindekileri ise herkes anlamaz. Bk.
Hüseyin Atay, “Gazzâlî’nin Felsefeye Karşı Tutumu”, 900. Vefat Yılında İmam Gazzâlî Sempozyumu Bildirileri (İstanbul,
07-09 Ekim 2011), haz. İlyas Çelebi (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2012), 647-648.
4
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tarafını savunan ve felsefeyi reddeden mezhepsel akımlar ortaya çıkmıştır. Bu açıdan
meselenin düğümünün çözülebilmesi için, Tehâfüt’teki tekfir ithamlarının hangi konularda
yoğunlaştığına ve bu ithamların yapılma sebeplerine bakılması gerekmektedir.
1. Tehâfüt’ün Mukaddime Bölümündeki Tekfir İddiaları
Gazzâlî’nin bu bölümdeki tekfir iddiaları, Tehâfüt’ün içindeki yirmi meseleye kıyasla
daha kesin ifadeler barındırmaktadır. Gazzâlî’ye göre Müslüman Meşşâî filozofların inkâra
sapmalarının asıl kaynağı Sokrat (m.ö. 399), Hipokrat (m.ö. 460 [?]-375 [?]), Eflâtun (m.ö.
427-347), Aristoteles (m.ö. 384-322) ve benzeri önemli isimleri duymuş olmalarıdır. Bu
filozofları izleyen ve bu sebeple sapıtan bu filozoflar onların akıl güçlerinden, yöntemlerinin
güzelliğinden, geometri, mantık, fizik ve metafizik hakkındaki bilgilerinin niceliğinden, üstün
zekâ ve anlayışa sahip olmalarından ve gizli meseleleri ortaya çıkarmada başkalarına üstün
gelmelerinden etkilenmişlerdir. Müslüman Meşşâîler, bu filozofların, olgun akla ve birçok
fazilete sahip olduklarını kabul etmek suretiyle, dinî kaideleri ve inançları inkâr ettiklerini, din
ve mezheplerin ayrıntılarını kabul etmediklerini, bu şeylerin oluşturulmuş kanunlar ve aldatıcı
hilelerden ibaret olduğuna dair inançlarını bizlere nakletmişlerdir. Gazzâlî’ye göre önceki
filozofların inançları Meşşâî filozoflarının yapılarına uygun düşünce, kendi anlayışları gereği
faziletliler topluluğunda yer almak ve onların izinden gitmek; kendilerini halk yığınlarının
telakkilerinin üstünde görmek ve atalarının diniyle yetinmeyip onu küçümsemek suretiyle
küfür akidesini benimsemek durumunda kalmışlardır. Müslüman filozoflar, Hakk’tan
uzaklaşıp zarafet, gösteriş ve batılı taklit etmenin bir güzellik olduğunu sanmışlardır. Gazzâlî,
Allah’ın yarattığı şu âlemde Hakkın yolundan çıkıp batılı tasdik edenler zümresine dâhil ettiği
filozoflara cevap niteliğinde Tehâfüt’ü yazmayı gerekli gördüğünü söylemektedir. Amacının
önceki filozofların metafizik konulardaki inançlarının tutarsızlığını göstermek, görüşlerini
reddetmek, aklı başında olanlar için karşılaşılacak tehlikeyi gözler önüne sermek ve bunun
sıradan halk yığınlarındaki zeki kimselere ibret olmasını sağlamak olduğunu söyler.
Filozofların öğretilerinin amacı, Allah’a ve ahiret gününe iman konusunda önceki ve sonraki
bütün önemli şahsiyetler görüş birliği halinde olmalarına rağmen onlara karşı gelerek önceki
filozofları taklit etmektir.6
Gazzâlî; el-Münkız mine’d-dalâl adlı eserinde de filozofları, buradaki ifadelere benzer
bir şekilde küfür ile itham etmiştir. el-Münkız’daki ifadeler Tehâfüt’ün mantığına uygun
olmakla birlikte, nedense Aristoteles’i diğer Yunan filozoflarına karşı daha aklı başında ve ne
dediğini bilen bir konuma yükseltmektedir.
“Sonra Aristo; Eflâtun, Sokrat’ı ve kendisinden önceki İlâhiyyûn filozoflarını reddetti.
Bunların hepsinden uzak kaldı, fakat onların çirkin küfründen, bid‘atlerinden kendi (Aristo)
fikirleri arasında bazı artıklar kalmıştır. Bazı küfürlerde onlarla beraber oldu. Bu duruma
göre; gerek bu ilâhîyatçı filozofların, gerekse onların peşinden giden Fârâbî ve İbn Sînâ’nın
kâfir olduğuna hükmetmek vacip oldu. Müslüman filozoflardan hiç kimse Fârâbî ve İbn Sînâ
gibi Aristo’nun felsefesini bize doğru ve anlaşılır nakledememiştir.”7
Gazzâlî, Tehâfütü’l-felâsife, Süleyman Dünya neşri, trc. Mahmut Kaya, Hüseyin Sarıoğlu (İstanbul: Klasik Yayınları,
2009), 2-3.
7 Gazzâlî; el Munkız mine’d-dalal/Dalaletten Hidayete, trc. Yapla Pakiş (İstanbul: Umran Yayınları, 1998), 45-46.
6
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Gazzâlî’nin Tehâfüt’ün girişinde sarfettiği sözler filozoflara karşı tutumunun
perspektifini çizmektedir. Bu hususta Gazzâlî, Fârâbî ve İbn Sînâ’yı Aristoteles’in pür
takipçisi olarak kabul etmektedir.
Gazzâlî’nin Meşşâî filozofları Tehâfüt’ün birinci, on üçüncü ve yirminci meselelerinde
küfre düşmekle suçladığı bilinmektedir. Bu üç mesele malum olduğu üzere; Allah ile beraber
âlemin kadîm sayılması, Allah’ın tikelleri bilemeyeceği/tikel bilginin tümel bilginin
kapsamında olmadığı ve ölümden sonraki hayat için dirilişin sadece ruhanî olacağı
konularıdır. Fakat Gazzâlî’nin Tehâfüt’ün ikinci mukaddimesindeki tekfir ithamı âlemin
kıdemi, cesetlerin haşri ve Allah’ın sıfatları meselelerini içermektedir. Gazzâlî’nin bu
bölümde Allah’ın tikelleri bilemeyeceğine dair bir tekfir iddiasında bulunmaması ve
filozofları, Tehâfüt’ün müstakil meselelerinde, Allah’ın sıfatları konusunda bid’ate düşmekle
suçlanmasına rağmen burada küfre düşmekle suçlaması dikkate şayandır.8
2. Tehâfüt’ün Sonuç Bölümündeki Tekfir İddiaları
Gazzâlî’nin filozoflara karşı öne sürdüğü son tekfir ithamı, Tahâfüt’ün sonunda yer alan
ve sanki kitabın bir parçası değilmiş gibi duran kısa sonuç bölümünde yer almaktadır.
Gazzâlî’nin bu bölümde, kendisine, filozofların küfre düşüp düşmediğini belirten bir soru
yöneltmesi, Tehâfüt’ün bu bölümünün kim tarafından yazıldığını düşündürmektedir. Bu
bölüm Tehâfüt’ü özetlemekten ziyade filozofların küfür ile itham edilip edilemeyeceğinin
sorgulandığı kısa bir mektup hüviyetindedir. Ayrıca bu bölümün en önemli özelliği,
Gazzâlî’nin filozofları üç meseleden dolayı küfre düşmekle suçladığı meskûn tartışmalarda,
filozofların tekfir ithamına maruz kaldığı üç meselenin bir arada ifade edildiği tek bölüm
olmasıdır. Gazzâlî’nin tekfir ifadeleri burada şöyle zikredilir:
“Biri çıkıp size (Gazzâlî’ye) dese ki; siz filozofların görüşlerini ayrıntılı olarak
anlattınız. Onların kâfir olduğunu, onlar gibi inananları öldürmek gerektiğini kesin olarak
söyleyebilir misiniz? Biz bu sorunun cevabı olarak deriz ki; üç meselede onlar kesinlikle
küfre düşmüşlerdir. Birincisi; âlemin kıdemi meselesi ve filozofların bütün cevherleri kadîm
sayan görüşleridir (maddenin kıdemiyetini savunmaları). İkincisi; filozofların, ‘Yüce Allah’ın
ilmi tikel olarak meydana gelen cüz‘îleri kuşatmaz’ şeklindeki görüşleridir. Üçüncüsü de;
onların, cesetlerin dirilip toplanacağını inkâr etmeleridir. …İslâm fırkalarından bid‘atçıları
kâfir sayan kimse, filozofları da bahsettiğimiz bütün bu meselelerden dolayı (Yirmi meselenin
hepsinden dolayı) kâfir sayar. Tekfirden çekinen kimse ise yalnız bu üç meselede onları kâfir
sayar. Bize gelince, sözün bu kitabın amacının dışına çıkmaması için şu anda bidatçıları kâfir
saymayı, bu konuda neyin doğru, neyin doğru olmadığını incelemeyi bir kenara bırakıyoruz.
Doğruda başarılı kılan Yüce Allah’tır.”9
SONUÇ
Tehâfüt’te yer alan Gazzâlî eleştirileri, filozofların on yedi yerde bid‘ate düştüklerini, üç
yerde de tekfir ile muhatap olduklarını deklare eder. Bu meselelerden birinci, on üçüncü ve
Gazzâlî, Tehâfüt, 8. Allah’ın sıfatları konusunda Gazzâlî’nin filozofları bidate düşmekle suçladığı konusunda bk. Gazzâlî,
Tehâfüt, 97-110; Dalaletten Hidayete, 55-56.
9 Gazzâlî, Tehâfüt, 225-226. Benzer ifadeler için bk. Gazzâlî, Dalaletten Hidayete, 55-56.
8
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yirminci meselelerde filozoflar İslâm ümmetinin genel inanç temayüllerinin dışında fikirler
benimsemişler, yani küfre düşmüşler, diğerlerinde ise bid‘at işlemişler veya günahkar
olmuşlardır. Gazzâlî’nin Müslüman Meşşâî filozofları tekfir ile itham ettiği meseleler; âlemin
ezelî olduğuna hükmetmeleri, Allah’ın varlığa dair bilgisinin cüz’î olmayıp, küllî olduğuna
hükmetmeleri ve Cennet ve Cehennemdeki cisme ilişkin haz ve elemleri kabul etmekle
birlikte cesetlerin yeniden dirilişini inkâr etmeleridir. Tehâfüt’te bu üç mesele dışında
mukaddime ve sonuç bölümleri de tekfir ithamları yer alır. Bu bölümler Tehâfüt’ün amaç ve
gayesini en net şekilde ortaya koyan ve tekfir ithamlarının tam anlamıyla vücut buldukları
yerlerdir.
Tehâfüt’ün mukaddimelerinde Gazzâlî, Müslüman Meşşâî filozofları Sokrat, Hipokrat,
Eflâtun, Aristoteles ve benzeri Antik Yunan filozoflarının İslâm dininin itikadına aykırı
fikirlerini benimsemekle itham etmektedir. Bu fikirler İslâm dünyasında yayılarak saf, temiz
Müslümanların itikatlarını bozmuştur. Gazzâlî bunun sebebi olarak Meşşâîleri görmektedir.
Tehâfüt’ün sonuç bölümündeki tekfir ithamında ise Gazzâlî, kendisine bir soru
yönelterek, Meşşâî filozofların inkâra sapmalarının sebeplerini tartışmakta; nihai olarak
onların üç meselede inkâra düştüklerine hükmetmektedir. Lakin burada Gazzâlî, onların
mürted olduklarına ve mallarının müsadere edilmesini gerektiğine hükmetmemektedir.
Anlaşılmaktadır ki Gazzâlî’nin buradaki tekfir ithamı dini olmaktan ziyade siyasi-politik
kaygılar içeren sosyolojik bir tekfir ithamıdır. Bu bölümdeki tekfir ithamının bir diğer özelliği
ise, tekfirin üç meselesinin de tek bir başlık içerisinde değerlendirilmesidir. Böyle bir duruma
Tehâfüt’ün başka hiç bir yerinde rastlamamaktayız.
KAYNAKÇA
Atay, Hüseyin. “Gazzâlî’nin Felsefeye Karşı Tutumu”. 900. Vefat Yılında İmam Gazzâlî
Sempozyumu Bildirileri (İstanbul, 07-09 Ekim 2011). Haz. İlyas Çelebi. 649-650. İstanbul:
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2012.
Deniz, Gürbüz. “Ebû Hâmid el- Gazzâlî ve Tehâfüt’ü”. İslâm Felsefesi Tarihi. Ed.
Bayram Ali Çetinkaya. 2. Cilt. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.
Gazzâlî, Ebû Hâmid. el-İktisâd fi’l-îtikâd. Trc. Kemal Işık. Ankara: Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1971.
Gazzâlî, Ebû Hâmid. Dalaletten Hidayete el-Munkîz mine’d-dalâl. Trc. Yapla Pakiş.
İstanbul: Umran Yayınları, 1998.
Gazzâlî, Ebû Hâmid. “Tehâfütü’l-felâsife”, İslâm Filozoflarından Felsefe Metinleri.
Haz. Mahmut Kaya. İstanbul: Klasik Yayınları, 2003.
Gazzâlî, Ebû Hâmid. Tehâfütü’l-felâsife. Trc. Mahmut Kaya-Hüseyin Sarıoğlu.
İstanbul: Klasik Yayınları, 2009.
Griffel, Frank. “el-Gazâlî’nin, İbn Sînâ’nın Nedensellik Hakkındaki Görüşlerini
Benimsemesi ve İslâm’da Bilimin Gelişimi”. Uluslararası İbn Sînâ Sempozyumu Bildirileri
(İstanbul, Mayıs 2008). Ed. Mehmet Mazak-Nevzat Özkaya. 2: 105-126. İstanbul: İstanbul
Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2009.
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TÜRKİYE’DE DİNİ/MANEVİ DANIŞMA VE REHBERLİK İLE İLGİLİ YAPILAN
DOKTORA TEZLERİNİN İÇERİK ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk SÖYLEV
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Özet
Modern bir hizmet olarak dini danışma ve rehberliğin ilk defa Batı dünyasında ortaya
çıktığı kabul edilir. Din adamlarının kiliseye gelenlere kutsal kitap ve dini gelenekler
çerçevesinde, gündelik yaşam sorunları ve dini konularda danışmanlık hizmeti verdiği
bilinmektedir. Din adamları tarafından yapılan bu hizmet “pastoral danışmanlık” olarak
isimlendirilmiştir. Dini kökleri tarihin derinliklerine kadar uzanan dini danışma ve rehberlik,
modern psikoloji bilimin ortaya çıkması ve üretilen bilgilerden yararlanılmaya başlanmasıyla
bilimsel bir boyut kazanmıştır. II. Dünya Savaşı’nı takip eden yıllarda gelişen hümanist
düşüncenin etkisiyle pastoral psikoloji ve seküler psikoloji arasında metot ve teknik bakımdan
daha sıkı bir yakınlaşma meydana gelmiş ve ortak bir dil oluşmaya başlamıştır. 1960’lardan
sonra dünya genelinde bir yayılma eğilimi gösteren dini/manevi danışma ve rehberlik konusu,
1990’ların sonundan itibaren Türkiye’deki dini kurum ve akademik çevrelerin de ilgi odağı
haline gelmiştir. Ancak Hristiyan Batı kültürü ve geleneklerine dayalı olarak gelişen
dini/manevi danışma ve rehberliğin Müslüman toplumun bireylerine ne derecede yardım
sağlayabileceği ciddi tartışma konusudur.
Bu bildiride, Türkiye’de dini/manevi danışma ve rehberlik konusunda yapılan doktora
tezlerinin konuyu kavrama biçimleri içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir. Konuyla ilgili
Yüksek Öğretim Kurumları Tez Veritabanı’ndan ulaşılan toplam 10 tezin içeriğine ilişkin en
önemli bulgular şunlardır: Tezlerin büyük bir bölümü din psikolojisi alanında hazırlanmış
olup 2013-2017 yıllarında yazılmıştır. Yöntemsel olarak ise dokümantasyon metot ile birlikte
insan tutum ve davranışlarını ölçmede kullanılan nicel ve nitel araştırma tekniklerine
dayandıkları bulgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dini danışma ve rehberlik, Manevi bakım, İçerik analizi
GİRİŞ
Maslow (1908-1970)’un “Kendini Gerçekleştiren Kişiler” hakkındaki araştırmasıyla din
ve maneviyatın karşılanması gereken nihai bir ihtiyaç ve önemli bir motivasyon alanı olduğu
fark edilmesi üzerine 20. yüzyılın başından itibaren din ve maneviyat psikoloji
araştırmalarının gündemine alınmaya başladı.
Önceleri Hıristiyanlaştırma amaçlı yürütülen misyonerlik çalışmaları ve günah çıkarma
işlemi ile günaha sürüklenmiş üyelerini rahatlatmaya çalışan kilise, psikoloji ve rehberlik
alanındaki gelişmelerden etkilenmiş, çalışmalarını bu yönde geliştirme ihtiyacı duymuştur.
Sadece suçluluk duyan kilise üyelerinin itirafa gelmelerini beklemek yerine; dini
sorunlar yaşayanların bulundukları yerlerde yardımlarına gidilmesi gerektiği düşünüldü.
Böylece Hıristiyan teologlar da psikolojik danışma ve rehberlik çalışmalarından
hareketle papazların kiliselerdeki günah çıkarma işlemini bir dini danışma hizmeti olarak ele
alıp geliştirme yoluna gitmişlerdir.
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Pastoral care hareketi 1940 ve 1950’li yıllarda başlamış olup psikiyatri eğitimi ve
uygulamalarında psikanalizin 1950 ve 1960’lı yıllara kadar süren hâkimiyeti nedeniyle bu
oluşuma, ilk yıllarda, psikanalitik teorilerin etkileri büyük olmuştur.
Dini/manevi danışma ve rehberliğin özellikle ülkemizde daha fazla akademik ilgi ve
araştırma bekleyen yeni bir konu olması dolayısıyla bu araştırmanın, literatürdeki boşlukları
görme fırsatı vereceği ve konunun farklı spesifik yönlerini çalışmayı düşünen araştırmacılar
için yararlı olacağı düşünülmektedir.
1. Yöntem
Bu araştırma, “Dini/Manevi Danışma ve Rehberlik” konusu ile ilgili Türkiye’de yapılan
doktora tezlerinin içeriklerini analiz edebilmek için “içerik analizi yöntemi” kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. İçerik analizi nitel araştırma metotlarından olup gözlemden ziyade bir
çözümleme yöntemidir. Yani örnekleme ile elde edilmiş verileri belirli teknikler yardımıyla
standartlaştırma, karşılaştırma ve nicel verilere dönüştürerek özetleme yöntemidir. Bu
yöntemde içeriğin özelliklerinin belirlenmesi hedeflenir. Bu araştırmada örneklemle ilgili
tezleri belirleyebilmek için internet üzerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez
Merkezi sayfasındaki arama butonuna “manevi danışma ve rehberlik”, “dini danışma ve
rehberli”, “manevi bakım” ve “manevi danışmanlık” kavramları yazılarak arama yapılmıştır.
YÖK tez veritabanında yapılan arama sonucunda ulaşılan toplam 10 adet doktora tezi bu
araştırma kapsamında analiz edilmiştir. Konuyla ilgili ulaşılan doktora tezlerinden dokuz (9)
tanesi tam erişime açıkken bir (1) tanesinin tam erişimi yazarı tarafından 2021 tarihine kadar
kısıtlanmıştır.
Bu araştırmada incelenen tezler, araştırmacının cinsiyeti, yayımlanma yılı, üniversite
adı, üniversite türü, enstitü türü, anabilim dalı, danışman unvanı, yazım dili, sayfa sayısı,
araştırma deseni ve araştırma konusu kategorileri oluşturularak analiz edilmiştir.
2. Bulgular
“Dini/Manevi Danışma ve Rehberlik” konusu ile ilgili Türkiye’de yapılan doktora
tezleri içerik analizi yöntemiyle araştıran bu çalışmaya ait bulguların sayısal verileri ve sözel
çözümleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 1. Tezleri Hazırlayan Cinsiyetine Göre Dağılımı
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Frekans
5
4

Toplam
9

Tezleri hazırlayanların cinsiyetlerine göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu Tablo 1
incelendiğinde; erkek araştırmacıların sayısının dört (4), kadın araştırmacıların sayısının ise
beş (5) olduğu görülmektedir. Cinsiyete göre araştırmacıların dağılımında kadın-erkek
frekansları birbirine yakın olmakla birlikte kadın araştırmacıların frekansı az da olsa erkek
araştırmacılardan fazladır.
Tablo 2. Tezlerin Hazırlandığı Yıllara Göre Dağılımı
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Yıllar
Frekans

2013
1

2014
3

2015
3

2016
1

2017
0

2018
1

Toplam
9

Tezlerin tamamlanma yıllarına göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu Tablo 2
incelendiğinde; konuyla ilgili çalışmaları 2013-2018 yılları arasında yapıldığı, en fazla
çalışmanın 2014 ve 2015 yıllarında yapıldığı, 2017 yılına ait tez bulunmadığı, 2013, 2016 ve
2018 yıllarında birer çalışma yapıldığı görülmektedir.
Tablo 3. Tezlerin Hazırlandığı Üniversitelere Göre Dağılımı
Üniversite Ankara
S.
Uludağ
İstanbul
Marmara
ler
Üniversit Demirel
Üniversit Üniversit Üniversit
esi
Üniversit esi
esi
esi
esi
Frekans
2
2
2
1
1

Sakarya
Üniversit
esi

Topla
m

1

9

Tezlerin hazırlandığı üniversitelere göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu Tablo 3
incelendiğinde; Ankara Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Uludağ
Üniversitelerinde ikişer, İstanbul, Marmara ve Sakarya Üniversitelerinde ise birer tez
hazırlandığı görülmektedir.
Tablo 4. Tezlerin Hazırlandığı Üniversitelerin Türüne Göre Dağılımı
Üniversite Türü
Devlet
Vakıf
Toplam
Frekans
9
0
9
Tezlerin hazırlandığı üniversitelerin türüne göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu
Tablo 4 incelendiğinde; çalışmaların tamamının devlet üniversitelerinde yapıldığı
görülmektedir.
Tablo 5. Tezlerin Hazırlandığı Enstitülerin Türüne Göre Dağılımı
Enstitü
Sosyal Bilimler
Sağlık Bilimleri
Toplam
Frekans
8
1
9
Tezlerin hazırlandığı enstitülerin türüne göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu
Tablo 5 incelendiğinde; çalışmaların tamamına yakınının Sosyal Bilimler Enstitüsünde bir
tanesinin ise Sağlık Bilimleri Enstitüsünde hazırlandığı görülmektedir. Eğitim Bilimleri
Enstitüsünde hazırlanan konuyla ilgili doktora çalışması bulunmamaktadır.
Tablo 6. Tezlerin Hazırlandığı Anabilim Dallarına Göre Dağılımı
Anabilim Dalı
Felsefe ve Din Temel
İslam Hemşirelik
Bilimleri
Bilimleri
Esasları
Frekans
7
1
1
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Tezlerin hazırlandığı enstitülerin türüne göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu
Tablo 6 incelendiğinde; çalışmaların çoğunun Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalında birer
tanelerinin ise Temel İslam Bilimleri ve Hemşirelik Esasları Anabilim dallarında hazırlandığı
görülmektedir.
Tablo 7. Tezlerin Hazırlandığı Bilim Dallarına Göre Dağılımı
Anabilim
Din
Din
Din
Hadis
Hemşirelik
Dalı
Psikolojisi
Sosyolojisi
Eğitimi
Esasları
Frekans
5
1
1
1
1

Toplam
9

Tezlerin hazırlandığı enstitülerin türüne göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu
Tablo 7 incelendiğinde; çalışmaların Yarıdan fazlasının din psikolojisi bilim dalında birer
tanelerinin ise Din Sosyolojisi, Din Eğitimi, Hadis ve Hemşirelik Esasları Bilim dallarında
hazırlandığı görülmektedir.
Tablo 8. Tezlerin Danışman Unvanlarına Göre Dağılımı
Danışman Unvanı
Prof. Dr.
Doç. Dr.
Frekans
9
0

Toplam
9

Tezlerin danışman unvanlarına göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu Tablo 8
incelendiğinde; çalışmaların tamamına Prof. Dr. unvanındaki akademisyenlerin danışmanlık
yaptığı görülmektedir.
Tablo 9. Tezlerin Yazım Diline Göre Dağılımı
Yazım Dili
Türkçe
Yabancı Dil
Frekans
9
0

Toplam
9

Tezlerin yazım diline göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu Tablo 9
incelendiğinde; çalışmaların tamamının Türkçe olarak hazırladığı görülmektedir. Konuyla
ilgili yabancı dilde hazırlanan doktora tezi bulunmamaktadır.
Tablo 10. Tezlerin Sayfa Sayısına Göre Dağılımı
Sayfa
100-200 200-300 300-400 400-500
Sayısı
Frekans
1
2
2
2

500-600

600-700

Toplam

1

1

9

Tezlerin sayfa sayılarına göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu Tablo 10
incelendiğinde; 200-500 sayfa çalışmaların altı (6), 100-200, 500-600 ve 600-700 sayfa arası
tezlerden de birer tane hazırlandığı görülmektedir.
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Tablo 11. Tezlerin Yararlandığı Kaynak Sayısına Göre Dağılımı
Kaynak
100-200
200-300
300-400 400-500 500-600
Sayısı
Frekans
5
0
0
2
2

Toplam
9

Tezlerin yararlandığı kaynak sayılarına göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu Tablo
11 incelendiğinde; 100-200 arası kaynaktan yararlanan tez sayısı beş (6), 400-600 arası
kaynaktan yararlanan tez sayısının ise dört (4) olduğu görülmektedir.
Tablo 12. Tezlerin Araştırma Yöntemi/Desenine Göre Dağılımı
Araştırma
2x2’lik
Nitel:
Nitel:
Nicel
Yöntemi/Deseni Karışık
Görüşme
Deskriptif
Desen
Frekans
2
4
2
1

Toplam

9

Tezlerde kullanılan araştırma desenlerine göre dağılımı ile ilgili verilerin bulunduğu
Tablo 12 incelendiğinde; Tezlerin sekiz (8) tanesinin nitel, bir (1) tanesinin ise nicel yöntemle
hazırlanmış olduğu görülmektedir.
Araştırma Konuları:
1- Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımıyla Bütünleştirilmiş Dini Danışmanlık
Modeli
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına Gelen Soruların Analiz
ve Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği)
3- Down Sendromlu Bireylerin Manevi Bakımı ve Bir Model Önerisi
4- Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Dini Danışmanlık: Teori- Eğitim- Uygulama
5- Hadislerde Hastalara Yönelik Manevi Destekler
6- Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Tekniği ve Uygulanması
7- Onkoloji Birimlerinde Tedavi Gören Bireylerin Manevi Bakım Gereksinimleri ve
Hemşirelerin Bakım Uygulamaları
8- Sosyal Hizmet Kurumlarında Dini Danışmanlık ve Rehberlik
9- Türkiye’de Dini Danışma ve Rehberlik- Alanları, İmkânları ve YöntemleriSONUÇ:
Dini/Manevi Danışma ve Rehberlik konusu ile ilgili Türkiye’de yapılan doktora
tezlerini içerik analizi yöntemiyle araştıran bu çalışmada elde edilen sonuçlar şöyle
özetlenebilir:
1- Konuyla ilgili tezleri hazırlayanların az da çoğunluğunun kadın olduğu,
2- İlk tezin 2013 yılında hazırlandığı, hazırlanan tezlerin yarıdan fazlasının 2014-2015
yıllarında hazırlandığı,
3- Tezlerin 6 farklı devlet üniversitesinde hazırlandığı,
4- Tezlerin biri hariç diğerlerinin Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırlandığı
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5- Tezlerin çoğunun Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalı ve Din psikolojisi Bilim
Dalında hazırlandığı,
6- Tezlerin tamamının Türkçe olarak hazırlandığı ve danışmanlıklarını Prof. Dr.
Unvanındaki akademisyenlerin yaptığı,
7- Tezlerin yarıdan fazlasının 200-500 sayfa arasında olduğu,
8- Tezler hazırlanırken yararlanılan kaynak sayısının 100-200 arasında olduğu ve
9- Tamamına yakınının nitel yöntemler kullanılarak hazırlandığı sonucuna ulaşılmıştır.
KAYNAKÇA
Ağılkaya Şahin, Zuhal, Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Dini Danışmanlık: Teori Eğitim – Uygulama, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, İstanbul 2014.
Aybey, Salih, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Bürolarına Gelen
Soruların Analiz ve Değerlendirilmesi (Ege Bölgesi Örneği) (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2015.
Aydın, Garip, Hadislerde Hastalara Yönelik Manevi Destekler, (Yayımlanmamış
Doktora Tezi) Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta 2015.
Belen, Fatma Zeynep, Manevi Danışmanlıkta Bibliyoterapi Tekniği ve Uygulanması,
(Yayımlanmamış Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2014.
Çoşkunsever, Asude, Sosyal Hizmet Kurumlarında Dini Danışmanlık ve Rehberlik
(Yetiştirme Yurdu & Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi Örneği), (Yayımlanmamış
Doktora Tezi) Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2016.
Gören, Ayşe Burcu, Down Sendromlu Bireylerin Manevi Bakımı ve Bir Model Önerisi,
(Yayımlanmamış Bütünleşik Doktora Tezi) Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Ankara 2015.
Köktürk Dalcalı, Berna, Onkoloji Birimlerinde Tedavi Gören Bireylerin Manevi Bakım
Gereksinimleri ve Hemşirelerin Bakım Uygulamaları, (Yayımlanmamış Doktora Tezi)
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2018.
Söylev, Ömer Faruk, Türkiye’de Dini Danışma ve Rehberlik-Alanları, İmkânları ve
Yöntemleri- (Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği) (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Uludağ
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2014.
Şirin, Turgay, Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımıyla Bütünleştirilmiş Dini
Danışmanlık Modeli, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Sakarya 2013.
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HZ. PEYGAMBER’İN UYGULAMALARINDA MANEVİ DESTEK VE DANIŞMA
YAKLAŞIMLARI
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk SÖYLEV
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Özet
Allah’ın insanlar içinden seçtiği ve insanlara rehberlik yapmakla görevlendirdiği ilk ve
en yetkin dini danışmanlar peygamberlerdir. Zaten peygamberler, insanlara yol göstermek
için gönderilmiştir. Hz. Peygamber, Kur’an’ın gösterdiği rehberlik ilkesi doğrultusunda,
insanların gitmekte oldukları yolun dışındaki alternatifleri göstermek suretiyle kendileri için
doğru olanı seçmelerine yardımcı olmuştur. Hz. Peygamberin, muhataplarının dini, sosyal,
etnik, kültürel, ekonomik statü ve durumlarına bakıp ayrımcılık yapmadan, insanın değerine
inanarak, onların her manada tam ve olgun bireyler haline gelmelerine yardımcı olması,
günümüz modern danışma ve rehberlik anlayışı ile de örtüşmektedir. Hz. Peygamber sadece
sözleriyle değil aynı zamanda uygulamaları ve yaşantısıyla da insanlara rehberlik etme
konusunda aktif/canlı bir model olmuştur. Aniden ortaya çıkan felâket ve musibetlerle veya
günbegün artan meşakkat, zorluk ve acılarla başa çıkmaktan, hayata ve yaşananlara dair
anlam inşa etmeye kadar dünyevi ve uhrevi her türlü sorun yaşayanlara destek olup rehberlik
yapmış ve yol göstermiştir. Resulullah (sav)’in hayatı, O’nun rehberlik rolü ve misyonuyla
ilgili sayısız örnekle doludur.
Hz. Peygamber’in manevi destek ve danışma faaliyetleri ile alakalı Kur’an’da anlatılan
en dikkat çekici örneklerden birisi Hz. Peygamber ve görme engelli bir sahabeyle aralarında
gerçekleşen rehberlik sürecini konu alan Abese suresinin başındaki ayetlerdir. Başka bir
örnek, eşi ile aralarında yaşanan problemle ilgili Hz. Peygamber’den yardım isteyen kadının
durumunu ele alan Mücadele suresinin ilk ayetleridir. Sahih hadis kaynaklarında geçen Berire
adındaki bir cariyenin azad edildikten sonra köle olan kocasını boşaması nedeniyle bu kişinin
karısını kararından vazgeçirmek üzere Resulullah (sav)’den yardım istemesi de O’nun aile
sorunlarındaki manevi destek ve danışmanlık rolüne örnek olarak gösterilebilir.
Bu bildiride, Hz. Peygamber’in dua, rüya analizi, istihare gibi manevi destek
uygulamaları, ikna ve telkin gibi danışma yaklaşımları ile birlikte incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Hz. Peygamber, Manevi destek, Dini danışma.
Giriş
Hz. Peygamber (sav) zamanından beri bir yaşam biçimi olarak İslam, Müslümanların
hayatlarının psikolojik ve sosyo-kültürel yönlerini biçimlendirmede belirleyici bir etkiye
sahiptir. Seküler psikologlar makul görmeseler de İslam dininde Kur’an ve Sünnet’in
öğretilerine dayalı olarak inşa edilen kültürel, moral ve insani değerler insan gerçeği ile
uyumlu ve onun yaşantısını destekleyici niteliktedir. İslam dini açısından manevi danışma ve
rehberliğin teolojik temelleri, dini prensipler ve ahlaki kuralların tanımlandığı Kur’an ve
Sünnet etrafında şekillenmektedir. Kur’an, Hz. Peygamberden bahsederken onun rehberlik
görevine işaret eden doğru yolu gösteren anlamında “Hadi”, doğru yola davet eden
anlamında “Dâi”, güneşin gündüzü aydınlattığı ve ayın geceyi nurlandırdığı gibi insanların
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gece ve gündüzlerini aydınlatması anlamında “Sırac-ı Münir” gibi sıfatlar kullanılmıştır.
Ayrıca Hz. Peygamberin Ekrem, Kerim, Mevla, Nur, Veli gibi dini/manevi destek kaynağı
olduğunu ifade eden başka isimleri de vardır.
Günümüzdeki manevi danışma ve rehberliğin İslam açısından asıl kaynağı, Hz. Âdem
(as)’dan Hz. Peygamber (sav)’e kadar bütün peygamberlerin gerçekleştirdiği elçilik
görevleridir. Zira Allah’ın insanlar içinden seçtiği ve insanlara rehberlik yapmakla
vazifelendirdiği ilk ve en büyük manevi danışmanlar peygamberlerdir. Müslüman bir kimse
için her konuda olduğu gibi manevi danışma ve rehberlik hususunda da en güzel örnekler Hz.
Peygamber’in hayatında mevcuttur. Dolayısıyla çeşitli sorunlar sebebiyle sıkıntı içinde olan
inananların, ya da bir dini konuda kararsızlık ve çözümsüzlük yaşayan insanların bu
durumdan kurtulmalarını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bugünkü manevi danışma ve
rehberlik hizmetlerinin Kur’an’dan sonra en önemli kaynağı Hz. Peygamber’in sünnetidir.
Hz. Peygamber’in Manevi Danışma ve Rehberlik Yaklaşımları
Hz. Peygamber gerek kendisine gelerek problemini açan kişilere doğrudan, gerekse
sorunlarına dikkat çekmek suretiyle problemlerinin farkında olmayan insanlara dolaylı olarak
manevi destek ve danışmanlık yapmıştır. Allah Resulü (sav)’in gündelik hayatın akışı içinde
endişe, korku, çaresizlik ve hastalık gibi sorunlarıyla başa çıkmakta zorlanan kadın-erkek,
zengin-fakir, köylü-şehirli, hasta-zinde, çocuk, genç, yaşlı velhasıl her yaştan ve her kesimden
insana yaygın şekilde uyguladığı önemli manevi destek yaklaşımları bulunmaktadır.
1- Dua
Kur’an’da, duanın Hz. Peygamber gibi diğer peygamberlerin de kendi hayatlarında ve
toplumlarına rehberlik görevlerini ifaları esnasında müracaat ettikleri en önemli manevi
destek yöntemlerinden birisi olduğu haber verilmektedir. Örneğin Kur’an’da, Hz. Nuh’un
Cenab-ı Hakk’tan yardım talebi ve Allah’ın O’nun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini
“büyük sıkıntıdan” kurtarması1 anlatılırken aynı surenin devamında Hz. Eyüp’ün “ağır
hastalığından” dolayı Allah’a niyazı ve şifa bulması,2 Hz. Yunus’un öfkelenerek halkının
arasından ayrılmasıyla yaşadığı üzüntü sebebiyle Allah’a yönelmesi ve Allah’ın Hz. Yunus’u
“kederden” kurtarması3 Hz. Zekeriya’nın “yalnız kalmama” isteği ile ilgili duasıyla eşinin
doğuma elverişli hale getirilmesi ve Hz. Yahya’nın kendilerine bağışlanması anlatılmaktadır.4
Benzer şekilde tuzak kurularak “hapse düşürülmesi” üzerine Hz. Yusuf’un duası ve bu
duanın kabul edilmesiyle tuzakların kendisinden uzaklaştırılması,5 Hz. Musa ve kardeşi Hz.
Harun’un Firavunun azgın ve taşkın hareketlerinden “korkması” ile ilgili duaları ve Allah’ın
onları teskin etmesi açıklanmaktadır.6 Keza Hz. Âdem, Hz. İbrahim, Hz. Süleyman gibi diğer
peygamberlerin de zor ve sıkıntılı zamanlarda manevi bir güç ve destek sağlamak üzere
içtenlik ve samimiyetle Allah’a yöneldikleri Kur’an’da anlatılmaktadır.
Özetle, ayetler bugün de aile, hastane, hapishane ve sosyal hizmet gibi başlıca
kurumlarda ihtiyaç duyulan manevi danışma ve rehberlik yaklaşımlarına temel oluşturacak
1

Enbiya 21/76-77.
Enbiya 21/83-84.
3
Enbiya 21/87-88.
4
Enbiya 21/89-90.
5
Yusuf 12/33-34.
6
Taha 20/45-46.
2
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biçimde, insanlara rehber olarak gönderilen peygamberlerin dua yoluyla hastalık, keder,
hapis, korku ve kaygı gibi kriz dönemlerinde yaşadıkları sıkıntılardan kurtulmalarını örnek
olaylar şeklinde anlatmaktadır. Zira peygamberler Allah’ın rahmetini umarak ve azabından
korkarak, derin bir saygı ile içinde bulundukları durum ile ilgi Allah’a yönelmek suretiyle
manevi olarak kendilerini güçlendirmişler, duanın manevi gücü ile çeşitli zorluklarla başa
çıkma modelleri geliştirmişlerdir.
Hz. Peygamber’in önemli uygulamalarından biri olan duaya psikolojik açıdan
bakıldığında, duanın öncelikle insanın her şart altında mutlaka bir şeyler yapabilme
konusundaki ümidini daima canlı tutarak ümit ve korku arasındaki yaşamsal dengenin
korunmasını sağladığı dikkati çeker. İnsanda ümit ve korku dengesinin bozulması çeşitli
varoluşsal problemlerin ortaya çıkmasına neden olur. Duada kul ile Rabbi arasında ümide
dayalı özel bir terapötik iletişim söz konusu olduğundan hangi ihtiyaç ya da motivasyonla
olursa olsun Allah’ı hatırlayarak dua etmek insanda psikolojik bir rahatlama, huzur ve
mutluluk meydana getirir. Nitekim Allah’a sığınma ve dua etme ihtiyacı insanlarda
doğuştandır. Huzur ve güven duygusu içinde var olma isteği bu ihtiyacı ortaya çıkaran en
temel sebeptir. Güçsüz, aciz ve muhtaç bir kul olarak zaafları ile birlikte var olmaya devam
ettiği müddetçe de insanın sığınma ve dua ihtiyacı devam edecektir. Bu sebeple dua, farklı
yapılış biçimleri ve muhtevalarıyla da olsa bir manevi destek yöntemi olarak tarih boyunca
hep var olagelmiştir.
Duanın hastalık ile ilişkisine gelince, hastanın moralini yükseltmek ve hastalıklara karşı
direnci kuvvetlendirmek için dua önemli bir psikolojik faktördür. Hastalıkların iyileşmesinde
uzmanların ‘hastanın moralini yüksek tutmak’ sözüyle ifade ettikleri psikolojik durum, dua ile
Allah’a yönelme ve O’nun merhametine sığınma ile elde edilebilir. Zira insan kendisini
güçsüz, iradesini zayıf hissettiği zamanlarda teselli ve himaye aramaktadır. Böyle durumlarda
inançla yapılan dualar, insanın içine ferahlık ve huzur vererek hastalıktan kurtuluş için ümit
meydana getiren yaşamsal güç potansiyellerini harekete geçirir. Din psikolojisinin kurucu
atası kabul edilen W. James, hastalarla ilgili olarak yapılan duaların belirli şartlarda
iyileşmeye katkıda bulunduğuna dair medikal bir olgunun var olduğunu düşünmektedir.
James’e göre hastalar için dua çok önemlidir ve o terk edildiğinde moral sağlığının da
bozulması sebebiyle olumsuz etkiler meydana gelir.7
2- Rüya Analizi
Son yıllarda psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde başvurulan psikoterapi ve psikanaliz
uygulamalarında vazgeçilmez bir değere sahip olduğu üzerine sıkça vurgu yapılan 8 rüya
analizlerinin, Hz. Peygamber’in rehberlik yaklaşım ve uygulamalarında bilme, anlama, ikna
olma, endişeden arınma, makul olanı görme gibi bireysel psikolojik ihtiyaçlara yönelik
rehberlik faaliyetleri şeklinde olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Sahabeden bazılarının
gördükleri rüyalar hakkında bazılarının ise kendi ruh halleri hakkında sık sık Resulullah

7

William James, The Varieties of Religious Experience, Mentor Books, New York 1958, s. 352.
Bkz. Hasan Demir, Özge Kapısız, Necdet Dönmez, “Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Rüya Analizi; Olgu
Sunumu: Nergis Vakası”, Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, C. 1, Ocak, 2018, ss. 100-122; Abdülvahit
İmamoğlu, “Bazı Psikanalistlere Göre Rüyanın İnsan Hayatındaki Rolü”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 12 (22), 2010/2, ss. 21-47.
8
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(sav)’e başvurarak danışma ilişkisi içine girdiği bilinmektedir.9 Hz. Peygamber, sabah
namazlarından sonra arkadaşlarına aralarından kimlerin rüya gördüğünü sorar sonra da bu
rüyaları yorumlardı. Rüya gören olmamışsa kendi rüyasını anlatırdı.10 Böylece O,
arkadaşlarının çokça merak ettiği, zaman zaman endişe duyduğu, ilgi çekici veya gizemli
bulduğu pek çok konuyu açıklayarak onların ruhi/manevi ihtiyaçlarını karşılardı. Hz.
Peygamber’in manevi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik rüyaların anlaşılması ve yorumu ile
ilgili sünneti, kendisinden sonra da özellikle sufi ve İslam düşünürleri tarafından ele alınıp
dikkatle incelenerek devam ettirilmeye çalışılmıştır.11
3- İstihare
Dua ve rüya ile ilgili uygulamalarla ilişkili Hz. Peygamber’in diğer bir rehberlik
yaklaşımı da istiharedir. Her ne kadar hadislerde uyku ve rüyadan söz edilmemiş ve istihare
için herhangi bir işaret almak amacıyla kişinin veya bir başkasının onun adına rüya görmek
üzere uyumasının bid’at olduğu kaynaklarda belirtilmişse12 bile, bazı fıkıh kitaplarında13 nasıl
hareket etmenin doğru olacağı bilinemeyen mubah işlerde manevi bir işaret elde etmek için
iki rekât namaz kılıp istihare duası okunduktan sonra kıbleye yönelerek yatılacağı, rüyada
beyaz veya yeşil görmenin hayra, siyah veya kırmızı görmenin ise şerre delâlet edeceği
belirtilmektedir.14 Türkçe’de de “istihare yapmak”tan çok “istihareye yatmak” ifadesi yaygın
olarak kullanılmakta ve uygulamada çok kere istihare için namaz ile duadan sonra uykuya
yatılmakta, görülen rüyaya göre karara varılmaktadır. Ancak böyle davranışlar Hz.
Peygamber’in uygulamalarında olmadığı ve hadislerinde zikredilmediğinden rüyada beyaz
veya yeşil görmenin hayra, siyah veya kırmızı görmenin ise şerre delâlet edeceği yönündeki
bilgilerin dini bir mahiyetinin bulunmadığını tekrar vurgulamak gerekir.
İnsanlar, bazen kendileri için önemli bir karar verecekleri veya bir seçim yapacağı
zaman dünya ve ahiret bakımından kendileri için hangi tercihin daha hayırlı olacağını
kestiremezler. Bu sebeple kişi bir iş yapacağı ve ileriye yönelik önemli bir karar vereceği
zaman istihare yoluyla her şeyi bilen Allah’ın kılavuzluğuna ve yönlendirmesine başvurması,
O’ndan yardım istemesi, kişinin davranışlarındaki sorumluluğunu kaldırmamakla birlikte
onda bir güven hissi meydana getireceği ve takdire rıza göstermesini sağlayacağından istihare
yöntemi dini rehberlikte büyük önem taşır. Böyle bir durumda kişinin, karar vermek için
öncelikle gerekli bütün gayreti gösterip araştırma yapması, istişare etmesi gerekir. Bundan
Örnek danışma ilişkileri için bkz. Buhari, Enbiya, 8, 14, 19; Müslim, İman, 60; Tevbe, 12; Fezail, 168.
Buhari, Tab’bir, 48; Müslim, Rüya, 23; Tirmizi, Rüya, 10.
11
Rüya konusunda ilk eser İslam düşünürü Kindî (252/866)’nin Risâle fî Mâhiyeti’n- Nevm ve’r-Rü’yâ adlı
risalesidir. Kindî bu eserinde uykuda devre dışı kalan duyu güçlerine mukabil tasarlama ile düşünme güçlerinin
serbest kaldığını ve böylece rüyanın gerçekleştiğini ifade ederek çağdaş psikolojik görüşleri hatırlatırcasına rüya
olayını yorumlamaktadır (Bkz. Risâle fî Mahiyeti’n-Nevm ve’r-Rü’yâ, Çev. M. Kaya, Kindî Felsefî Risaleler,
Klasik Yayınları, İstanbul, 2002, s. 130, 251-258). Kindî’nin rüya ile ilgili yorumları daha sonra Farabi
(339/950), İbn-i Sina (428/1037), Gazali (505/1111) ve İbn-i Haldun (808/1406) gibi İslam düşünürleri
tarafından da benimsenmiştir (Bkz. İbrahim Paçacı, “Rüyanın Delil Değeri ve İstihare”, Dini Araştırmalar
Dergisi, 19 (48), 2016, ss. 103-128).
12
Bkz. Salim Öğüt, “İstihare” Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.XXIII, 2001, ss. 333-334.
13
Bkz. İbn Âbidîn, Haşiyetü Reddi’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l- Muhtâr, İstanbul, 1984, 2/26-27; Ömer Nasuhi
Bilmen, Büyük İslam İlmihali, s. 208; Süleyman Ateş, Yeni İslam İlmihali, Ankara, 1979, s. 223; Hamdi
Döndüren, Delilleriyle İslam İlmihali, İstanbul, 1991, s. 350; Paçacı, a.g.m., s.119.
14
Bkz. İbrahim Paçacı, “Rüyanın Delil Değeri ve İstihare”, Dini Araştırmalar Dergisi, 19 (48), 2016, ss. 119121.
9

10
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sonra kişi, istihare yoluyla her şeyi bilen Allah’a sığınır, hakkında hayırlısını takdir etmesi
için O’na dua eder ve O’ndan yardım diler. Bu bakımdan istihare, yapılacak işin hayırlı
olmasını, hayırlı ise gerçekleşmesini Allah’tan dilemek ve O’ndan yardım istemekten
ibarettir.15 Bu durum, kişinin kulluk bilincini canlı tuttuğu gibi ortaya çıkacak sonuca rıza
göstererek ruh sağlığının korunmasını da sağlar.
Müslüman’ın hayatında karşılaştığı ve karar vermekte zorlandığı böylesi durumlarda
hayırlı bir çıkış yolu bulma girişimi olarak tam anlamıyla bir rehberlik yöntemi olan istihare,
bizzat Hz. Peygamber tarafından, hem de önemle tavsiye edilmiştir.16 Hz. Peygamber’in
tavsiyesi doğrultusunda istihare eskiden beri İslâm dünyasında âdet olmuş ve önemli önemsiz
birçok hususta tercih edilen rehberlik uygulaması halini almıştır. Bu nedenle istiharenin
Müslümanlar tarafından önemsenen ve günümüzde de yaygın şekliyle başvurulan bir dini
danışma ve rehberlik yöntemi olduğu söylenebilir. Zira modern anlamıyla da rehberlik,
kişinin problemlerini çözmesi, gelişimi ve çevresiyle doyum verici uyumlar sağlaması için
gerekli olan tercihlerini, yorumlarını, planlarını yapmasına ve kendi kararlarını kendisinin
almasına yönelik bir yardım sürecidir. Bu yönüyle istihare, özellikle hümanist yaklaşımın
psikolojik danışma ve rehberlikte öne çıkardığı bireyin dışarıdan müdahale ile
yönlendirilmesine karşı çıkan anlayışı ile de uyumlu bir psikolojik yardım şeklidir. Allah ile
özel bir iletişim gerektirmesi nedeniyle istihare, bireyin seçimlerini belirlemesi ve kararlarını
almasında onun içsel süreçlerine yönelik manevi yönü güçlü bir destek sağlamaktadır.
Ayrıca Resulullah (sav)’in zikir, tefekkür ve bazı ibadet uygulamaları da dini danışma
ve rehberlik yaklaşımları ile ilişkilendirilebilir. Bu kapsamda grup danışması çerçevesinde
değerlendirilebilecek şekildeki mescitte yürüttüğü sohbetleri ve irat buyurduğu hutbelerini,
Hz. Peygamber’in grupla danışma faaliyetlerinin zaman içinde kurumsallaşmış şekilleri
olarak düşünmek mümkündür.17 Bireysel ve kişisel danışma faaliyetleri ile ilgili olarak ise
hadis kaynaklarında, Yahudi18 genç19 İbn Sayyad’ın20 ruh hali ve psikolojik sorunlarının Hz.
Peygamber tarafından nasıl tespit edildiği etraflıca anlatılmıştır.21 Hz. Peygamber bu gencin
çeşitli ruhsal durumlarını gözlemlemiş, muayene etmiş ve çeşitli sorular sorarak 22 bugünkü
anlamda ona psikolojik danışma ve rehberlik yapmıştır. Resulullah (sav)’in bu hadisede,
15
16
17
18

19

20

21

22

Öğüt, e.g.e., s. 333-334; Paçacı, a.g.m., s. 119-121.
Buhari, Teheccüd, 25; Da’vat, 48; Tevhid, 10; Ebu Davud, Salât, 336; Tirmizi, Salât, 394.
Altaş, “Dini Danışmanlığın Teorik Temelleri”, ss. 335-336.
Ailesinin Beni Neccar kabilesinden olduğu söylense de Beni Neccar bu mensubiyeti kabul etmemektedir.
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buluğ çağına yaklaşmakta olan ve belirli bir ruh hali içindeki bir gencin yaşadığı psişik
sorunları tespit etmek üzere deneysel gözlem metoduna başvurduğu dikkat çekmektedir.23
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SOFİSTLER VE EPİSTEMOLOJİNİN İMKÂNI
Araş. Gör. Ali Han BABUÇÇU
Uludağ Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada Antik Yunan felsefesinde büyük bir kırılma anına işaret eden Sofistlerin
Antik Yunan felsefesine yaptığı katkılar ele alınmaya çalışılacaktır. Sofistik düşüncenin
ortaya çıktığı yüzyılda, Antik Yunan felsefesinin genel seyri değişmiş, Sokrates ve Platon gibi
bütün felsefe tarihinin en büyük filozofları yaşamış, kısacası günümüze kadar bütün felsefe
tarihinin sorunları bu çağda oluşturulmuştur. Gerek Yunan felsefe geleneğinin yatağını
değiştirmesinde gerekse de Sokrates ve dolayısıyla Platon’un ortaya çıkmasında en önemli
etkenlerden birisi hiç şüphesiz Sofistlerdir. Onlar hem Yunan felsefesinin seyrini
değiştirirlerken, ortaya koydukları problemlerle Sokrates’in bütün ömrünü adayacağı sorunları
meydana getirmişler ve bu sorunları hocasından tevarüs ederek felsefesinin temeli yapan
Platon vasıtasıyla da bir anlamda felsefî düşüncenin günümüze kadar uzanan problemlerine
damgalarını vurmuşlardır.
Sofistler, bilgi ve varlık konusunda kendilerinden önceki filozofların aksi bir yol
izlemişler ve bu iki alan söz konusu olduğunda bu alanlarda bilginin imkânı konusunda son
derece şüpheci davranmışlardır. Öyle ki bilginin imkânı problemi, kimi sofistlerde bu imkânın
olanaksızlığı olarak tezahür etmiştir. Onlar, getirdikleri eleştirilerle bilgi, varlık ve değer gibi
problemleri daha ciddi bir şekilde düşünmenin ve temellendirmenin gerekliliğini
göstermişlerdir. Sokrates ve Platon’un temel problemlerinden birisi de bu alanlarda salt bir
göreliliğin olmadığını göstermektir. Bu çalışmada, Sofistlerin değer, varlık ve en temelde de
bilginin imkânı konusuna getirdiği eleştirileri ele alınacaktır. Onların hangi anlamlarda bilgi
ve varlığın imkânını reddettikleri ortaya konarak, epistemolojiye katkılarını gösterilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Antik Yunan Felsefesi, Sofistler, Gorgias, Protagoras, Bilgi,
Varlık, Epistemoloji
SOFİSTLER VE EPİSTEMOLOJİNİN İMKÂNI
Felsefe söz konusu olduğunda bütün dünya tarihini de içine katarak diyebiliriz ki,
felsefe açısından en renkli dönemlerden birisi muhtemelen M.Ö. 5. Yüzyıldır. Bu yüzyılda
Antik Yunan felsefesinin genel seyri değişmiş, Sokrates ve Platon gibi bütün felsefe tarihinin
en büyük filozofları yaşamış, kısacası günümüze kadar bütün felsefe tarihinin sorunları bu
çağda oluşturulmuştur. Gerek Yunan felsefe geleneğinin yatağını değiştirmesinde gerekse de
Sokrates ve dolayısıyla Platon’un ortaya çıkmasında en önemli etkenlerden birisi hiç şüphesiz
Sofistlerdir. Onlar hem Yunan felsefesinin seyrini değiştirirlerken, ortaya koydukları
problemlerle Sokrates’in bütün ömrünü adayacağı sorunları meydana getirmişler ve bu
sorunları hocasından tevarüs ederek felsefesinin temeli yapan Platon vasıtasıyla da bir
anlamda felsefî düşüncenin günümüze kadar uzanan problemlerine damgalarını vurmuşlardır.
Hatta onların kimi düşünceleri o denli geçerliliklerini korumaktadırlar ki, kimileri, günümüz
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post-modern ya da post-yapısalcı düşünürlerinin sofistler tarafından hiç yadırganmayacağını
düşünürler (Gibson 1993: 286).
Aslında sofistler diyerek biz, tek bir görüşü savunan bir insan ya da düşünür grubundan
çok hepsi birbirinden az ya da çok farklı olarak kendi düşüncelerine sahip olan bir grup
düşünüre işaret etmekteyiz. Gerçekten de Protagoras, Gorgias, Antiphon, Hippias,
Thrasymakhos, Kallikes gibi bazı düşünürlerin yanında kimilerine göre Sokrates’i de içine
alan çok sayıda düşünür sofist olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamda Rachel Barney’in de
işaret ettiği üzere bizim kullandığımız sofist etiketi herhangi bir ortak doğaya işaret
etmemektedir (Barney 2006: 79). Ancak yine de Sofistleri birlikte sınıflamamızın temelini
oluşturan ve genel olarak bir sofistik hareketten bahsetmemizi olanaklı kılan bir takım ortak
özellikleri vardır. Her şeyden önce onlar, benzer konularla uğraşmaları ve kendilerinden önce
gelen filozofların felsefe yapma tarzlarına duydukları güvensizlikle, belirli bir ortak özellik
çerçevesinde buluşturulabilirler. Onları ortak olarak ele alabileceğimiz bir başka temel nokta
da onların yöntemi ya da daha doğru bir ifadeyle bir çeşit davranışlarıdır ve bu davranış tipi,
natüralistik ve sosyal bilimci olarak adlandırılabilir (Barney 2006: 79). Bu şu demektir: Genel
olarak neredeyse bütün sofistler insan ve toplumla ilgilenmişler, fikirlerinin temellerini
gelenekten ya da otoriteden değil de gözlemden ve rasyonel argümanlardan yola çıkarak
oluşturmuşlardır.
Felsefe tarihi boyunca sofistler genel olarak kötü bir şöhrete sahiptirler. Bunda hiç
şüphesiz Platon ve Aristoteles’in büyük payı vardır. Özellikle Platon, birçok diyalogunda,
sofist kahramanlarını son derece karikatürize şekilde tasvir eder. O Gorgias, Protagoras,
Büyük ve Küçük Hippias, Devlet, Euthydemus gibi diyaloglarında çeşitli sofistleri incelemiş,
Sofist diyalogunu ise sofistin tanımını yapmaya ayırmıştır.
Her felsefi düşünce ya da akım gibi Sofistik hareket de belli bir takım felsefi ve
toplumsal gelişmeler ve değişmeler neticesinde ortaya çıkmıştır. Nedir bu değişimler? İlk
olarak felsefi değişim ve nedenleri gündeme getirebiliriz. Sofistik hareketin doğmasından
önce, neredeyse bütün filozofların felsefesinin temelinde kozmosun düzeni, nesnelerin ve
insanın kurucu ögesi, evrenin başlangıcı türünden sorular vardı. Bu bağlamda Thales,
Anaksimandros, Anaksimenes gibi filozoflar evrende varolan şeylerin arkhesini arıyorlar,
Herakleitos, kozmosun görülmeyen düzeninden söz ediyor ve bu düzenin temeline karşıtlığı
yerleştiriyor, Parmenides ise bir tek varolan kabul ederek dünyayı bu noktadan açıklıyordu.
Sofistler ise bütün bu filozoflardan farklılaşarak bakışlarını insana çevirmişler ve Ahmet
Arslan’ın da vurguladığı üzere, bir buçuk yüzyıl boyunca eşya denizine açılıp bu denizin
sularında seyreden felsefenin yönünü değiştirmiş ve soruşturmayı gerçekleştireni yani insanı
temel problem alanı olarak belirlemişlerdir (Arslan 2014: 12). Hiç kuşkusuz, bu yön
değişikliğinin en temel nedenlerinden birisi olarak filozofların evrenin kökenine ilişkin öne
sürülen teorilerin neredeyse tamamen birbirlerinin karşılarında yer almalarıdır. Her
açıklamanın bir diğerine karşıt olarak öne sürüldüğü bu türden bir durumun insanlarda bu
açıklamaların kendilerine dair bir güvensizlik meydana getirmeleri mukadderdir. Nitekim
Guthrie, Sofistlerin felsefi tavrının temelinde, kendilerinden önceki filozofların sundukları
biçimiyle dünyanın uzaklığı ve anlaşılmazlığına karşı sağduyunun başkaldırısının yattığını
düşünür (Guthrie 1988: 81).
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İşte sağduyunun bu başkaldırısıyla Sofistler, bakışlarını evreni oluşturan ögelerdense
insana çevirmişler ve insan üzerine düşünmüşlerdir. Kendilerinden önceki filozoflardan farklı
olarak onların amacı, insanı hem tekilliğinde hem de dil, din, sanat, şiir, ahlâk ve siyasetle
birlikte toplumsallığında ele almaktır (Zeller 2008: 110). Ancak elbette sofistik hareketin
ortaya çıkmasının tek nedeni siyasi gelişmeler değildir. Onların ortaya çıkışını sadece felsefi
veçheleriyle incelemek hata olacaktır. Onların ortaya çıkışında felsefi nedenlerin yanında bir
takım siyasi nedenler de mevcuttur. Bu anlamda denilebilir ki Yunan toplumunda gerçekleşen
siyasi ve ahlâki bir takım değişimler, sofistlerin ortaya çıkış zeminini hazırlamıştır. O
dönemden elimizde kalan birçok metinden de anlaşılacağı üzere o dönem Yunanistan’ında
ciddi bir ahlaki ve politik bunalım vardır. W.T. Jones’a göre bu çöken ahlaki standartların ve
bozulan din dünyasının ürünlerinden birisi de Sofistik harekettir (Jones 2006: 98). Eski soylu
ve aristokrat sınıfın güçlü kültüründen ve efsanevi mirasından yoksun olan ve para kazanarak
ticaret yapan ve nasıl iyi yaşanacağını öğrenmek isteyen kişilere öğretmenlik yapan bir
güruhtur (Jones 2006: 98).
Bu anlamda sofistlerin ortaya çıkışlarının politik bir takım nedenlerinden bahsedilebilir.
Burada çalışmamızın konusu olamayacak kadar uzun ve şümullü bir alan olan Yunan siyasi
hayatındaki gelişmelerden kısaca bahsetmek gerekirse, krallıkta ya da aristokraside mevcut
olanın aksine demokrasiyle birlikte imtiyazların geniş bir kitleye yayılması ve dolayısıyla
politik liderliğin doğuştan gelen bir hak olmaktan ziyade kitleleri etkilemek anlamına gelmesi
sofistlerin ortaya çıkışının temel noktalarından birisidir. Gerçekten de artık önemli olan kralın
kendisini tartışmaya kapalı olarak tahkim eden sözünün yerine, agoralarda ikna edilmeyi
bekleyen kitlelerin hoşuna gidebilmek yani onları söz vasıtasıyla etki altına alabilmektir.
Üstelik Yunan mahkemesinde jüriler de yurttaşlardan oluştuğu için bu sadece politika söz
konusu olduğunda değil, adalet söz konusu olduğunda da geçerli bir durumdur. Jones’un da
belirttiği gibi artık eğitimdeki vurgu, Homeros’un dünyasındaki gibi kökten bir şekilde
cesaret, sadakat, onur, ölçülülük, savaşçılık gibi kişisel erdemlerden, tartışma becerisi ya da
konuşma ustalığı gibi daha dünyevi yeteneklere kaymaktaydı (Jones 2006: 98). İşte bu
anlamda sofistler pratik yaşam sorunlarıyla ilgilenmişler, demokrasinin gelişimiyle birlikte
kamusal hayata katılımı artan yurttaş sayısının isteklerini karşılama cihetine gitmişlerdir.
Mehmet Ali Ağaoğulları’na göre, Sofistler pratik yaşam sorunlarıyla ilgilenip, geleneksel
aristokratik değer yargılarını eleştiren ve büyük ölçüde demokratik içerikli görüşleri savunan
ilk düşünürlerdir (Ağaoğulları 1989: 52). O halde onlar, bir yandan demokrasinin gelişmesiyle
ortaya çıkan eğitim açığını doldururlarken bir yandan da demokrasiyle birlikte kamusal alanda
geçerli olan yegâne söz haline gelen insanî sözün önemini bütün Yunanlara göstermişlerdir.
Tam da bu nedenle denilebilir ki, sofistik düşüncenin ortaya çıkıp gelişmesi ile Atina’da
demokrasinin sağlam biçimde yerleşmesi arasında sıkı bir bağ bulunmaktadır (Ağaoğulları
1989: 56).
Gerçekten de arkaik Yunan’da yani gücün sadece tek bir kişide toplandığı düzende
halkın büyük çoğunluğu devlet yönetiminde ya da düzenin işleyişinde söz hakkına sahip
değillerdi ve gerek kral gerekse de soylular karşısında bir üstünlük iddiasında
bulunamıyorlardı. Lâkin demokrasinin yerleşmesi ile birlikte bu durum değişmiştir.
Demokrasiyle birlikte belirleyici unsur soy ya da fizikî güç değil, kitleleri ikna edebilmek
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olacaktır. Bu durumda da hiç şüphesiz kitleleri etkilemek için kullanılacak en önemli insanî
yetimiz olarak söz büyük önem kazanacaktır. Sözün bu kadar önem kazanması, eski eğitimin
değiştirilmesi gereksinimini doğuracaktır. Nitekim Eduard Zeller, sözün bu denli önemli hâle
gelmesine rağmen eski tip eğitimin, yeni söz tipinin kullanımı konusunda, herhangi bir bilgi
vermediğine dikkat çeker. Zeller’e göre demokrasiyle birlikte gittikçe karmaşıklaşan hayat
tarzında gençler kamusal hayatta rol almak istiyorlarsa eğer, sadece geniş bir bilgiye değil,
düşünce ve konuşma alanında bütünlüklü bir öğretime, hâl ve davranış bakımından pratik bir
terbiyeye ihtiyaç duymaktaydılar ve bu eğitimi vermeye istekli kişiler de Sofistlerdi (Zeller
2008: 111).
Bu anlamda, Sofist adının daha önceki zamanlarda kötü bir anlam taşımadığını
aklımızda tutarak denilebilir ki, sofistlerin kendilerine bu adı vermelerinin bir nedeni vardır.
Hakikatte onlar kendilerine “sofist” diyerek daha en baştan insanlara bilgili kişiler oldukları
konusunda teminat vermektedirler.
Bilindiği üzere, bir kişinin siyasette etkin olabilmesinin en önemli unsurlarından birisi
kişinin etkili bir hatip olmasıdır. Özellikle demokrasilerde iktidar olabilmek insanları
etkilemeyi ve onların desteğini almayı gerektirdiğinden, hitabet son derece önemlidir. Bu
günümüzde geçerli olduğu kadar, hatta belki daha da fazla, Antik Yunan dünyası için de
geçerlidir. İşte bu nedenledir ki, Antik Yunan toplumu açısından sözün etkin kullanımı
oldukça büyük önem taşımaktadır. Kamusal alanda başarılı olmak bir anlamda sözü etkin
kullanmaktan geçer. Atina’da ortaya çıkmış olan yeni siyasi düzende söz agoralarda ya da
mahkemelerde kişiyi başarıya götüren çok önemli bir etmendir. Bu anlamda özgür yurttaşlar
politikada sözleri vasıtasıyla etkin olabilmektedirler.
Şurası açıktır ki, sözün bu denli önemli olduğu bir toplumda, sözü etkili kullanmakta
usta olan kişi de son derece etkili olacaktır. Bu anlamda sofistlerin önemi daha açık biçimde
ortaya çıkar. Ancak sofistler mevzu bahis olduğunda söz herhangi bir hakikate dayanmak
durumunda değildir. Çünkü onlar için sözün dayanacağı sabit, değişmez, kalıcı bir hakikatten
bahsedilemez. Kesin bilgi konusu olabilecek bir kesin hakikat yoktur. Herhangi bir sabit
hakikatten bahsedilemeyeceği düşüncesi henüz Protagoras’ta kendisini gösterecektir. O,
“bütün şeylerin ölçüsü insandır, varolanların varoldukları, varolmayanların varolmadıkları
için. Her bir şey bana nasıl görünürse benim için böyledir, sana nasıl görünürse, senin için de
öyle… Üşüyen için rüzgâr soğuk, üşümeyen için değildir (Kranz 1994: 194).” diyerek insanı
yegâne kriter hâline getirir. Ona göre tek gerçeklik doğadır ve doğanın dışında başka bir
doğadan söz etmek mümkün değildir. Şu durumda gerçeklik eğer sadece görünüşlerse ve
görünüşler kişiden kişiye farklılık göstermekteyse, burada nesnel bir bilgi pek mümkün
görünmemektedir. Onun yerine tek tek kişilerin, görünüşlerden anladıkları yahut onlar
karşısında algıladıklar şeyler vardır. O halde, temelde insan vardır ve bu nedenle herkes için
geçerli, kuşatıcı, nesnel bir bilgiden söz etme olanağımız yoktur. Çünkü bizler duyularımızla
algılayan varlıklarız ve aynı koşullarda iki farklı insan iki farklı bilgi verebiliyorsa yani
duyularımız farklı bilgiler ortaya koyuyorsa, nasıl olur da genel geçer bir bilgiden
bahsedebiliriz? Eşyanın tek bir özü yoktur, onun özü tek teklere göre değişir. Yani x, y, z
kişileri o eşyayı nasıl algılıyorsa eşya öyledir. Bu durum bir eşya üzerinde aynı anda farklı
görüşleri de haklılaştırmaz mı? Bu Pratogoras’ın oldukça ilginç bir yönüdür, ona göre bu
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konuda bir sorun yoktur. Sahiden de şeyler üzerine birbirinden zıt görüşler aynı anda doğru
olabilmektedir. Eşyanın ve şeylerin herkes için kuşatıcı bir özünün ve bilgisinin olmadığından
bahsetmiştik. Onlar tek tek kişilere göründüğü gibilerdir. Yani su birisi için sıcakken, başka
birisi için soğuk olabilmektedir. Bu durumda suyun gerçekte sıcak veya soğuk olduğuna karar
vermemizi sağlayan şey nedir? O halde evrensel, tüm toplumlar ve tüm insanlar için aynı anda
ve aynı yerde doğru olabilecek bir bilgiden bahsetmek ne kadar mümkün olabilir? Gerçeklik
eğer sadece görünüşlerse ve görünüşler kişiden kişiye farklılık göstermekteyse, burada nesnel
bir bilgi pek mümkün görünmemektedir. Onun yerine tek tek kişilerin, görünüşlerden
anladıkları yahut onlar karşısında algıladıklar şeyler vardır. O halde, temelde insan vardır ve
bu nedenle herkes için geçerli, kuşatıcı, nesnel bir bilgiden söz etme olanağımız yoktur.
Çünkü bizler duyularımızla algılayan varlıklarız ve aynı koşullarda iki farklı insan iki farklı
bilgi verebiliyorsa yani duyularımız farklı bilgiler ortaya koyuyorsa, nasıl olur da genel geçer
bir bilgiden bahsedebiliriz? Eşyanın tek bir özü yoktur, onun özü tek teklere göre değişir.
Tüm toplumlar, tüm insanlar için aynı anda ve aynı yerde doğru olabilecek evrensel bir
bilgiden bahsetmek ne kadar mümkün olabilir? Bu anlamda bilgi asla evrensel değil, fakat
insanlardan insana değişebilen göreli bir şeydir. Bu görüş geç dönem Sofistleriyle birlikte
ahlâkın ya da politikanın ve Tanrı’nın da göreliliğine evrilecektir.
Herhangi bir sabit ve değişmez bir hakikatin olmadığı, neredeyse her şeyin insani yargı
ve değerlere bağlandığı yerde filozoflar tarafından hakikatin temsilcisi olarak görülen söz ya
da logos da herhangi bir hakikate dayanmayacak ve dolayısıyla onun temel rolü ikna etmek
olacaktır. Herakleitos’un evrensel bir ilke olarak gördüğü, Parmenides’in sabit ve değişmez
olan varlığı kavrayabileceği yeti olarak gördüğü logos, sofistlerle birlikte kutsallığını yitirmiş
ve bir anlamda bir silaha dönüşmüştür. Burada onun logosun diğer anlamlarında ziyade söz
anlamının üzerinde durulacak ve söz olarak logosun temel rolü de ikna etmek olacaktır.
Özellike Gorgias’ın düşüncesinde sözün bu ikna boyutu kendisini tüm açıklığı ile ortaya
koyar.
Hiç şüphe yok ki sofistik düşüncenin en bilinen figürü Abderalı Protagoras’tır. Sofistler
söz konusu olduğunda genellikle onun görüşlerinin sofistik düşüncenin bütün temel
niteliklerini taşıdığı söylenir. Bununla birlikte gerek tanınma açısından gerekse de gelecek
bütün sofistleri etkileme bakımından Protagoras yalnız değildir. Leontinili Gorgias da birçok
bakımından onun kadar önemli ve etkilidir. Nitekim Protagoras ve Gorgias neredeyse bütün
araştırmacılar tarafından sofistik düşüncenin en önemli iki figüründen birisi olarak ele
alınmaktadır (Babuççu 2016: 115). O kendi hayatında bir retorik ustası olmasının yanında,
günümüze kalan kimi metinlerinde sözün önemine vurgu yapmış ve bu nedenle retorik söz
konusu olduğunda adı anılan düşünürlerden birisi olmuştur. Bu bağlamda Gorgias’ın hitabet
ve söz konusunda söylediklerini incelemek, her ne kadar bütün Sofistleri tek bir çatı altında
toplamak mümkün olmasa da, sofistik harekette sözün önemi hususunda bize fikir
sağlayacaktır. Gorgias’ın söze verdiği önemi incelemek, onun ontolojisini de incelemeyi
gerektirecektir çünkü Gorgias’ın söze verdiği önem ancak onun varlık hususundaki
düşünceleriyle sarih hâle gelir. Gerçekten de Gorgias o ünlü “Varolmayan ya da Doğa
Üzerine” adlı eserinde sadece ontoloji konusundaki görüşlerini ortaya koymakla kalmaz aynı
zamanda retorik ve epistemolojisinin de temellerini oluşturur.
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Gorgias’ın bu ünlü kitabında, felsefe tarihi boyunca son derece ünlü olmuş ve sıkça dile
getirilen üç tez öne sürülür. Gorgias’a göre 1) Hiçbir şey yoktur. 2) Bir şey varolsa bile
bilinemez. 3) Bir şey varolsa ve bilinse dahi dile getirilip başkasına aktarılamaz. Her ne kadar
kimi düşünürler tarafından öyle olduğu iddia edilse de, Gorgias’ın yadsıdığı şey gündelik
hayatta tecrübe ettiğimiz gerçeklik değildir. O, Parmenidesçi anlamda, şeylerin arkasında
yatan bir varlığı yadsır. Hatırlanacağı üzere Parmenides, görünürlerin ardında yatan bir
Varlık’tan bahsediyor ve bu varlığın duyularla değil, sadece akıl vasıtasıyla kavranacağını öne
sürerek, duyu dünyasının aldatıcı olduğunu iddia ediyordu. Ona göre hakikat duyularımızla
değil, düşüncemize hitap eden bu varlık alanı ile alâkalıydı. İşte, Gorgias açısından
Parmenides’in ve başka bazı filozofların iddia ettiği gibi, görünürlerin ardında yatan bir
hakikat alanı yoktur. Ona göre her şey duyular alanında olup bitmektedir. O halde diyebiliriz
ki, Gorgias açısından Parmenides’in öne sürdüğü anlamda, görünürlerin ardında yatan hiçbir
hakikat yoktur. Eğer olsa bile bilinemez, bilinse bile dile getirilemezdir.
Gorgias’ın varlığı, varlığın bilinebilirliğini ve bilinse dahi dile getirebilirliğini
yadsımasının temelinde hakikâtin bilgisini elde etmeye dair yapılacak her çalışmasının
beyhude olduğunu gösterme isteği yatar (Babuççu 2016: 116). Şu durumda duyular
dünyasının ardında yatan bir varlık alanına ait nesnel bir hakikat yoktur. Bu yüzden insanların
üzerlerinde uzlaşabileceği kesinlikler de mevcut değildir, varolan sadece ihtimallerdir
(Babuççu 2016: 117). Bu bağlamda sofistik epistemolojinin temelinde onların ontolojisi
yatmaktadır. Onlar kesin varlığı yadsıyarak, kesin bilginin olanaklılığını da yadsımış
olacaktır.
Bu bağlamda Gorgias’ın ontolojisinin temelinde hakikat ve söz ilişkisini yadsınma
isteği bulunur çünkü Gorgias’ın ontolojisi aslında onun retoriğin gücünü göstermek ya da
haklılandırabilmek adına kurduğu bir ontolojidir. Hiçbir hakikatin olmadığı, sadece
ihtimallerin varolduğu bir yerde, söz ön plana çıkacaktır. Hiçbir şey bir diğerinden daha doğru
değilse, insanların evrensel olarak kabul edebilecekleri nesnel hakikatler yoksa; sözü kuvvetli
olan, ikna etme yeteneği üstün olan istediğini elde edebilecektir. Burada herhangi bir hakikate
ya da öze bağlı olmayan söz, insanları etkileyen doğası nedeniyle bir sanat, hatta en yüce
sanat, olarak görülmelidir.
Şu durumda Gorgias’ın öne sürdüğü anlamda bilgimiz ve dolayısıyla kitleleri ikna
etmek için kullanılacak olan söz, Parmenides’in aldatıcı bulacağı dış dünyaya ilişkin olacaktır.
Sözün ortaya koyduğu şey sadece dış dünyaya aittir. Bu anlamda Parmenides için bilgi ve buu
bilgiye bağlı olan logos Varlık’a dair bir hakikati dile getirmek durumundayken, Gorgias için
herhangi bir hakikât varolmadığından bilgi de logos da sadece pratik alana ait olan kanaatlere
ilişkindir. Bu anlamda söz hakikât ile bir ilişki kurmaz ve ondan herhangi bir hakikâti ortaya
çıkarması beklenemez. Öyleyse diyebiliriz ki özellikle Gorgias’la birlikte sözün hakikât
iyiden iyiye kopmuştur. Söz artık herhangi bir tanrısal alana ait olmadığı gibi, ilk filozoflarda
gördüğümüz türden herhangi bir varlığa da ilişkin değildir. Hatta söz olarak sözün Gorgias
düşüncesindeki en ulvî görevlerinden birisi aldatmaktır.
Gorgias’ın söz üzerine yaptığı güçlü övgü onun Helen’e Övgü adlı yapıtında açıkça
ortaya konur. Gorgias şöyle der:
En muhteşem ve en görünmez yollardan
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İlahi işler başaran güçlü bir kraldır söz [logos]
Bitirir korkuyu ve yok eder kederi
Yaratır neşeyi ve büyütür merhameti…(Gorgias 2003: 79)”
Gorgias’a göre söz dinleyenin kederini dindirir, onu neşelendirir, korkuları bitirir,
merhameti doğurur, yani söz, dinleyende istenen her tür duyguyu oluşturabilme gücüne
sahiptir. Ruh sözler aracılığıyla kederlere gark olabilir yahut acılarından kurtulabilir. Özetle
söz insan ruhunu istediği şekilde yönetip yönlendirme gücüne sahiptir. Gorgias’tan bize kalan
anılarda, kendisinin çok güçlü bir hatip olduğu ve insanları istediği gibi yönlendirebildiği
anlatısı kalmıştır. Yani onun söze dair söyledikleri, kendisinin etkin söz kullanımıyla
yakından alâkalıdır. Nitekim günümüze kalan anlatılarda Gorgias’ın muhteşem bir hatip
olduğu ve sözü son derece etkin kullandığı anlatılır. Örneğin Gorgias’ın şehri Leontinoi,
Sirakuza’nın kendilerine savaş açması sonucu Atina’dan yardım ister ve elçi olarak Gorgias’ı
yollar. Atinalıları sözleriyle büyüleyen Gorgias, onları yardıma ikna etmiştir (Kranz 1994:
196). Nitekim Platon’un “Gorgias” diyalogu 425e’de, Gorgias, kendi sanatı olan hitabeti ve
onun gücünü şöyle anlatır: “Şunu demek istiyorum ki, benim sanatım mahkemelerde
yargıçları, mecliste üyeleri, halk toplantısında ve bütün öteki toplantılarda yurttaşları ikna
etme gücüne sahiptir. Bu güçle hekimi de beden eğitimi hocasını da kendine kul köle
edersin… (Platon 1975: 313)”
Bu sebeple diyebiliriz ki, bize son derece kötü görünen, söz vasıtasıyla birilerini
aldatma Gorgias için normal olmasının yanında olması gereken bir şeydir. Çünkü ona göre
insan doğası gereği zayıftır. Geçmişi hatırlamaz, geleceği bilmez. Bu yüzden aldatılmaya
meyilidir (Gorgias 2003: 80). İnsanlar zayıf olduğundan söz bu kadar kuvvetlidir. O halde
Gorgias düşüncesinde önemli olan başarılı olabilmektir demek hatalı olmayacaktır.
Karşımızda aldatılmayı bekleyen kitleler ve ulaşılması gereken başarılar vardır. Yapılması
gereken söze başvurarak amaçlarımıza ulaşmaktır.
Gorgias’ın söze dair bu bakışı, tekrar söylemek gerekirse, onun epistemolojisi ve
ontolojisi ile alakalıdır. Filozofların varsaydığı anlamda bir varlık yoksa eğer, kesin bilgi diye
bir şey de olmayacaktır. Kesin bilgi olmayacaksa, sözün görevi kitlelere olmayan bir hakikati
tebliğ etmek değil, kitleleri amaçlar doğrultusunda aldatmak olacaktır.
Sonuç
Toparlayarak söylemek gerekirse hem Gorgias hem de Protagoras için bilgimizin temeli
olabilecek bir varlık olmadığından yapılması gereken tek şey kitleleri aldatmaktır. O itibarla
denebilir ki Sofistlerle birlikte felsefe tarihinde ilk kez, filozoflar tarafından felsefenin en
önemli meselesi olarak görülen varlığın gerçekliğini sorgulanmış ve bilginin imkânı
problemini gündeme getirmişlerdir. İlk Yunan filozoflarınca evrenin düzenini oluşturan ve
aynı zamanda insanda da bulunması bağlamında insanın evreni kavrayabilmesini sağlayan
yani makrokozmos ile mikrokozmos arasındaki bağı kuran ilkenin kendisi problem hâline
gelmiştir. Bu türden bir durumda mutlak bilgiden, mutlak iyiden, mutlak adaletten, mutlak
doğruluktan bahsetmek anlamını yitirecektir. Bu türden bir bakışın yarattığı rölativizm, daha
sonraki filozoflara özellikle de Platon’a çözmesi gereken büyük bir problemler yumağı
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bırakmıştır ve bunlardan en temellerinden birisi de kesin bilgi problemi ekseninde
epistemolojidir.
Öylseyse, Sofistik dünya görüşünün temelinde bir Parmenides ve Platon gibi
filozofların felsefelerinin temelini oluşturan varlık fikrinin yadsınması yatmaktadır. Onların
varlığa ilişkin bu yaklaşımları her ne kadar salt bir başarı ahlakı oluşturduğu gerekçesiyle sıkı
biçimde eleştirilse de, epistemolojinin kuruluşunda son derece önemli bir rol oynamıştır.
Onlar felsefi kuşkuculukları aracılığıyla sadece bu varlık fikrini değil, bilimin bizatihi
kendisini; hatta klasik Yunan din, devlet ve aile kurumunu da sarsmıştır. Zeller’in de işaret
ettiği üzere onların bu keskin şüphecilikleri, insana gerek felsefi anlamda gerekse de gündelik
hayatta kılavuzluk edecek sarsılmaz bir bilginin bulunması idealini de beraberinde getirmiştir
ki Sokrates ve öğrencisi bu idealin farkındadırlar (Zeller 2008: 113).
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ATATÜRK DÖNEMİ ÇOCUK TERBİYESİNDE POLİTİK YAKLAŞIMLAR*
Ayşe Nur REÇBEROĞULLARI
Uludağ Üniversitesi
Özet
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, açıldığı
günden bu yana istikbali olarak gördüğü çocuk konusunu gündemine almıştır. Meclis
tutanaklarında çocuk hem küçük kavramı olarak, hem de milli kültürü ve eğitimi ilerletecek
birey olarak pek çok kez zikredilmektedir. Yetiştirilecek olan çocuk, ona yaklaşım tarzları, bu
konuda politikacıların görüşleri ve çocuğun durumu için yapılan iyileştirmelerin yıldan yıla
nasıl değiştiğini ve güncellendiğini tutanaklarda görmekteyiz. Çocuğun birey olarak haklarını
ve onu milli bir değer olarak yetiştirebilmeyi, vekiller adeta kendi sorumluluklarında sayarak
ele almışlardır. Bunun için yaptıkları çalışmalar ve bu konudaki tartışmalar zabıt ceridelerinde
kayıt altına alınmıştır. Özellikle savaşın getirdiği çetin şartlar devam etmesine rağmen, önce
16 Temmuz 1921 tarihinde yapılan Maarif Kongresindeki konuşmalarda ve daha sonra 17
Şubat 1923 tarihinde İzmir’de toplanan İktisat Kongresi maddelerinde çocuk ve onun alacağı
terbiye, disiplin ve eğitimin önemi üzerinde durulması sonuç olarak tüm bunların tutanaklara
yansıması ardından da önemli bir kısmının yasalaştırılması bu konuya ne kadar önem
verildiğini ayrıca göstermektedir. Bütçe görüşmelerinde vekiller ayrıca eğitimle beraber nüfus
meselesinin önemine, nüfusu çoğaltmak gerektiğine bunun çocuğu koruyarak ve eğiterek
yapılacağına ve ayrıca her bir ferdi terbiye ve takviye etmek görevinin, hıfzıssıhha ve
içtimaiyat, hatta siyaset ile meşgul olanlar için bir zorunluluk olduğunu düşünürler. İleri
milletlerin çocuk meselesini büyük bir ciddiyetle karşıladığını ve bu konuda sermayeyi
çoğaltmak için her vasıtaya başvurduklarını, Cumhuriyet Türkiye’sinin de bu durumu büyük
bir önemle karşılayan ülkelerden biri olduğunu anlatırlar. Çocuğa yapılan terbiyevi
faaliyetlerde eğitiminin nasıl olduğunu, pedagojik bir araç olarak çocuğun oyuncaklarını,
okulların durumunu, çocuğun beslenme ve beden terbiyesini bu süreç zarfında yapılan
çalışmalar arasında inceleyebilmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, politika, terbiye, T.B.M.M., tutanak.
Abstract
Under the leadership of Mustafa Kemal Ataturk founded the Grand National Assembly
of Turkey, opened it sees as future days since the child has received the agenda. In the
minutes of the Assembly, the child is mentioned many times both as a small concept and as an
individual to promote national culture and education. We see in the minutes how the child to
be raised, the way he approached him, the views of the politicians on this issue, and how
improvements to the child's situation have changed and updated year after year. The rights of
the child as an individual and the ability to raise him / her as a national value have been dealt
with by the attorneys as if they were responsible. Their studies and discussions on this subject
Bu makale, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Ayşe Nur
Reçberoğulları tarafından Prof. Dr. Saime Yüceer danışmanlığında yürütülmekte olan “Atatürk Dönemi Çocuk
Politikası” başlıklı doktora tezinden türetilmiştir.
*
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have been recorded in the records. In spite of the difficult conditions brought about by the
war, first of all, in the speeches at the Education Congress held on 16 July 1921 and then in
the Economic Congress articles gathered in İzmir on 17 February 1923, the emphasis on the
importance of education, discipline and education to be received as a result of all these
reflections on the minutes and then the enactment of a significant part of it also shows how
much importance is given to this issue. In the budget negotiations, the proxies also think that
the importance of the population issue with education, that it is necessary to increase the
population, that this will be done by protecting and educating the child, and also that the duty
of nurturing and reinforcing each individual is a necessity for those who are engaged in
sanitation and social or even politics. Advanced nations that met with great seriousness the
issue of children and they resorted to all means to replicate capital in this regard, the Republic
of Turkey are also told that one of the great importance of this case meets country. We are
able to examine how the child is educated in educational activities, as a pedagogical tool, the
child's toys, the state of the schools, the child's nutrition and physical education among the
studies conducted during this process.
Key Words: Child, Politics, Education, T.G.N.A, Minutes.
GİRİŞ
Çocuğu vatanı için nasıl doğru birer birey olarak yetiştiririz sorusu Atatürk dönemi
çocuğa bakış açısının temeli olmuştur. Çocuğun eğitim ve terbiyesi, yetiştirilmesi, en basit
şekli ile çocuğa olan faydaların, özellikle onun gelecekteki yarar ve haklarının korunmasıdır.
Çocuğun talim ve terbiyesini, yetiştirilme tarzını çeşitli faktörler etkilediği için bu hak, bir
diğer tabirle çocuğun korunmasının kime ait olacağı çocuk hakları bakımından aile, devlet ve
diğer müsesseseler olmak üzere üç kurumun kontrolü altındadır.‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Çocuğu yetiştirecek en temel kurum elbette ki ailedir. Ancak buna destek verecek ve
duruma göre denetleyecek olan devlet ve sosyal yardım kuruluşları gibi diğer kurumlar
çocuğu yalnız bırakmayan kurumlar olacaktır.
Aile çocuğun gelişimini, toplumsal uyumunu ve başarısını etkileyen en önemli
etkenlerden biridir. Çocuğun gelişimi bununla beraber çevresiyle olan etkileşimi ile de doğru
orantılıdır. Anne-babası tarafından desteklenen, çocuklar, sağlıklı bir kişilik gelişimi
gösterirler. Özellikle yaşamın ilk yıllarında çocuğun hayatta kalmasında ve kişisel ve fiziksel
gelişiminde anne ve baba en önemli etkendir.§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Tarihi açıdan bakıldığında politikacıların aile kurumuna ve özellikle çocuk yetiştirme ve
onu en doğru şekilde terbiye ederek eğitmeye yönelik söylemleri olmuştur. Özellikle Atatürk
döneminde TBMM’de yapılan çalışmalar bu konuda ne kadar ilerleme sağlandığını
açıklamaktadır. Çocuğun hayatta kalmasını sağlama, büyütme, milli hislerle dolu bir vatandaş
olarak topluma kazandırılmasını sağlamak mecliste milletvekillerinin çalışmaları arasında
olmuştur.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

Ali Naim İnan, Çocuk Hukuku, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, No.3,

İstanbul 1968, s. 25.
Erdoğan Özel-Hikmet Zelyurt, Anne Baba Eğitiminin Aile Çocuk İlişkilerine Etkisi,
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Yıl: 16 Sayı: 36 Tarih: Ocak-Haziran 2016 Ss: 9-34.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
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ÇOCUK YETİŞTİRMEDE TERBİYEVİ BAKIŞ AÇISI
Aile Terbiyesi Açısından Çocuk
Mustafa Kemal Atatürk Medeni Bilgiler kitabında ailenin bir hayat arkadaşlığı olduğu
bir onur ortaklığı olduğunu ifade etmiştir. Ona göre ailenin en önemli görevi çocukların
terbiyesidir. Kısmen topluma da ait olan bu görevde ailenin çok büyük payı vardır.
Çocuklarını yaşadığı toplum ve milleti için faydalı olacak bir terbiye ile büyüten ve onlara
onurlu bir isim bırakan anne ve babalar mutlu ve huzurlu sayılır. Ailenin karşılıklı sevgi ve
saygı ve samimi bağlılık duygularına şahit olan çocuklar için toplum terbiyesinin temeli
kurulmuş demektir.******************************
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinin bir misyonu da millet analarının, millet
babalarının, millet hocalarının ve millet büyüklerinin; toplumsal alanlarda, evde, okulda,
orduda, fabrikada, hemen hemen her yerde ve her işte millet çocuklarına, milletin her bireyine
bıkıp usanmadan ve sürekli olarak verecekleri milli terbiyenin amacı işte bu yüksek milli hissi
ve iradeyi arttırarak sağlamlaştırmak olmalıdır.††††††††††††††††††††††††††††††
Aile terbiyesini çocuğa milli terbiyeyle harmanlayarak vermek B:M.M’nin de
hedeflerinden biri olmuştu. Milletvekilleri bu konuda çeşitli durumlar karşısında fikirlerini
iletmişlerdi. Bunlardan ilki Trabzon vekili Hüsrev Bey’in ve merhum Reşat Hikmet Bey’in
çocuklarının tahsil ettirilmelerine dair önergesi ve Sıhhiye Encümeni’nin tutanağıdır. Daha
önce hem Hariciye Nezareti Müsteşarı hem de son Osmanlı Mebusan Meclisi Başkanı olarak
görev yapmış olan Reşat Hikmet Bey’in‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡ çocuklarının annelerinin
Avusturya menşeili bir hanım olduğu ve çocukların kendi nezdinde kaldıkları takdirde milli
bir terbiyeden mahrum kalacakları düşünüldüğünden çocukların yatılı ve milli bir okula
kaydettirilmeleri ve ücretlerin hükümetçe karşılanması uygun görülmüş olduğundan bunun
temini için Maarif Vekaletince önerge verildiği ve Heyeti Umumiye ’ye arz edildiği
Kastamonu Milletvekili Dr. Suat Bey tarafından ifade edilmişti.§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
Bunun dışında özellikle anne terbiyesinin aile terbiyesinde oynadığı rolün farkında olan
ve bunun önemine dikkat eden Afyon Karahisar Milletvekili Berç Türker olmuştu. Özelikle
çalışan kadınların çocuk sahibi iseler çocuklarını yetiştirirken yaşadıkları sıkıntılardan biri
olan süt anne/bakıcı konusu bunlardan biridir. Bu kişilerin çocuklara adabı muaşeret
diyebileceğimiz birtakım kuralları öğretemeyebilecekleri bunun için de okullara bu kuralları
öğretebilecek mürebbi ya da mürebbiyelerin alınmasının desteklenmesinin gerekliliğini
öngörmüştü. “Bazı analar vardır ki, meşguldür. Bazen ekmek parasını çıkarmak için
sabahtan çıkıp giderler, çocuklarını bir kadına bırakırlar. Onlar kendi istedikleri gibi
çocuklarına terbiye veremezler. Ben ana terbiyesi demekle, bütün memleketin analarını kast
etmedim. Bendeniz, gayri kafi terbiye alanların ilk mekteplerde terbiyelerine dikkat
edilmesini, muhterem arkadaşımız Ulasın buyurdukları gibi, tramvaya nasıl binilecek, yolda

******************************

Mustafa Kemal Atatürk, Medeni Bilgiler, Toplumsal Dönüşüm Yay., 2. Baskı, İstanbul

2010.,S.437.

††††††††††††††††††††††††††††††

Atatürk, a.g.e., s.43.
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, ATAM Yay., Belge 230, 2011, Ankara, s.257.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.1, İ.73, C.1, 26.09.1920, s.353.
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
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nasıl yürünecek ve saireyi öğrenmelerini rica ettim, Bunun için mekteplerde mürebbi ve
mürebbiyeler olsun dedim.” sözleriyle düşüncelerini ifade etmiştir.
Köylere gönderilen eğitmenlerin yaşadığı zorluklardan bahseden Kütahya Milletvekili
Naşid Uluğ bu eğitmenlerin sadece okuma yazmayı öğretmediklerini aynı zamanda köydeki
ihtiyaçların geneli konusunda eğitim verdiklerini belirtir. Ayrıca bu eğitmenlere 9 ile 13 yaş
arasındaki çocukların verildiği daha küçük yaşta olmadıkları çünkü daha küçük yaştaki
çocukların eğitiminde sıkıntı yaşadıklarını ifade etmiştir: “Fakat arkadaşlar, çavuş eğitmeni
köye yalnız ümmilikle mücadele unsuru olarak gitmiyor, köyün ihtiyaçlarım bir haylisine
cevab verebilecek ameli bilgilerle mücehhez olarak giriyor. Eğitmenin eline 7 yas ile 12 yas
arasındaki henüz dimağı form olmaktan uzak yavrucuklar verilmiyor. Bu yaştaki koy
çocuklarına öğretilen geyin buz üzerine yazı yazmak kabilinden olduğu görüldü. Eğitmene
verilen çocuklar 9 -13 arasındadır. Bunlar artık tarlanın da tam unsurlarıdır.”* sözleriyle
düşüncelerini vurgulamıştır.
Çocuk Tahsili Ve Terbiyesi
5 Haziran 1920 tarihinde Büyük Millet Meclisinde çocuk eğitim ve terbiyesi bakımdan
ilk görüşülen konular arasında öğretmen maaşları vardı. Elazığ Milletvekili Hüseyin Bey*
öğretmen maaşlarının arttırılmasını bunun çocuk eğitimindeki öneminin büyük olduğunu
vurgulayarak “Esası yüz elli kuruş alan Maliye Odacısı bin sekiz yüz kuruş zam alıyor. Bin
kuruş maaş alan bir muallim o nispette maaş alamıyor ve zammı o kadar olamıyor.”
sözleriyle öğretmen maaşlarının azlığını bir maliyecinin maaşıyla kıyaslamıştır.†
Bundan sonra Yeni kurulan Türkiye’nin eğitim düzenini sağlamak için 16 Temmuz
1921 tarihinde Memleket maarifinde vahdet temin etmek, terbiye ve tedris usullerini ortak bir
esasa bağlamak, çocuklarımızı hususi içtihatlara göre yetiştirmekten kurtarmak, velhasıl
müşterek ve mütecanis evsaf ile mücehhez bir nesil yetiştirmek amaçlarını güderek Maarif
Kongresi açılmıştı.‡
Bundan sonra 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz zaferi ile Devlet, ekonomik kalkınma
yolunda önlemler düşünmeye başladı. Bu amaçla 1923 yılı Şubat ayında İzmir’de 1. İktisat
Kongresi toplandı. Toplumun çeşitli kesimlerinin katkısı ile toplanmış olan bu kongrede
“ekonomik bağımsızlık” için gerekli olan ekonomik kalkınmanın esasları saptandı.
Cumhuriyet döneminin ekonomi politikası genelde bu çerçevede gelişti. İktisat Kongresi’nin
açış konuşmasını yapan Atatürk, ülkenin durumunu uzun uzun anlattıktan sonra sözü
ekonomiye getirerek şöyle demiştir: “Bence, yeni devletimizin, yeni hükümetimizin bütün
esasları, bütün programları, iktisat programından çıkmalıdır. Her şey bunun içinde vardır.
Evlatlarımızı suretle talim ve terbiye etmeliyiz, onlara o suretle ilim ve irfan vermeliyiz ki,
ticari hayatta, ziraat ve sanatta ve bütün bunların faaliyet alanlarında yararlı olsunlar, faal
olsunlar, ameli bir uzuv olsunlar.” diyerek çocuk yetiştirmenin, çocuğun talim ve terbiyesinin
ekonomiye fayda sağlayacak yönünü de ifade etmiştir. §
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.5, İ. 65, C.1, 11.6.1937, S.247.
Bkz. Milletvekilleri ile ilgili bilgiler için TBMM Milletvekilleri Albümü, 1. Cilt, 1920-1950, TBMM Basın Ve
Halkla İlişkiler Müdürlüğü Yayınları No.1, Ankara 2010.
†
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.1, İ:24, C:2. 05.06.1336(1920), S.89.
‡
“Evvelki Gün Maarif Kongresi Açıldı”, Hâkimiyeti Milliye, Sayı 228, 17.07.1921, S.1.
§
Cavit Binbaşıoğlu, Cumhuriyet Dönemi Eğitim Bilimleri Tarihi, Tekışık Yay., Ankara 1999, s. 23.
*
*
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Daha sonra Maarif Vekili Mustafa Necati Bey 1926 yılının eğitim durumunu anlatırken
çocuk terbiyesini de önceki yıllara göre değerlendirmişti. 1341 senesinde Türkiye'deki ilk
mekteplerin sayısının 5655 olduğunu, muallim sayısının 10593 ve talebe sayısının da 346459
olduğunu buna karşın 1926 içinse resmî ilk mektep sayısının 5887, muallim sayısının 11766,
talebe sayısının da artarak 385455 olduğunu ifade etmişti. Kısaca öğretmen sayısının yüzde
11 artmış, 228 mektep ve 543 sınıf veya şube açılmıştır. “Türkiye’miz her sahada en seri
hatvelerle ilerlemek mecburiyetindedir. Binaenaleyh hepimiz en yakın maziye nazaran ne
derece ilerlemiş bulunduğumuzu hesap etmeye mecburuz. En kısa bir müddet zarfında bütün
Türk çocuklarını okutmaya ve hakiki bir vatandaş için lâzım gelen umumî terbiyeyi vermeye
mecburuz. Benim memnuniyetim, bu hedefe doğru yürümekte olduğumuz içindir. Yoksa
varılacak hedefe o kadar yaklaşmış bulunmadığımızı tamamen biliyorum.”** şeklinde
açıklama yapan Necati Bey eğitimin 1926 senesi için durumunu anlatmıştı.
10 Haziran 1933 yılında Şarkikarahisar vekili merhum Ali Sururi Bey’in ifadesine göre
yetim kalan çocuklarının parasız eğitimine dair Genel Heyet kararının açıklanması için 3/124
numaralı Başvekâlet tezkeresi verilmiş ve Maarif ve Bütçe encümenleri tutanak tutmuştur.††
Maarif Encümeni Mazbatası, Eğitim Genel müfettişleri ilköğretimini ve bu eğitimin
tanzimi ile mükellef olanları da denetlemişlerdir. İhtisasını ilköğretimle vermemiş olanların
çocuk tahsil ve terbiyesi için yetkin bir hüküm verebilmelerinin zor olduğu düşünülmektedir.
Bundan dolayı bu konuyla ilgili çalışan encümenler, müfettişlerin mutlaka bir ilimde ve resim
ve müzik gibi branşlarda eğitim alarak bu sanatlarda idare ve alanında el yatkınlığı olup
yükselebileceği kolların birinde uzmanlık elde edilmesi ve tayinlerinin bu ihtisas unvanları ile
yapılmasında büyük bir zorunluluk görüldüğü belirtilmiştir. Ancak bu ihtisaslar neler olabilir
ve bu ihtisaslar nasıl taayyün eder. Bu gibi bazı değişiklikler ve ilâvelerle hazırlanmış olan
kanun lâyihası Meclisin tasvibine sunulmuştur.‡‡
Çorum Milletvekili İsmail Kemal Alpsar, Yaklaşık kırk bin köyün olduğunu. Bunun
hepsine öğretmen bulmanın ve milli kültürü yaymanın zor olduğunu. Bundan dolayı daha az
masrafla daha çabuk eğitimi yaymak için birkaç köyün ortasında bir yatılı mektep yapmanın
iyi olacağını söylemiştir. “Bu mektebe çocukları alsak, köydeki yiyecekleri her ne ise,
bulgurunu, mercimeğini, tarhanasını getirse bu suretle tahsil edenlerden iyilerini seçsek,
daha yüksek tahsil gördürsek, bunları da, az bir maaşla kendi köyüne göndersek. Bu suretle
az bir masrafla bilgiyi yaymış oluruz.” diyerek önerisinde bulunmuştur. Beden terbiyesine
önem verildiğini bunun için çocukların muayeneye tâbi tutulduğunu söylemiştir. Bugün her
ortaokulun bir doktoru olduğunu, ilkokulların hepsinde, tayin edilmiş olan doktorlar
vasıtasıyla düzenli sıhhî siciller tutturulduğunu belirtmiştir.
Beden terbiyesi ve spor konusuna önem veren Konya milletvekili Dr. Osman Şevki
Uludağ’a göre beden terbiyesi modern yöntemlerle geliştirilememiştir. Hangi türlü sporlara
çocukların yetenekli olduklarının araştırılmadığını düşünmüştür. Öncelikle sağlık ölçütü
olarak çocukların dişlerinin bakımına dikkat çekmiştir. Bununla beraber çocukların okullarda
hasta olduklarını, sınıfların iyi havalandırılmasının gerekliliğine önemli derecede itina
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.2, İ.51, C.1, 12.4.1927, S. 83.
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.4, İ.42, C.1, 2.5.1932, S. 17.
‡‡
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.4, İ.2, C.16, 10.6.1933, S. 4.
**
††
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edilmediğini vurgulamıştır. Maarif Bakanlığının bundan böyle, mekteplerde sağlığa daha çok
önem vermesini ve her çocuğun ayrı ayrı sağlık dosyasının olmasının gerekliliğini vurgular.
“Öyle talebeler bilirim ki, daima öksürürler ve etraflarına verem basilini yayarlar. Yine öyle
talebeler bilirim ki tüberküloz muayenesine hiç tâbi tutulmamışlardır. Boğazında vejetasyon
olup olmadığı muayene edilmemiştir. Nihayet veremlidir.” diyerek çocukların sağlık
durumunu ifade etmiştir. Spor için çocuğun vücudunun iyi bir şekilde tetkik edilmesinin ve
okula da öyle girmesi gerektiğini söylemiştir. Çocuklar, mecburî muayeneye tâbi
tutulmadıkça ve onların sağlıkları, vücut yeterlilikleri ölçülmedikçe spor derslerine devam
etmemeleri gerektiğine dikkat çekmiştir.§§
Eğitim Kurumları ve Çocuk Terbiyesi
Çocuğu terbiye eden kurumlardan biri olan okullardaki en önemli problemi Sivas
Milletvekili Rahmi Bey ifade etmiştir. Yeni Kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ideallerini
henüz kavrayamadıklarını ve ailede ilk eğitimini alan çocukların okula geldiklerinde bu
eğitimi dahi unuttuklarını belirterek: “Bugünkü mekteplerimiz umumiyetle Cumhuriyet
İdaremizle mütenasip mektepler değillerdir. Az çok iyi bir aile terbiyesiyle mekteplere
verdiğimiz çocuklar maatteessüf mekteplere gittikten sonra terbiyei maneviye ve fikriyle
iktisap edemedikten başka aldıkları o aile terbiyelerini dahi kaybetmektedirler.” diyerek
okulların ıslah edilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır.***
Çocuğunun derslerini her akşam takip eden bir baba olan ve iptidaî eğitim vermiş bir
muallim olan Manisa Milletvekili Refik Şevket Bey: “Bilhassa iptidaî mekteplerin 3 üncü
sınıfına kadar verilen tahsil çocukların 4 üncü sınıfa geçtiği zaman bu dersleri
kavrayabilmelerini temin edemiyor. Zannederim, artık bunun nazarı dikkate alınacak zamanı
gelmiştir. Sınıfların 6 dan 5 e indirilmesinin sebebi iptidaî muallimlerinin noksanı idi. Fakat
bu gün Hükümetin ve milletin sarf ettiği esaslı gayretler neticesinde elhamdülillah diyebiliriz
ki iptidaî mektep muallimleri elimizde lâzım geldiği kadar vardır.” diyerek öğretmen
yetersizliğinden kaynaklanan eksiklerin 1933 yılı için artık çözülmüş olduğunuve zorunlu
eğitimin çocuğun kavramasındaki etkisini gözlemlediğini belirtmiştir.
Manisa Milletvekili Refik Şevket Bey kitaplar konusunda da milli tarihi anlatmakta
çocuklar tarafından anlaşılmasının zor olan bir yönünün bulunduğunu belirtmiştir: “Bilhassa
millî tarihimizi teşkil eden ve bizim hepimizin elinde bulunan tarih sırasile I-II-III
çocuklarımız tarafından çok zor anlaşılmakta olduğu nazarı itibare alınarak bunların
dimağlarına bizim gayemizi temin edecek surette mütehassıslar tarafından ayni maksadı
istihdaf eden kitaplara bir ihtiyaç bulunduğunu söylemeği vazife telâkki ederim.” diyerek bu
problemin milli hisleri anlatan kitapların gerekli kişilerce de denetlenerek öğrencilere
verilmesi gerektiğini konusunda düşüncelerini açıklamıştır.†††
Askeri Okulların Çocuk Terbiyesi’ni Uygulayışı

TBMM, Zabıt Ceridesi, D.5, İ.29, C.1, 25.5.1935, S.240-244.
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.2, İ.70, C.42, 5.3.1341, S.168.
†††
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.4, İ.52, C.1, 17.5.1933, S.140.
§§

***
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Atatürk’e göre bir millet için değer gören şey sahip olduğu zaferden sonra hiç gurur
göstermeyerek ordusunun mükemmel olması için çalışması ve çocuklarının terbiyesini
verirken askerlik görevini yapabilecek yüksek duygu ve yetenekle beraber yetiştirmesidir. ‡‡‡
Atatürk döneminde Askeri liseye çocuk alımı konusunda politikacıların düşünceleri
özellikle asker çocuklarının kabiliyetini söndürmemektir. Bir diğer düşünceyse aileden aldığı
terbiyeyi yine aynı nezaret altında sürdürerek askerliğe lâyık olan ve esası mayasında teşkil
edecek olan çocukları daima elde hazır bulundurmaktır.§§§ Avrupa ile askeri sistem
kıyaslanırken oradaki askeriyeye alınan çocukların asker çocukları olduğu, Avrupa'da askerî
aileden yetişen zabitlerin dışında onların Maarif Nezaretlerinin emrinde bulunan okullarında
da, öğrencilere birtakım askeri ders verdikleri ifade edilmiştir. Genel olarak çocukları
askerliğe yöneltecek sözler söyledikleri ve birtakım idman hareketleriyle hemen hemen askerî
eğitimlerin benzerini aldıkları dikkat çekilmiştir. Rize Milletvekili Ekrem Bey: “Bu böyle
olmakla beraber, sırf askerî bir heyetin idaresinde ayrıca, yani bizim eski askerî idadilerimize
müşabih askeri liseye de maliktirler. Oraya zabıtan çocukları girer. Bakınız zabıtan çocuğu
diyorum, bir çocuğun sivil bir pederden gördüğü terbiye ile, asker olan bir pederden aldığı
terbiye çok başkadır.” diyerek küçüklüğünden itibaren askerî bir terbiye alarak ve sonunda da
askerî bir liseye girerek, daima askeri bir heyetin gözetimi altında askerî terbiye alarak güçlü
askerlerin yetişmiş olacağını ifade etmiştir.****
Sosyal Yardım Kuruluşlarında Çocuk Terbiyesi
Sosyal yardım kurumu bir ülkenin gelişiminde çok gerekli müesseselerdendir. Bu
kurum, birçok yerde çok gelişmiştir. Bu hizmet, bazen devlet tarafından bir elden yönetilir,
bazen da yerel yönetimlere bırakılmıştırlar. En çok bu ikinci şekli ile yaygındırlar.†††† Atatürk,
ihtiyaç sahiplerini parasız tedavi etmek yönünden sosyal yardım kurumu olarak hastane ve
sağlık ocaklarından başka, doğum ve çocuk bakım evleri, süt çocuklan ve kimsesiz
öğrencilerin bakım evleri, kör, dilsiz ve sağırlar için kurumlar, yatılı öğrenci yurtlan, ebe
öğrenci yurdu, kimsesiz kadınların zorunlu oldukları çalışma saatleri esnasında çocuklarına
bakacak kreşler, yatılı hastabakıcı hemşire okulu, sağlık koruma okul ve kurumları ve
düşkünler evlerini bu kurumlardan saymıştır.‡‡‡‡
Mecliste bu konuda en çok konuşulan konular, bu kurumlardan özellikle çocuklar ile
ilgili olanlarına yapılacak maddi destektir. Milletvekilleri bu konuda yapılabilecek tüm
desteğin sağlanması taraftarıdırlar.
Amasya Milletvekili Hamdi Bey Savaşlarda gerek cephede ve gerek dâhilde düşmanın,
Rum ve Ermeni çetelerinin yakıp yıktıkları evlerin sayısının çok olduğunu bundan dolayı
yetimlerin çoğunun sosyal yardım kuruluşlarının içinde barındığını ifade etmiştir. “Bunlarda
baba, ana kalmamış, eğer yanan evler mukabilinde her birisine bir ev yapılmak ve bir mesken
verilmek lâzım gelirse buradaki yetimlerin her birinin ayrı ayrı meskeni olmak icab eder.
Şimdi bu çocukların terbiye edildikleri Darüleytamlar için yapılacak binaya verilecek kereste

‡‡‡

Atatürk, Medeni Bilgiler, S.242.
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.2, İ.82, C.2, 19.3.1341, S.63.
****
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.2, İ.83, C.1, 21.03.1341, S.69.
††††
Atatürk, Medeni Bilgiler, S.103.
‡‡‡‡
Atatürk, Medeni Bilgiler, S.435.
§§§
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zannederim, diriğ edilmeyecek.” sözleriyle Darüleytamlara verilmesi gereken desteği
vurgulamıştır. §§§§
Trabzon Milletvekili Hasan Bey tespit edilen bir arsanın satılarak çocuklar için faydalı
alanlar inşa edilmesi taraftarı olduğunu belirtmiştir: “Burası bivaye ve bikes çocuklar için bir
müesseseyi hayriyedir. Şu halde gerek şeraiti sıhhîye ve gerekse hava su itibariyle daha
münasip bir mahal inşa edilmesi kanaatindeyim. Bendeniz bilhassa rica ederim, arsayı
meccanen verelim. Fakat behemehâl bu arsayı en iyi bir şekilde satsınlar ve o para ile
bakımhaneyi çocuk yuvasını vesaireyi şeraiti sıhhiyesi itibariyle Ankara’nın en müsait bir
yerinde yapsınlar, teklifim bundan ibarettir.” sözleriyle bu konudaki düşüncesini ifade
etmiştir.*****
Darüleytamlar konusunda vatandaştan hayır beklemeyip devletin kendisinin çalışmalar
yapması kendisinin kurumlar açarak kimsesiz yetim çocukları talim ve terbiye etmesi
gerektiğini düşünen Karesi Milletvekili Vehbi Bey Darüleytamlar konusu müzakere edilirken
yaklaşık iki yüz bin şehit yavrusundan bahsedildiğini ve ancak bunun üç dört bin tanesinin
resmî darüleytamlarda olduğunu anlaşıldığını söylemiştir: “Esasen muavenetle yapılan bir
şeye Hükümetin yardım etmesi lâzım gelirken oraya toplanmış olan şehit çocuklarından para
almak doğru değildir. Bilaistisna olmalıdır.”††††† Hükümetin bu konuda öncelikli davranması
gerektiğini savunmuştur.
Sosyal Yaşam Alanlarında Çocuğun Terbiyesi
Özellikle sinema ve tiyatroların çocuğun terbiyesindeki rolünden, çocuğun bu tür
aktivite merkezlerine gidip gitmemesinin üzerine tartışmalar yapan milletvekilleri bu konuya
ilgi çekmek istemişlerdir.
İlk olarak çocukları ilgilendiren, çocukların bakımına, ziraate, makinaya, talim ve
terbiyeye ait filmlerin gümrük vergisinden muaf tutulması gerektiğini öne süren Afyon
Karahisar Milletvekili İzzet Ulvi Bey, bunun memlekete faydalı olacağını belirtmiştir.‡‡‡‡‡
17 Ocak 1927 tarihinde Afyonkarahisar Milletvekili Ruşen Eşref Bey son zamanlarda
çocukların katılmasının sakıncalı olduğu bazı sinema ve tiyatroların olduğunu gözlemlemiştir.
Ancak on sekiz yaş veya daha altında bir yaşta bulunan çocukların genel olarak sinema ve
tiyatrolara gitmeleri kesinlikle yasaklamanın özgürlüklerini kısıtlama açısından doğru
olmayacağını belirtmiştir. Özellikle şehirde yaşayan çocukların ulaşımı kolay olacağından
dolayı sinema ve tiyatrolara gitmelerinin uygun olacağını vurgulamıştır. “Kendi tahsillerini,
kendi terbiyelerini ikmal etmek noktai nazarından zaruridir.” demiştir. Bu konuda meclise
verilen teklifin özellikle çocukların hükümetin uygun gördüğü sinema ve tiyatrolara gideceği
kısmını eleştirerek bunun için de: “Bunu nasıl tayin ve tahdit edecekler. Malumatı edebiyesi
vasi yeni bir takım encümenler mi teşkil edilecek, hükümetin her hangi bir dairesinde bir
komisyon Rasin'in, Korney'in yahut da bilmem diğer bir müellifin filân eseni ahlâkidir, filân
eseri gayrı ahlâkidir, diye bir hüküm mü verecek? Ve ona göre çocuklar tiyatrolara ve

TBMM, Zabıt Ceridesi, D.1, İ.56, C.2, 17.6.1338, S.476.
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.2, İ.67, C.3, 1.3.1341, S.86.
†††††
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.2, İ.17, C.2, 12.09.1339, S.55.
‡‡‡‡‡
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.2, İ.102, C.1, 14.02.1340, S.851.
§§§§
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sinemalara gidebilecekler ve diğerlerine giremeyecekler?” diyerek bu durumun faydadan çok
zarar getireceği kanısında olduğunu vurgulamıştır.”§§§§§
Bundan üç yıl sonra 14 Nisan 1930 tarihinde çocuk sinemaları, Eğlence Ve Hususî
İstihlâk Vergisi kanununca kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Maliye ve Maarif
Vekâletlerince terbiyevî hizmetleri kabul edilecek tiyatro, konser ve çocuk sinemaları bu
kanun kapsamında tutulmuştur.******
19.04.1930 tarihinde mecliste kabul edilen 167. madde uyarınca on iki yaşından aşağıda
bulunan çocukların, sinema ve tiyatro ve dans salonu ve bar gibi mahallere götürülmesi ve
alınması yasaktır. Altı yaşından yukarıda olanların gündüz terbiyevi veya genel amaçlı olan
sinema veya tiyatrolara getirilmesine müsaade olunabilmiştir.††††††
Maliye ve Maarif vekaletlerin tarafından terbiyevi hizmetleri kabul edilecek tiyatro,
konser ve çocuk sinemalarının üzerinden alınan verginin muaf tutulduğu Resmi gazetede
yayımlanmıştır.‡‡‡‡‡‡
Özellikle sinemanın çocuk üzerinde olumsuz tesiri olacağını düşünen Kırklareli
Milletvekili Dr. Fuat Umay’ın meclise verdiği teklife göre, aşk ve cinayet filmlerinin; ahlâk
ve terbiye üzerindeki olumsuz etkileri vardır. Film karakterleri gibi giyinmek, onlar gibi
yaşamak ve sinemada gördüğü bir kötü karakter gibi hareket etmek isteyen çocuklar
gözlemlediği kadarıyla az sayıda değildir. “Kontrolsüz bırakılan sinema filmlerinin
çocuklarımız üzerinde yapacağı muhakkak olan fena tesirlere meydan vermemek ve sağlık,
sosyal terbiyelerine yarayacak filimler göstermek ve sinemayı bir mektep haline koyabilmek
için filmlerin kontrol ve tasnif edilmesi şarttır.” şeklinde düşünen Umay, çocukların
izleyeceği filmlerin neşe ve sağlık veren, öğreten ve güzel dinleten filmler olması gerektiğini
söylemiştir. Sinemaların çocuklar için nasıl daha uygun yerler haline getirilebileceğine de
değinmiş olan Umay, filmlerin gündüz gösterilerek yetişkinlerin sinema ve tiyatro saatinde
çocukların gidecekleri yer yatakları olmaları gerektiğini ifade etmiştir. Bununla beraber
getirtilecek çocuk filmlerinin gümrük vergisinden muaf tutulması gerektiğini de belirtmiştir.
Bunun üzerine çocuklar için bir terbiye vasıtası olarak kullanılması mümkün olan fayda
sağlayabilmelerini temin etmenin gerekli olduğunu düşünen Maarif Encümeni çocukların
bilgilerini arttırmak amacıyla ve terbiye Yüksek Başkanlığa ilgili teklifi sunmuştur.
Bundan sonra Kültür bakanı Saffet Arıkan ve Talim ve Terbiye Reisi îhsan Sungun ve
Maarif Encümeni tarafından Kırklareli mebusu Dr. Fuad Umay’ın 16 ve daha küçük yaştaki
çocukların sinema ve tiyatrolara girmelerinin yasak edilmesi hakkında daha önce teklif ettiği
kanun lâyihası Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde henüz istenilen şekilde film
yapılamadığı ve 16 yaşına kadar olan çocukların sinema ve tiyatrolara gitmeleri
yasaklanamayacağı için, dışarıdan gelecek filmlerin teklif edilen kanun lâyihasındaki
terbiyevî sakıncaları içermeyecek şekilde olanlarını seçtirmek olmuştur. Bu durumla ilgili
mecliste kabul edilen maddelere bakacak olursak 1. maddede On altı ve daha küçük yaşta
bulunan çocukların umumî sinema filmlerine ve tiyatrolara kabul edilmeleri yasaklanmıştır.
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.2, İ.25, C.1, 17.1.1927, S.320.
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.3, İ.47, C.1, 14.04.1930, S.53.
††††††
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.3, İ.49, C.1, 19.04.1930, S.96.
‡‡‡‡‡‡
T.C. Resmi Gazete, 1501 24 Mayıs 1930
§§§§§
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Ama ahlaklarını güçlendirerek bilgi ve görgülerini ve duygularını arttırmaya yarayacak
filmler ve oyunları gösteren sinema ve tiyatrolara çocuklar gidebilirler. Bu filmlerle oyunların
önceden kontrol edilerek gösterilmesine izin verilmiş olması gerekir. 2. maddede ise süresi
söz konusu olmuştur. 16 ve daha küçük yaşta bulunan çocuklara güneş batıncaya dek sinema
ve tiyatroya alınabilir. 3. madde Kültür Bakanlığı tarafından denetlenmiş çocuklara yönelik
sinema filmleri gümrük vergisinden muaftır. 4. madde on altı ve daha küçük yaşta bulunan
çocukları umumî sinema filmlerine ve tiyatroya kabul eden ve Hükümetin iznini almaksızın
çocuklara film ve oyun gösteren sinema ve tiyatroculardan “25 liradan 100 liraya kadar”
hafif para cezası alınır. Tekrarı halinde iki aya kadar hafif hapisle cezalandırılırlar. (S; Sayısı :
155)§§§§§§
Çocuğun Terbiyesinde Cezalandırma Yöntemi Olarak “Dayak”
Çocuğu terbiye ederken şiddet, şiddeti uygulamak, doğru olup olmaması, uygulanıp
uygulanmayacağı politikacılar tarafından uzun tartışmalara yol açmıştır.
Mersin Milletvekili Besim Bey bir çocuğun yakını tarafından darp edildiğinde bunun
mahkemeye hemen taşınmaması için belli bir sürenin olması gerektiğini düşünmüştür ve bu
düşünceyi Meclis Encümenine teklif etmiştir: “Meselâ, bir kimse kastı terbiye ile kendi
vesayeti ve velâdetinde olan bir çocuğu döver veyahut büyük birader veyahut amca, dayı
kendi tahtı velayet ve vesayetinde bulunan bir çocuğa birkaç tokat atar. Bu çocuklar bazen
teşvik ve terğip ile mahakime müracaat ederler. Mahkeme bu davayı istima etmek ve hüküm
vermek mecburiyetinde bulunuyor. Onun için bendeniz rica ediyorum; kastı terbiye ile
taallûkat tarafından vâki olan darplar on günü tecavüz etmemek şartiyle denilmektedir.”
sözleriyle mecliste uzun tartışmalar yol açmıştır. *******
Ergani Milletvekili Kâzım Vehbi Bey dayak konusunun modern çocuk yetiştirmeye
uygun olmayacağını vurhulamıştır: “Efendim; malumu âlileri dayağın cennetten neşet ettiği
hakkındaki nazariyei meşume artık hurafata karışmıştır. Bugün ebeveyn ancak asri vesait ile
çocuklarının tenzihi ahlâki mecburiyeti maneviyesindedirler.” demiştir. Bunun üzerine Bozok
Milletvekili Süleyman Sırrı Bey: “Kızını dövmeyen dizlerini döver” diyerek bu düşünceye
karşı olduğunu vurgulamıştır. Bir kişinin çocuklarını terbiye etmesi açısından şiddeti doğru
bulan ve bunun hukuken de uygun olduğunu belirten Malatya Milletvekili Reşit Ağa bunu:
“Zira bir adam evlâdına bir iki tokat vurursa bunda hukuku umumiye vardır.” sözleriyle
doğrulamıştır. Ancak Bitlis Milletvekili Muhittin Nami Bey dayağın bir terbiye vasıtası
olmadığını düşündüğünü söylemiştir. Çorum Milletvekili Münir Bey ise: “Yalnız darbın
vasaiti terbiyeden olmadığı tecarüp ile terbiyei etfal ile. müşgul olanlarca artık anlaşılmış ve
ilmen de tahakkuk etmiş bir hakikattir.” diyerek çocuğa uygulanan şiddetin artık terbiye
vasıtası olmadığını vurgulamıştır.
Tüm bu düşüncelerin üzerine “bir liradan on liraya kadar olan cezayı nakit olarak
ödenir” fıkrasındaki cezayi nakdinin “beş liradan elli liraya kadar olması” kabul edilmiştir.
Adliye Vekili Mahmut Esat Bey çocukların hukukuna dikkat edilmesi gerektiğini çocuğun
dayakla terbiye edilemeyeceğini çocukların hakkını siyanet etmek gerektiğini vurgulamıştır.
Nüfusu Arttırma Politikası Açısından Çocuk Terbiyesi
§§§§§§

TBMM, Zabıt Ceridesi, D.5, C.24, İ.3, 20.4.1938, S.2-12.
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.2, İ.106, C.2, 19.4.1341, S.201.
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1920’li yıllardan itibaren yeniden yapılanma dönemine giren genç Türkiye, nitelikli
nüfusa olan büyük ihtiyacını temin etme noktasında etkili bir nüfus politikasına gereksinim
duymuştu. Türkiye’nin nüfusunun gelecekte her yönüyle sağlıklı ve güçlü olabilmesi yani
gürbüz bir neslin yetişmesi işine, çocuğun anne karnına düşmesinden itibaren başlayan bu
konuda konuşup tartışmalar yapan milletvekilleri özellikle nüfusu arttırma noktasında destek
sağlamışlardır. Bu konuda özellikle Fransa, Avusturya, Almanya örnekleri ile Türkiye’de
çocuk-nüfus konusundaki gelişmeler arasında ilişkisi kurulmuştur. Bu dönemde aileler
nüfusunun arttırılmasında çok çocuğa sahip olmaları konusunda teşvik edilmiştir. †††††††
Sıhhat ve İctimai Muavenet Vekaleti ile ilgili bütçe görüşmelerinde Esma Nayman
nüfus meselesinin önemine değinmiştir. Nüfusu çoğaltmak gerektiğini ve ayrıca her bir ferdi
terbiye ve takviye etmek görevi, hıfzıssıhha ve içtimaiyat, hatta siyaset ile meşgul olanlar için
zorunluluktur şeklinde düşünmüştür. Her ileri milletin, nüfus siyasetini bir ciddiyetle
karşıladığını ve büyük bir sermayeyi çoğaltmak için her vasıtaya başvurulduğunu Cumhuriyet
Türkiye’sinin bu durumu büyük bir önemle karşılayan ülkelerden biri olduğunu anlatır.‡‡‡‡‡‡‡
Bundan sonra Eskişehir Milletvekili İstamat Özdamar, Esma Nayman’a katıldığını
belirterek, nüfus meselesinin çok önemli olduğunu hayati bir konu olduğunu belirterek çocuk
yetiştirirken çocuğa zarar verecek şeylerden kaçınarak, çocuğun iyi yetişmesi için tedbirler
alınması gerektiğini ifade etmiştir: “Sonra arkadaşlar gayet mühim bir nokta üzerine nazaarı
dikkatlerinizi celbetmek istiyorum. Bugün Esma Nayman arkadaşımızın dediği gibi, nüfus
alanından çocuk yetiştirmek, memleket için hayati bir mesele olduğu gibi bu çocuğun
husulüne mani olacak tedbirleri göz önünden kaçırmak, bunların arkasından koşmamak da o
kadar mühimdir.” diyerek nüfus konusuna dikkat çekmek istemiştir.
SONUÇ
Ailenin, toplumsal kurumların ve devletin, çocuğun yetişmesinde, hayatta kalarak
yaşamını sürdürmesinde ve vatanı, ülkesi için faydalı birer vatandaş olmasında sorumlulukları
büyüktür. Bununla beraber kanun yapıcıların, politikacıların, bu alanda çalışma yapması
kaçınılamaz bir gerçek olmuştur.
Atatürk Döneminde de politikacılar bu sorumluluktan geri durmamışlar ve mümkün
olduğu kadar çok mecliste “çocuk” kavramı hakkında fikir ve görüşlerini ileterek ve
birçoğunun kanuna dönüşmesine vesile olarak adımlar atmışlardır.
Gerek çocuğun ailede terbiyesi gerekse de okulda ve sosyal alanlarda terbiyesi milli
amaçlarla donatılarak olmuştur. Ailede milli hislerle yetiştirilmesi için yönlendirmeler, okulda
terbiyesini doğru alması için çalışmalar, sinema ve tiyatro gibi sosyal yaşam alanlarında da
Türk çocuğunu koruma gayretleri bu amaçlarla olmuştur.
Geçmişte de günümüzde de bir güç olarak görebileceğimiz nüfus konusunda da çocuk
ve onu doğru yetiştirme amaçlar arasındadır. Erkek çocuğunun özellikle vatanını müdafaa
edecek bir asker olacak olması ya da kız çocuğunun anne olduğunda vatansever hislerle
yetiştireceği çocuklarının olması terbiye açısından büyük önem kazanmıştır.
†††††††

Makbule Sarıkaya, Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Türkiye’de Nüfus Konusunun Dönemin Dergilerine
Yansıması Örneği: Gürbüz Türk Çocuğu Dergisi, S.733-747.
‡‡‡‡‡‡‡
TBMM, Zabıt Ceridesi, D.5, İ.64, C.2, 25.5.1937, S.232.
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CENAZELİK KISMINA SAHİP TÜRBELER İLE İLGİLİ BİR MESELE VE
BURSADA’Kİ DÖRT TÜRBE
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ELPE
Batman Üniversitesi
Özet
Türbelerde alt kat mevcudiyeti, özel bir duruma işaret etmektedir. Bazı türbeler alt kat
ihtiva etmektedir. Bu tür türbeler Anadolu dışında İran, Azerbaycan, Irak gibi yerlerde,
genelde Büyük Selçuklu devletinin hakimiyet sahalarında Selçuklular ya da onlara bağlı
devletler, atabeylikler ya da onlara komşu devletlerin egemenlik sahalarında; Anadolu’da ise
Anadolu Selçuklu devleti, bu devletin kurulmasından önce ve yıkılmasından sonra kurulan
beylikler dönemlerinde , daha sonra ise Osmanlı döneminde görülmektedir. Alt kata “
cenazelik, mumyalık, esas mezar odası, kripta, kripto , mezar hücresi” gibi isimler verilmiştir.
Konumuz açısından önemli bir mesele olarak gördüğümüz husus biz sanat tarihçilerin bu alt
katı inceleme şansının her zaman olmayışıdır. Nadir birkaç türbe dışında alt katları
görememekteyiz. Ya bu alt katlar bir demir kapak ile kapatılıp ve hiç açılmamak üzere
lehimleniyor ya da bu katta bir kapı var fakat bu kapı her zaman kapalı. Özellikle alt kat
kısmın araştırmak isteyenler için bu mesele oldukça önem arz etmektedir. Bu makale de biz
bu meseleyi ele almaya çalıştık ve bunun yanı sıra yine bu mesele ile ilgili olarak Bursa ‘da
yer alan alt kata sahip dört türbeyi anlatmaya çalıştık
Anahtar Kelimeler: Cenazelik, Mesele , Türbe , Bursa , Araştırma
Abstract
The presence of a lower floor in the tombs indicates a special situation. Some tombs
contain lower floors. Such tombs outside Anatolia, Iran, Azerbaijan, Iraq, in general, the
Great Seljuk state dominance of the Seljuks or their affiliated states, atabeylikler or
neighboring states in the sovereignty areas; In Anatolia, the Anatolian Seljuk state was seen
during the principalities established before and after the collapse of this state and later in the
Ottoman period. On the lower floor, names such as funerals, mummies, main burial chambers,
crypts, crypto and tomb cells are given. What we consider to be an important issue for our
subject is that we, art historians, do not always have the chance to examine this lower floor.
You cannot see the lower floors except for a few rare shrines. Either these lower floors are
covered with an iron cover and soldered so that they never open or there is a door on this floor
but this door is always closed. This issue is very important especially for those who want to
investigate the lower floor. In this article, we tried to deal with this issue and also tried to
explain the four tombs in Bursa with lower floors.
Keywords: Funeral, Matter, Tomb, Bursa, Research
GİRİŞ
Mezar yapılarından bir grubu temsil eden türbeler, ölen kişinin hatırasını yad etmek
için yapılmış yapılardır. Açık mezarlara göre daha kısıtlı bir kısmı oluşturan türbelerin bir
kısmında cenazelik kısmı denilen ve toprak altında buluna özel bir bölme vardır. Burada ölen
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kişi mumyalanmış olarak tabut içinde yer alır . Bu kısmın üstünde olan ve sembolik sanduka
odası da denilen kısım da ise sembolik olarak bir sanduka vardır ve burada dua etmek ve
namaz kılmak amaçlı bölümler de vardır . (Mihrap vs) Türbelerin bu üst kısımlarının kapıları
genelde açık iken cenazelik kısımları bir çok türbede kapalı, hatta çoğunun kapakları
lehimlidir. Sanat tarihi alanında türbeler konusunda araştırma yapmak isteyen araştırmacıların
en çok maruz kaldıkları mesele budur. Cenazelik kısımları açık olan türbelerin incelenmeleri
tamamlanmış iken cenazelik kısımları kapalı olan türbelerin incelenmeleri maalesef eksik
olmaktadır. Vaktinde bu kısımları açık olarak gören araştırmacıların tasvirlerine dayananarak
yapı hakkında daha detaylı bilgi sahibi olduğumuz türbeler olmakla beraber yine de bu bile
eksiktir. Çünkü bir yapıyı başkasının incelediği haliyle anlamak ile kendi incelememiz
arasında oldukça büyük farklar vardır.
Cenazelik, mumyalık, kripta, esas mezar odası, mezar hücresi giib isimler ile anılan bu
kısım bir türbenin en önemli yeridir. Çünkü buradaki durum ve yapı özelliği üst kısımları
etkilemiştir. Bu kısımlar düzgün bir şekilde incelendiğinde o türbe hakkında çok detaylı bilgi
sahibi olunmaktadır. Cenazelik kısımları görülebilen ve ziyaret edilebilen türbelerden bazıları
şunlardır. Harput Arap Baba Türbesi, Harput Mansur Baba Türbesi, Cizre Mem u Zin
Türbesi, Hasankeyf Zeynel bey Türbesi. Bursa’da tespit ettiğimiz kripta kısmına sahip dört
türbe bulunmaktadır. Bu dört türbe de Osmanlı döneminde XV. yüzyılda inşa edilmiştir. Bu
türbeler, Yeşil Türbe , Abdulaltifi Kutsi Türbesi, Karşıduran Süleyman Türbesi ve Umur Bey
Türbesidir. Bu türbeler içinde Umur Bey Türbesi kare baldaken tarzda inşa edilmiştir. Yeşil
Türbe sekizgen planlı, Abdullatif- i Kutsi Türbesi, ve Karşıduran Süleyman Türbesi ise kare
planlı yapılardır.

Bursa Örnekleri
Yeşil Türbe : I.Mehmed dönemi yapısı olan türbe, sekizgen planlı, kubbeli bir yapı
düzenine sahip olan yapının dış cephesi çiniler ile kaplıdır. (Foto 1) Bu yapının cenazelik
kısmı görülemedi. 1993 yılında türbeyi incelemeye gittiğimizde bize cenazelik kısmına
girilemeyeceği söylendi. Giriş yeri olarak üst kat kapısının arkasında yer alan bir kapı
gösterilmişti. 2009 yılında aynı türbeye gittiğimizde ise daha önce bize gösterilen yerin
kapatıldığını gördük ve türbenin dışında yer alan mermer bir platformun cenazelik kısmını
gösterdiği söylendi. Bu yapının cenazelik kısmının incelenmesi için bir takım bürokratik
işlemlerin yapılması gerektiğini öğrendik. Valilikten alınacak izin neticesinde araştırmacının
yanına bir görevli verilmek suretiyle yapının ilgili bölümünün inceleneceğini öğrendik. Bu
durum uzun bir süreç içinde olacağından ve biz o kadar süre ilgili yerde
bulunamayacağımızdan dolayı ve incelenecek yapı sayısının fazlalığı göz önünde
bulundurulduğunda bu izni alamadık dolayısıyla ilgili kısmı inceleyemedik. Haziran 2019 da
gittiğimizde ise o mermer platformun kaldırıldığını oraya iki tana mezar konduğunu ve
cenazelik kısmının ise bir kapakla işaret edildiği gördük.(Foto: 2) Bu türbenin cenazelik kısmı
için Ekrem Hakkı Ayverdi, “ Örülü ve kapalı olduğundan bodrum kısmı görülemedi” diye
belirtmiştir. Ayrıca aynı yazar, Albert Gabriel’in bu kısmı gördüğünü ve ondan naklederek
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“cenazelik kısmının üç bölümlü ,beş gözlü ve duvar kalınlığının 2.60 m olduğunu” kitabında
yazmıştır.1
Abdullatif- Kutsi Türbesi: Zeyniler Camisi yanında yer alır. II. Murad döneminde
inşa ettirilmiştir. Yapının üst katı kesme taş-tuğla almaşık; cenazelik kısmı ise moloz taş
/kesme taş- tuğla almaşıktır. Eyvan görünümlü bir girişe sahip olan türbede üst kat ve alt kat
girişleri aynı yöne bakmaktadır.(Foto 3)Yapının cenazelik kısmı tonozlu bir girişe sahiptir. İç
kısım bir miktar görünmektedir. Diğer türbelerde olduğu gibi giriş kısmı metal kapakla
kapatılmamıştır. Fakat demirden parmaklıklı kapısı kilitli olduğundan dolayı içeri girilemedi.
(Foto 4)
Umur Bey Türbesi : Sandukasındaki sülüs yazılı kitabeden , Umur Bey’in
865/Ağustos 1461 başlarında öldüğü anlaşılmaktadır. Türbe caminin mihrab hizasında
camiden 4 m kadar uzakta yer alır. Kare baldaken türbenin ölçüleri, 4.60 X 4.60 m. Lahidin
boyu ise 2. 60 m dir.2 Baldakeni oluşturan ayaklar tuğladan olup günümüzde sıvalıdır. (Foto
5) Yapı kubbe ile örtülü olup, kubbe altında iki sıra tuğla kirpi saçak yer almaktadır.(Foto 6)
Bu türbenin cenazelik kısmın bir kapakla belirtilmiştir. (Foto 7) Kapak açılamadı ve
dolayısıyla cenazelik kısmının içi görülemedi.
Karışdıran (Karşıduran) Süleyman Bey Türbesi: Muradiye külliyesi ile arasında bir
cadde bulunmaktadır Muradiye hamamı ile aynı hizadadır. II. Mehmed Dönemine tarihlenen
yapıda II.Mehmed döneminde Bursa sübaşısı olan Süleyman Bey’e aittir. . Sanat Tarihçisi
Ekrem Hakkı Ayverdi bu yapı ile bilgiler verdiği eserinde, yapının cenazelik kısmının
tarafından görülemediğini ifade etmiştir. 3 (Foto 8) Yapının duvarları kesme taş- tuğla
almaşık olarak inşa edilmiştir. Yan ve arka cephelerde pencereler bir büyük kemer içine
alınmıştır böylece cephe hareketlendirilmiştir. (Foto 9) Bu türbede üst katta sanduka
bulunmamaktadır. Yapının cenazelik kısmı ise bir kapakla işaret edilmiştir. (Foto 10)
SONUÇ
Cenazelik katına sahip türbelerde sanat tarihçilerinin karşılaştığı temel sorun olan bu
kısımların incelenmesinde karşılaşılan güçlüklerin anlatıldığı bu bildirimizde ayrıca Bursa’da
yer alan, cenazelik katına sahip olan dört türbe hakkında da bilgi verilmiştir. İki katlı olarak
inşa edilmiş olan türbelerde yapının en önemli yeri cenazelik katıdır. Bu kısım vefat eden
kişinin cesedinin konduğu kısımdır, burada yapılacak incelemelerde, hem cenazelik katı hem
de yapının geneli hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olunur. Fakat biz, birçok yapının alt katlarını
dıştan inceleyip, iç kısmını görmeden üst kat ve diğer unsurları da inceledikten sonra yapı
hakkında bilgi sahibi oluyoruz fakat bu bilgiler eksik olmaktadır. Dolayısıyla incelediğimiz
türbe için tam olarak biliyoruz diyemiyoruz. Cenazelik katlarını inceleme fırsatı bulduğumuz
türbeler ile ilgili bilgimiz tam olmaktadır ve aradaki fark bariz olarak belli olmaktadır.
Cenazelik katlarını havalandıran mazgal pencereler vasıtasıyla içerisinin bir bölümünü
Ekrem Hakkı AYVERDİ, Osmanlı Mimarisinde Çelebi Mehmed ve Sultan II. Murad Devri, (806-855/14031451) , C.II, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, 1989, s. 105
2
Ekrem Hakkı AYVERDİ, Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, (855-886/1451-1481) C.III, İstanbul, Fetih
Cemiyeti Yayınları, 1989, s. 344
3
Ekrem Hakkı AYVERDİ, a.g.e., C.III s. 158
1
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görebildiğimizden en azından gördüğümüz kısımlar hakkında bilgimiz oluyor. Niksar, Kırk
Kızlar Türbesi ve Sivrihisar Alemşah Türbesi, bu kısımları kısıtlı olarak, mazgal pencereler
aracılığı ile gördüğümüz türbelerden sadece ikisidir. Bunun yanı sıra mazgal pencerelerin yanı
sıra giriş kapılarının parmaklıklı olmaları vasıtasıyla geniş bir kısmını görebildiğimiz türbeler
de vardır. Sivas, Güdük Minare Türbesi bu tip türbelere örnek olarak verilebilir.
Türbelerin cenazelik kısımlarında yer alan tabutların üst kattaki kısımda sembolik
olarak konulmuş sandukaları vardır. “Sembolik lahit/sanduka odası” olarak da adlandırılan bu
kısımlarda genelde mihrap bulunur. Bu kısımda yapılan incelemeler ile genelde yetinmek
durumunda kalıyoruz ki bu da takdir edilir ki sanat tarihçiler bir eksiktir.
KAYNAKLAR
AYVERDİ, Ekrem Hakkı, (1989) Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II Sultan Murad
Devri,(806-855/1403-1451), C.II. İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, (2. Baskı)
AYVERDİ, Ekrem Hakkı, (1989), Osmanlı Mimarisinde Fatih Devri, (855-886/14511481), C.III, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları s. 158
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Foto 1: Yeşil Türbe Giriş Cephesi. (Foto Ebru ELPE)
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Foto 2: Yeşil Türbe , Cenazelik Kısmının Belirten Kapak. (Foto Ebru ELPE)

Foto 3: Abdullatif-i Kutsi Türbesi. Genel Görünüm (Foto: Ebru ELPE)
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Foto 4: Abdullatif- i Kutsi Türbesi, Cenazelik Kısmı Girişi. (Foto : Ebru ELPE)

Foto 5: Umur Bey Türbesi Genel Görünüm . (Foto Ebru ELPE)
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Foto 6: Umur Bey Türbesi Sanduka . (Foto : Ebru ELPE )

Foto 7: Umur Bey Türbesi Cenazelik Kısmının Kapağı. (Foto : Ebru ELPE)
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Foto 8: Karşıduran Süleyman Bey Türbesi. Eski Foto, (Foto, Ayverdi, C.III, 1989,
s. 158 den alınmıştır)

Foto 9: Karşıduran Süleyman Türbesi . (Foto Ebru ELPE)
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Foto 10: Karşıduran Süleyman Türbesi, Cenazelik Kısmı Kapağı. (Foto Ebru
ELPE)
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OSMANLI DOĞU HUDUDUNDA KARS LİVÂSI VİRİŞAN NAHİYESİ’ NDE NÜFUS
VE EKONOMİK YAŞAM
Müjge KARACA
Uludağ Üniversitesi
Özet
Osmanlı Devleti yeni fethettiği yerlerde düzeni tesis etmek amacıyla halkı belli
zamanlarda vergi sayımına tabi tutmuştur. Bu sayımların kaydedildiği defterlere "tahrir
defterleri" denilmektedir.
XV. ve XVI. yüzyıllar boyunca büyük bir titizlikle yapılan genel nüfus sayımlarını,
toprakların tasarruf sistemlerini, tarım ürünlerinin çeşitliliği ve miktarını, vergi vermekle
sorumlu erkek nüfusu ihtiva eden tahrir defterleri üzerine yapılmış çok sayıdaki çalışma
incelenmiştir. Özellikle XVI. yüzyılda Osmanlı şehir ve kırsalında belli bir oranda nüfus
artışından bahsedilmektedir. Türkiye’ de klasik dönem nüfus sayım çalışmaları Ömer Lütfi
Barkan ile başlamıştır. Devamında bu nüfus artışının toprakla, iskânla veya kentleşmeyle
ilişkisi ortaya koymak pek çok araştırmacının sorunsalı olmuştur.
Osmanlı coğrafyasındaki farklı yerleşim yerlerine ilişkin yapılan çalışmaları incelemek
karşılaştırmalı mukayese etme sonucunu getirmiştir. Dolayısıyla çalışmaya konu edinilen
bölgeye ait verileri bütünden uzaklaşmadan değerlendirme imkânı doğmaktadır. Bununla
birlikte bölgeye ait fazla çalışmanın olmaması çalışmayı farklı kılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, tahrir defteri, Virişan nahiyesi.
Abstract
In order to establish order in the newly conquered places, the Ottoman Empire subjected
the people to tax counting at certain times. The books in which these counts are recorded are
called "tax register".
Along XV. and XVI. century numerous studies have been conducted on the general
censuses, land saving systems, diversity and quantity of agricultural products, male
population responsible for taxation. Especially XVI. century, a certain percentage of
population growth in the Ottoman city and countryside is mentioned.Turkey's classic era
began with the census work Ömer Lütfi Barkan. Subsequently, it has been problematic for
many researchers to reveal the relationship of this population growth with land, settlement or
urbanization.
Examining these studies on different settlements in the Ottoman geography has resulted
in a comparative comparison. Examining these studies on different settlements in the Ottoman
geography has resulted in a comparative comparison. However, the fact that there are not
many studies belonging to the region makes the studied region different.
Key Words: Ottoman state, tax register, Virişan region.
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Giriş
Kars, Osmanlı Devleti tarafından fethedildikten sonra konumu itibariyle sürekli bir
mücadeleye sahne olmuştur. Ülkenin doğusunda yer alması ve yoğun savaşların yaşanması
bölgenin nüfus ve kalkınma noktasında zayıf kalmasına neden olmuştur.
Arşiv belgelerinde farklı adlarla ifade edilen Kars’ın diğer bir adı da Döşkaya’dır. 1
1536- 1537 yıllarında Osmanlı Devleti’ne katılan Kars ile ilgili olarak ilk tafsilatlı bilgiye
1574 tarihli tahrir defterinde rastlamaktayız. 2 Sınır şehri olması hasebiyle baskınlara maruz
kalan şehrin harap durumunun düzeltilmesi için belli bir iskan politikası izlenmeye
çalışılmıştır. Bu nedenle bölge konar- göçer aşiretlerin iskânına açılmıştır. Bu sayede hem
aşiretlerin yerleşik hayata geçmesi hem de bölgenin şenlendirilmesi amaçlanmıştır.3 15601565 yılları arasında Kars Sancağı’nın Kars, Virişan, Çörk, Kızılgedik, Kuzey, Döşkaya,
Erekli ve Yedikilise olmak üzere sekiz nahiyeye ayrıldığı görülüyor. Bununla birlikte 1565
yılı başlarında İran’a iltica eden Şehzade Bayezid ve oğullarının teslimi için bölgenin bir
miktar altınla birlikte İran’a bırakılması bildiriliyor. Dolayısıyla bölgenin hududun dışında
kaldığı söylenebilir.4
Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde siyasi idareyi kurmak amacıyla vergi sayımları
yapmıştır. Yapılan bu sayım işlemine tahrir adı verilmektedir. Tahrirler belli aralıklarla (1020-30 yıl) yapılmıştır. Osmanlı Devleti’nin siyasi, içtimai ve askeri yapısı hakkında bilgiler
veren bu belgeler büyük ehemmiyete sahiptir. Zira bu defterler sayesinde bölgenin insanı,
gelir kaynakları ve miktarları ile ilgili envanter çıkarmak mümkündür.
Çalışmaya esas teşkil eden tahrir defterlerinden hareketle Kars Livası’nın nüfus ve
ekonomik yapısı hakkında veriler ortaya koymaya çalışılacaktır. Bu bağlamda Virişan
nahiyesi örnek teşkil etmektedir.
1. Virişan Nahiyesi’nde Nüfus
Arapça nefs kelimesinin çoğulu olan nüfus ̒ ̒nefis; ruh, can, hayatˮ anlamına gelir ve
daha birçok coğrafyada yaşayan insanları ifade eder. ̒ ̒ Bir yerde oturan, ikamet edenˮ
mânasındaki sâkinin çoğulu olan sükkan/sekene de nüfus karşılığında kullanılmaktadır.
Kur’ân-ı Kerîm’in çeşitli ayetlerinde dini bir gruba, bir şehre veya bir aileye mensup insanlar
için çokça geçen ehl kelimesiyle de nüfus kastedilmektedir. Bugün doğum, ölüm, evlenme,
boşanma, yaş, göç hareketleri gibi konular ̒ ̒nüfus bilimiˮ(demografi) denen bilim dalı
tarafından incelenmekte, ayrıca nüfusla ilgili meseleler beşeri coğrafyanın konuları arasında
yer almaktadır.5
Bizler içerisinde Osmanlı nüfus yapısı ve sayısına ilişkin bilgilerle tahrir adı verilen ve
içinde şahıs adlarından vergi türlerine ve miktarlarına kadar pek çok hususun bulunduğu
ayrıca vergi verenin sayısından yerleşim yeri adlarına kadar önemli malumatlar içeren tahrir
Dündar Aydın, Erzurum Beylerbeyiliği Ve Teşkilatı-Kuruluş Ve Genişleme Devri (1535-1566), TTK,
Ankara, 1998, s. 274.
2
Aydın, a.g.e, s.279.
3
S. Ural, J. Akyüz Orat, N. Oran Arslan, A. Bingöl, C. Tüysüz, Kars Tarihi Geçmişten Cumhuriyete, Kafkas
Üniversitesi Yayınları, Kars 2011, s. 274.
4
Aydın, a.g.e, s. 277.
5
Nebi Bozkurt, ʻʻNüfusˮ, İ.A, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 2007, C. 33, s. 293.
1
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adı verilen defterlerden çok şey öğrenmekteyiz. Tahrir sözlük anlamı itibariyle ʻʻyazma,
kayda geçirmekˮ demektir. Bu bilgilerin yer aldığı defterlere ise tahrir defterleri denir.
Osmanlı Devleti, bu işlemi fethettiği her yeni yer için uygulamıştır. Genel olarak kaynaklarda
tahririn otuz yılda bir yapılması gerektiğine işaret edilir. Bununla birlikte fetih sonrası gerçek
tahririn ardından yeni bir padişahın tahta geçmesi durumunda da genel tahrirlerin yapıldığı
anlaşılmaktadır.6 Fethedilen bölgede sancağa ait gelir kaynaklarını tesbit etmek amacıyla
görevlendirilen kişiye ʻʻtahrir emîniˮ veya ʻʻ il yazıcısıˮ denilirdi.7 Bunlara ilave olarak bu
defterlerin ihtiva ettiği bilgiler sadece vergi toplamak için sıradan sebeplerle yapılmazdı.
Bunlar İmparatorluğun idarî malî bütün teşkilatının esasını teşkil edecek surette tasarlanır ve
yalnız vergi mükelleflerini değil, aynı zamanda çeşitli hizmetler ve imtiyazlar dolayısıyla
vergiden muaf olanları, ümerâ ve askerleri ihtiva eden hakiki nüfus istatistikleri mahiyetinde
bilgileri de içerir.8 Yine Ömer Lütfi Barkan’ ın ilim dünyasına kazandırdığı bu defterlerle
ilgili birçok araştırmacı sancak, kaza ve nahiye bazında çalışmalar yapmıştır.9
Ömer Lütfi Barkan, ʻʻTarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihiˮ adlı eserinde
Osmanlı İmparatorluğu tarihini yeni birtakım metotlarla ele alıp dünya tarihleri içinde uygun
yere koymak için ‘ʻTarihi Demografiˮ adındaki ve tarihi ilimler arasında önemli yere sahip
olan bu alanı, tarihin hizmetine koymanın öneminden bahseder.10
Barkan, 1520- 1530 yılları arasında Anadolu nüfusunu 12-13 milyon olarak
vermektedir.11 Buna ek olarak Fernand Braudel, Akdeniz dünyasında 16. yüzyıl boyunca
sürekli bir nüfus artışından bahseder ve Osmanlı İmparatorlu’ğu için nüfusu 20-22 milyon
olarak tahmin etmektedir. Dolayısıyla Barkan 16. yüzyılın sonuna kadar yapılan fetihlerle
birlikte aşağı yukarı % 60’ a kadar bir nüfus artışını kabul ederek Osmanlı İmparatorluğu için
30-35 milyonluk bir nüfustan bahseder.12 Bütün bu hesaplamalar hane katsayısı çarpılarak
yapılmıştır. Halil İnalcık, hane kavramını ʻʻ bir çatı altında yaşayan herkesi değil, bağımsız
bir gelir kaynağına sahip olan evli çiftleri ifade eder. Dolayısıyla baba evinde oturan, ama
evli ve bağımsız bir gelir kaynağına sahip olan bir erkek evlat, ayrı bir hane demektir. Yani
hane halkı, ekonomik bakımdan bağımsız bir aile anlamına gelir.ˮ şeklinde tanımlamıştır. 13
Barkan, haneyi hesaplarken beşle çarpmıştır. Bu duruma yönelik farklı yaklaşımlar da
olmuştur. M. Mehdi İlhan, Âmed sancağı için yaptığı çalışmada katsayının 5,5 olabileceği
görüşündedir.14 Diğer bir hesapla ise II. Bayezid devrinden (1481-1512) kalma olduğu tahmin
edilen bir defterdeki sürgün edilenlerle ilgili bir ölçümde yer alan ve buna ilave olarak aile
reislerinin isimlerinin yer aldığı hanelerin bir kısmının iki, üç, dört nüfuslu olduğu
Mehmet Öz, ʻʻ Tahrirˮ TDV İslam Ansiklopedisi, C. 39, s. 426.
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), çev. Ruşen Sezer, YKY, İstanbul, s. 112.
8
Barkan, a.g.e., s.8.
9
Erhan Afyoncu, ʻʻ Türkiye’ de Tahrir Defterlerine Dayalı Olarak Hazırlanmış Çalışmalar Hakkında Bazı
Görüşlerˮ, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, C.1, S.1, 2003, s. 267-286.
10
Ömer Lütfi Barkan, ʻʻ Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihiˮ, Türkiyat Mecmuası, C 10. (19511953), s.1-2.
11
Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Sosyal Ve Ekonomik Tarihi, Paradigma Yayıncılık, İstanbul 2013, s.19.
12
Barkan a.g.e, s.20.
13
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’ nun Ekonomik Ve Sosyal Tarihi 1300-1600, Eren Yayınları,
İstanbul 1997, s. 61.
14
M. Mehdi İlhan, ʻʻOnaltıncı Yüzyıl Başlarında Amid Sancağı Yer ve Şahıs Adları Hakkında Bazı Notlarˮ,
TTK Belleten, LIV/209(1990), s.213-232.
6
7
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anlaşılmıştır. Fakat genel toplamda ulaşılan 180 nefer sayısı ve hane miktarının da 30 oluşu
ortalamayı 5,45 olarak çıkarmıştır.15
Osmanlı Devleti’nde toprağı tasarruf hakkı reâyâ adı verilen köylülere aittir. Ayrıca
Osmanlı Devleti döneminde Avrupa’ da ki gibi toprak mülkiyetine dayalı ve hiyerarşik bir
sınıf modeli yoktur.16 Köylüler şehir halkından farklı diğer bir üretici sınıf durumundadır.
Ziraata dayalı ekonomide köylünün toprağı ekip biçmesi oldukça önemlidir. Osmanlı Devleti
kuruluş dönemlerinde fethedilen yerlere konar- göçerleri getirip yerleşik hayata geçirmesiyle
yeni köyler kurmuş bu sayede Anadolu’da büyük bir nüfus potansiyeline sahip olmuştur.17
Bununla birlikte köy ve kasaba halkı keyfi bir hareketle yerlerini terk edemez ve başka yerlere
gidemezlerdi. Böyle durumlar için devlet, iskân kanunu çıkarmış ve bazı cezai yükümlülükler
getirmiştir. Bütün bu önlemlere rağmen çeşitli sosyal hadiselerde (isyan, eşkıyalık hareketleri,
celâli isyanları) , özellikle güvenliğin sağlamak amacıyla köylüler daha büyük yerleşim
yerlerine göç ettirilmişlerdir. Bu durum şehirlerdeki nüfusu artırmış ve bu hızlı nüfus artışı
kent merkezlerini olumsuz yönde etkilemiştir.18
Çalışmaya konu olan ve Osmanlı doğu hududunda yer alan nahiyelerden biri olan
Virişan nahiyesiyle ilgili bilgilere ̏ Defter-i Mufassal-ı Livâ-i Kars ̋ başlıklı tahrir defterinden
ulaşmaktayız.19 Bir diğer kaynak ise Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan ve adı geçen
nahiyenin 154 ve 174 sayfaları arasında, Livâ-i Kars Nâhiye-i Virişan tâbiʻ-i m başlığı altında
gerekli bilgilerin verildiği 669 numaralı defterdir.20
I.tahrirde Virişan nahiyesine bağlı 96 köy yer almaktadır. II. tahrirde aynı şekildedir.
Her iki tahrirde de köyler aynı sırada yazılmıştır. Virişan nahiyesiyle ilgili yapılan I.tahrirde
20 adet köyde şahıs adı yer almaktadır. Bunlardan da 11 tanesinde vergi mükellefleri tek tek
adlarıyla yazılmıştır. Bazı köylerde sadece 1-2 kişilik isimler almaktadır. II. tahrirde ise 17
köyde şahıs adına rastlanmaktadır. Yine bu tahrirde 13 tane köyde şahıs adını daha çok
görmekteyiz. Şahıs adlarının yer aldığı köyler bazıları ortak olmakla beraber her iki tahrirde
de farklı köylerde isim yazıldığı görülmektedir. Bunlardan ortak olanlar şöyledir; Karye-i
Varişin, Salut-ı Küçük, Karye-i Terkişen, Karye-i Azadkom, Karye-i Sos, Karye-i
Boyalu,Karye-i Kamışlu, Karye-i Ağcakilise, Karye-i Koşakilise,Karye-i Asboğa, Karye-i
Macarşin, Karye-i Koşakünbed, Karye-i Keskünbed.21
Vergi mükelleflerinin adının yer aldığı ve ortak olan bu köylerden ise sadece 7
tanesinde isimlerin tek tek yazıldığını görmekteyiz. Böylece nüfusa dair birtakım çıkarımlar
yapılabilmektedir.

Nejat Göyünç ʻʻ Hâne ˮ, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.15, s. 552-553.
İlhan, a.g.e
17
Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu’nda Aşiretlerin İskânı, Türk Kültürü Araştırmaları, XV/1-2,
Ankara 1976, s.267-271.
18
Yusuf Hallaçoğlu, XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı Ve Sosyal Yapı, TTK, Ankara
1995, s.105.
19
BOA. TD/ 175.
20
BOA. TD/669.
21
BOA. TD/ 175., BOA. TD/ 669.
15
16
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Tablo-I
I. Tahrir (1588)
II. Tahrir(1595)
Şahıs adı
İspenç neferan
Şahıs adı

İspenç neferan

Karye-i Varişin

55

55

51

51

Salut-ı Küçük

25

23

19

19

Karye-iTerkişen

35

35

32

32

Karye-i Ağcakilise

38

38

10

10

Karye-i Koşakilise

15

15

11

11

Karye-i Asboğa

11

11

11

11

Karye-i Macarşin

32

32

32

32

Tablodaki verilerden hareketle Virişan merkez köyünü örnek alacak olursak, 55 vergi
mükellefinden 34 tanesi baba veya kardeşiyle birlikte yazılmış. Geriye kalan 21 şahıs sadece
kendi adıyla kayda geçirilmiştir. Burada dikkati çeken konu II. tahrirde kayda geçirilen şahıs
ve neferan sayısındaki azalmadır. Bunu dönemin siyasi ve ekonomik durumuna
bağlayabiliriz. Bu durum özellikle kırsal kesimden şehirlere göçün bir işareti olarak göze
çarpmaktadır. Virişan nahiyesi için I.tahrirdeki verilerle bir hesaplama yapmaya gidersek
55×5=275 gibi bir sayı çıkmaktadır.22 Aynı nahiye için II. Tahrirdeki verilere bakacak
olursak. 51 vergi mükellefinin adı kaydedilmiştir. 51×5=255 gibi bir sayı çıkmaktadır.23
̏ Defter-i Mufassal-ı Livâ-i Kars ̋ ve 669 numaralı tahrir defterlerinde bazı isimler
ʻʻveled-i Oˮ veya ʻʻbirâder-i Oˮ şeklinde yazılmıştır. Yılmaz Kurt bu şekilde yapılan
kayıtlarda tasnif için şu şekilde formüle etmiştir ʻʻbu şekilde yazılan isimleri, baba adını bir
önceki isimden çıkarmak suretiyle bilgisayara babaadı bölümüne yazdık. Ancak akrabalık
ilişkisini göstermek üzereVRK2 sütunundan sonra 1 karakterlik AKR sütunu açtık. Bu kişinin
yaşayan bir babanın oluğunu göstermek üzere AKR sütununa ‘o’ harfi yazdık. Vergi
mükellefleri iki, üç, dört kardeş olduğundan defterde ʻʻİlbeyi birâder-i o; Hasan birâder-i o
şeklinde yazmaktaydı. Tasnif ve sayımda kişi adı sayısı kadar baba adı bulunmakta ve baba
adlarında isim yüzdesi değişmemekteydi. Oysa bir önceki nesilde, kardeşler dolayısıyla nüfus
azalıyordu.24. Burada dikkati çeken diğer bir husus ise baba ve oğul adlarından birinin Türk
diğerinin yabancı olmasıdır. Defterlerde buna sayısız örnek vardır. Örneğin Hazarhan veled-i
İstepan 25.
Defterde çok sık olmasa da bazı kişiler yaptığı görevle birlikle yazılmıştır. Örnek
olarak; Karaca veled-i Varsim Keşiş26,Hürrem melik27 verilebilir. Erkek isimlerinin yanı sıra
22

BOA. TD/ 175
BOA. TD/ 669
24
Yılmaz Kurt, ʻʻOsmanlı Tahrir Defterlerinin Onomastik Değerlendirmesine Uygulanacak Metodˮ, Osmanlı
Araştırmaları XVI s.47.
25
BOA. TD/ 175, 9b.
26
BOA TD/, 9b.
27
BOA. TD/ 669,156.
23
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her iki defterde kadın isimlerine de rastlanmaktadır. Şehriman, Sultan28, Altun29 Gökçe30,
Nurdan31 bunlara örnektir. İki kelimeden oluşan şahıs adları da oldukça fazladır. Bunlara
Şahali32, Allahvirdi33 örnek olarak verilebilir.
2. Virişan Nahiyesi Köylerinin Vergi Türleri ve Miktarları
Çalışma sahamız olan Kars Livası’nda bulunan Virişan nahiyesiyle ilgili adı geçen 96
köy her iki defterde de aynı sırada yer almaktadır. Vergi yekunları tutulan bu köylerden,
ayrıntılı tahrir yapılanlarla birlikte tek bir şahıs adının yazıldığı veya reâyasız olduğu anlaşılan
ve sadece toplam vergi hâsılatı verilen köylerinde sayısı oldukça fazladır. Hayvancılık, bazı
bakliyat türlerinin üretimi, küçük işletmelerden olan değirmenlerin varlığı gibi kalemler bölge
ekonomisi hakkında bilgi vermektedirler. Virişan nahiyesine ait vergi kalemleri şöyledir.
2.1. Virişan Nahiyesi’nde Reâyadan Alınan İspenç Vergisi
Tarımla uğraşan gayrimüslimlerden alınan vergidir. Örfi bir baş vergisi özelliği de olan
ispenç resmi, her evli erkek için Fatih Kanunnâmesindeki karşılığı 25 akçedir. Ayrıca yanında
bulunan yetişkin erkek evladında aynı miktar talep edilecektir. Çiftliği olmayan dul kadınların
ise 6 akçe vereceği belirtilmiştir.34 Çalışmanın ana kaynağını teşkil eden defterlerdeki vergi
yekûnları şu şekildedir.
(Tablo-1)
I. Tahrir
II.Tahrir
Nefer
Kıymet
Nefer
Kıymet
Karye-i Varişin
55
1.375
51
1.275
Salut-ı Küçük
23
575
19
475
Karye-i Terkişen
35
875
32
800
Karye-i Boyalı
_
_
20
50
Karye-i Çatviran
_
_
3
75
Karye-i Ağcakilise
38
950
10
250
Karye-i Koşakilise
15
375
11
320
Karye-i Asboğa
11
275
11
275
Karye-i Macarşin
32
800
32
800
Karye-i Kiğvank
25
625
_
_
Geçüd-i Ulya
_
_
8
200
Geçüd-i Sufla
22
550
_
_
Karye-i Kızılçayır
66
1.650
_
_
Toplam
322
8.050
197
4.520
28

BOA. TD/ 175, 5b.
BOA TD/ 175, 6a.
30
BOA TD/ 669, 154.
31
BOA TD/ 175,6b.
32
BOA TD/ 669, 161.
33
BOA TD/ 175, 9b.
34
İnalcık, "İspence (Osmanlılar’da gayri müslimlerden alınan bir çeşit vergi)", TDV İslam Ansiklopedisi,
İstanbul 2001, s.177.
29
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Tabloda da görüldüğü üzere genellikle II. Tahrirde vergi verenlerin sayısı azalma
göstermiştir. Bunun nedeni olarak dönemin sosyo-ekonomik durum gösterilebilir. Uzun
savaşlar, ekonomik sıkıntılar, içerdeki birtakım isyanlar sonucu köylünün şehre göç etmesi
gibi sebepler vergi oranlarını ciddi oranda düşürmüştür. Sadece iki köyde vergi verenin sayısı
ile verginin miktarı değişmemiştir.35 Burada dikkati çeken diğer bir nokta daha vardır ki o da
öncesinde herhangi bir vergi kalemi yazılmamasına rağmen II.tahrirde yazılan ispenç resmi
ile gayrimüslim reâyanın yerleştiğinin anlaşılmasıdır.36 Buna ek olarak I.Tahrirde yazılıp II.
Tahrirde vergisi yazılmayan üç adet köy vardır.37
2. 2 Şair (Arpa)
Osmanlı İmparatorluğu’nda tarımsal üretimin büyük bir bölümünü hububat
oluşturuyordu. Bu ürün özellikle tarıma dayalı toplumlarda vazgeçilmezdir. Çeşitli nedenlerle
darlık veya kıtlığın yaşandığı dönemlerde hububat stoğu son derece önem arz etmekteydi. Bu
sebeple çıkabilecek her türlü probleme karşı kış gelmeden ambarlar hububatla doldurulurdu.
Arpa buğdaydan sonra en çok üretilen hububat türüdür. 38 III. Murad devri Kanunnâmesi’nde
bununla ilgili madde şu şekildedir; ʻʻBuğdaydan ve arpadan ve hâsıldan ve darudan ve
alefden öşr ile sâlâriye alınur; sekiz mahallede bir kile ve bir müdde iki buçuk kile alınurˮ .
39
Kars ve Ardahan Livâları için de bölgenin coğrafik şartlarından ötürü arpa ekimi oldukça
önemliydi. Defterlerde arpa vergisi şaʻir olarak adlandırılmıştır. I. Tahrirde nahiyenin toplam
arpa üretimi 5750 kiledir. Tahrir kıymeti ise 46.000 akçe olmuştur. Dönem itibariyle başkent
İstanbul kile ölçüsü baz alınmıştır. Arpanın 1 kile değeri 25.656 kg’dir. 40 Bölge için arpanın
kilesinin kıymeti 8 akçedir. Kilesi 8 akçe olan arpanın 1 kg fiyatı 0,31 akçedir.41 Aynı işlemi
II. Tahrir için yapacak olursak; toplam arpa üretimi 5130 kiledir. Üretilen arpanın toplam
kıymeti 32.140 dir. Fakat burada kile başı kıymetin 6 akçeye düştüğü görülmektedir. II.
Tahrirde ise 1 kg arpanın değeri 0,23 akçedir.42 Zaten genel olarak hem kile bazında hemde
kıymet noktasında II. Tahrirdeki düşüş görülmektedir.
2. 3 Hınta (Buğday)
Hububat üretimi içinde hınta yani buğday üretiminin arpaya nazaran daha yaygın
olduğu yukarıda belirtilmişti. 16. Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde nüfus artışının yaşandığı bir
dönemdir. Böyle bir dönemde kıtlık yaşanmaması, halkın ve ordunun aç kalmaması için
hububat üretimi oldukça önem arz etmektedir. Buna örnek olabilecek şekilde her iki defterde
de buğday üretiminin arpaya nazaran fazla olduğu görülmektedir. I. Tahrirde buğdayım
toplam kile miktarı 7240’ dir. Bunun kıymet bazında toplam bedeli 63.400 akçedir. 1kg
buğdayın bedeli ise 0,31 akçedir. Buğdayın ehemmiyet arz etmesinden olacak ki II. Tahrirde
35

BOA. TD/ 175, 9a-9b, BOA TD/ 669,160-161.
BOA TD/ 175, 7b-8a.
37
BOA TD/ 669, 163-166.
38
Ünal, a.g.e, s.99.
39
Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri 8/I. Kitap III. Murad Devri
Kanunnâmeleri, 8/II. Kitap III. Mehmed Devri Kanunnâmeleri, Osmanlı Araştırmaları Vakfı(OSAV),
İstanbul 1994, s.118.
40
Shota Bekadze, ʻʻXVI. Yüzyıl Sonlarında Ahıska Sancağı Kvablian Nahiyesi’ nde Ekonomik Yaşamˮ, sosyal
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değeri değişmemiştir fakat üretimin birinciye göre azaldığı görülmektedir. İkinci defterdeki
toplam kile miktarı7050’dir. Bunun akçe olarak karşılığı ise 59.400’ dür.
2. 4 Âdet-i Ağnam
Hem devlet hem de bölge ekonomisi için önemli sayılan ikinci bir vergi kalemi de
hayvancılıktır. Özellikle küçük baş hayvancılıkta koyun ve keçi et, süt, yün ve deri gibi
tüketimi önemli ürünlerdendi. Bunlar defterlerde âdet-i ağnam şeklinde kayda geçirilmiştir.
Kanunnâmede bunun ölçüsü şu şekilde belirtilmiştir; ʻʻ Koyun ile kuzı baʻzı yerlerde
bir sayılmak kanundur. Koyun tamam dölün döküb ayırtlasa mâh-ı Abril’den alınur.
Ve dahi resm-i ağnam yerlüden ve yörükden iki koyna bir akçe alınmak kanundur.ˮ43
I. Tahrirde yer alan kayıtlarda toplam 3311 akçe adet-i ağnam vergisi alınmıştır. Her 2
koyuna 1 akçe kanununa göre koyun sayısı 6622 eder.. II tahrirde ise diğer vergi türlerinde
olduğu gibi bunda da düşüş yaşanmıştır. Toplam akçe miktarı 3045 olan defterdeki koyun
sayısı da 6090 olmaktadır.
2. 5 Domuzculuk
XVI. yüzyıl son çeyreğinde bölgede yaşayan gayri müslim halkın domuz besiciliği
yaptığı defterlerde sabittir. Resm-i hınzır olarak geçen bu vergide Gürcistan Kanunnâmesi’
nde her domuzdan bir akçe alınmaktadır.
I tahrir defterinde sadece 3 tane köyün resm-i hınzır vergisi yazılmış ve buda toplam
112’ dir. II. Tahrirde ise bu sayı ilginç şekilde artmış ve 306 olmuştur.
2. 6 Arıcılık
Çalışmanın konusu olan Ardahan ve Kars bölgesi, coğrafik açıdan bugün de geçerli
olmak üzere arıcılık yapmaya oldukça elverişlidir. Arıcılık mesleği çok eskiye dayanmaktadır.
Sayısız faydası olan bal tüketimi noktasında birçok alim tarafından tavsiye edilmiştir. İbn-i
Sina bunların başında gelmektedir. Arıcılığın defterdeki kaydı ise resm-i kevare şeklindedir.
Kanunnâmedeki yeri ise şöyledir; ʻʻKovan durduğu yere tâbiʻdir; her kimin yerinde bal
eylerse öşür anundur. Ve dahi yürüğün koyunları kırılub hiç kalmasa yahud yirmiden ekall
olsa, bunlara dahi on akçe alına, resm-i ganem alınmaya.ˮ44 I. Tahrirdeki resm-i kevare
miktarı 1395 akçedir. II. Tahrirdeki miktar ise oldukça artmış ve 3315 olmuştur.
2. 7 Resm-i Yonca ve Giyah
Hayvanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için yoncalıklardan ve çayırlardan istifade
edilirdi. Kanunnâmede, ʻʻresm-i ağnam ve resm-i otluk kayd olunan yerlerde âdet ve kanun
üzerine her sürüden bir koyun ve hâricden sancağa gelen koyundan resm-i otlak sâhib-i yer
ve sâhib-i tîmâr içün aʻlâsürüden bir koyun ki, bahâsı on beş akçe ola, ednâ sürüden bir toklu
ki, bahâsı on akçe ola.ˮ şeklinde miktarı verilmiştir.45 Bu vergi türü I. Tahrir defterde resm-i
yonca maʻa giyâh şeklinde ve toplam 2870 akçe olarak kaydedilmiştir. II. Tahrirde verginin,
diğer defterden farklı olarak bazı köylerde resm-i yonca ve resm-i giyâh şeklinde iki ayrı
kalem halinde yazıldığını görülmektedir. Birlikte yazıldığı toplam 1580’ dir. Resm-i yonca
olarak yazılan toplamı 640 akçedir. Resm-i giyâh ise 780 akçedir.
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Akgündüz, a.g.e, s.119.
Akgündüz, a.g.e, s.120.
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44

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

317

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
2. 8 Resm-i Marhasiye
Piskoposların ve kiliseye ait vakıfların arazilerinden, piskoposların yararına alınan vergi
türüdür. Miktarı hane başına ikişer akçedir.46 I. Tahrir defterinde 123 akçe alındığı yer alırken,
II. Tahrirde bu oran düşüş göstermiş ve 90 akçe olmuştur.
2. 9 Resm-i Bostan
Hububat alanı dışında kalan bağ ve bahçelikler özel mülkiyet alanı kabul edilmiş ve
vergiye bağlanmıştır. Öyle ki kurak arazilere dahi bağ ve bahçe kurulması için teşvikte
bulunulmuştur.47 Kanunnâmede hangi üründen ne kadar vergi alınacağı ayrıntılı bir şekilde
yazılmıştır. Ancak Kars- Ardahan bölgesi tahrir defterlerinde ürün adı yazılmadan bu
meyanda ki bilgiler sadece resm-i bostan şeklinde kaydedilmiştir.
I. Tahrirde resm-i bostandan alınan toplam vergi 1963 iken bu rakam II. Tahrirde
artmış ve 2740 akçe olmuştur.
2. 10 Resm-i Tapu Deştbâni
Resm-i tapu ve deştbâni adındaki bu vergi sancak beyi hassına aittir. Bu hususla alakalı
olarak genellikle tarıma uygun olmayan yerler seçilirdi. Böylece hem tarım arazileri korunur
hem de vergi yönünden azalma olurdu.48
Bu vergi kalemi I. Tahrir defterinin aksine II. Tahrir defterinde 5 tane köyde tapu ve
deştbâni ayrı vergiler olarak yazılmıştır. I. Tahrirdeki toplam vergi miktarı 3.527’dir. II.
Tahrirde birlikte yazılanların toplamı 1.880’dir. Resm-i tapu 1.182 akçe iken, resm-i deştbâni
540 akçedir.
2. 11 Bad-i Heva ve Resm-i Arusâne
Bad-i heva adı altında vergi almaya uygun görülen konular; cürm, cinayet arus resmi,
adeti daştebai, zemin ve dönüm resmidir.49 Kanunnâmede bununla ilgili maddeler şöyledir;
ʻʻCihazlu kızdan altmış akçe ve avretden kırk akçe alına. baʻzı yerde avretden otuz akçe; fak
îre avretden nısf-ı resm-i ganîyyedir. Bâkirenin resm-i arûsânesi babasına tâbiʻdir;
yaʻni babasının sipahisi alur, ne çıkarsa çıksun. Amma avretde toprak muʻteberdir; kimin
tîmârında nikâh vâkiʻ olursa resm anundur.50
I. Tahrir defterimizde bu miktar 1.875 akçe iken, II. Tahrir defterinde bu miktar 931
akçeye kadar düşmüştür.
2. 12 Resm-i Âsiyâb
ʻʻTegirme, çörek, değirmen ya da para gibi yuvarlak olan herhangi bir şeyˮ anlamına
gelmektedir.51 Bununla ilgili kanunnâmede ʻʻAnadolu Vilayetinde bir değirmen yıl tamam
yürürse, resm Brusa müddi ile bir müdd buğday ve arpa alına deyü kayd olunmuşdu. Hâliyâ
re’âyâ tâifesinden muzâyaka olmasun deyu anun bedeli her senede altmış akçe takdir
olunmuşdur. Andan aşağa olana ayda beş akçe hesabınca alına.
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Bekadze, a.g.m, s.486.
Ünal, a.g.e, s.94.
48
Bekadze, a.g.m, s. 94.
49
Bekadze, a.g.m, s.94.
50
Akgündüz, a.g.e, s. 121.
51
Kâşgarlı Mahmûd, Divânü Lugâti’t Türk, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2005, s. 547.
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Ve Vilâyet-i karaman’ da bu üslub üzere hâsıl kayd olunan değirmen harâb olsa,
sahibine teklif edüp ma’mûr etdüreler; eğer etmezse üzerine hâsıl kayd olunan rüsûmu vere.
Eğer su getürmeğe kabiliyet olmayub battal kalsa, anun gibiden resm hayfdır, alınmaya.52
Çalışmaya konu olan ve ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı bölgede üretimi yapılan
hububatın (buğday-arpa) işlenmesi için değirmene de ihtiyacı vardır. Defterlerde kaydı tutulan
değirmenler şahsa ait olup köyün ortak kullanımına ait değirmene rastlanılmamıştır. Kars ve
Ardahan bölgesine ait değirmenler bâb (taş) sayıları, çalıştığı süreler ve vergileri şu
şekildedir.
(Tablo 1 )
Karye
Karye-i Varişin
Salut-ı Küçük

I. Tahrir

Bâb
5
1
6 harab bâb
Karye-i Terkişen
1
2harab
Karye-i Ağcakilise 1
Karye-i Boyalu
_
Karye-i Koşakilise 1
2 harab
Karye-i Asboğa
2
Karye-i Macarşin
4
1harab
Karye-i
Geçüd-i _
Ulya
Karye-i Kızılçayır 4
Toplam

II. Tahrir
Akçe
30
60

Akçe
150
30

Bâb
1
2

30

2
2 harab
1
1
1
2 harab
2
2
2 harab
1

40

_

_
310

30
_
30
60
120
_
120
570

30
30
60
60
30

Tablodan da anlaşılacağı üzere II. Tahrirde değirmenlerin vergi oranlarında azalma
vardır.
2. 13. Resm-i Zemin
Osmanlı İmparatorluğu’ nda hububat ekimi yapılan nim çiftten küçük olan arazilere
zemin denilmektedir.53 Merkezi bürokrasinin vazgeçilmez teftiş aracı olan, düzenli
periyotlarla ve ciddi önem verilerek yapılan tahrir işleminde köylü aile ve toprak birimleri
(çifthane) kayıt altına alınıyordu.54 Defterlerimizde şahıs adlarıyla birlikte yazılan zeminlerde
miktar belirtilmemiş ve ʻʻresmin ve behresin virürˮ şeklinde yazılmıştır. I. Tahrir defterimizde
16 adet zemin tasarruf kaydı vardır. II. Defterde ise bu sayı 17’dir.

52

Akgündüz, a.g.e, s.122.
Ünal, a.g.e, s. 95.
54
İnalcık, a.g.e, s.190.
53
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SONUÇ
Virişan Nahiyesi, XVI.yüzyıl son çeyreğinde Kars Livâsı nahiyelerinde olup Osmanlı
İdari Teşkilatı’na göre kurulmuş ve yönetilmiştir. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti tahrir
işlemini yaptırırken aynı zamanda işlemin yapıldığı bölgede siyasi otoritesini de tesis etmiş
oluyordu. Merkezi idareye uzak ve daimi bir savaş alanı konumunda ki bölge üzerine yapılan
bu çalışma ile Osmanlı Devletinin idari teşkilatlanmada ne kadar ileri olduğu anlaşılabilir.
Bu çalışmada tahrir defterlerinden elde edilen veriler doğrultusunda Virişan nahiyesine
ait nüfus bilgileri ve ekonomik gelir kaynakları verilmeye çalışılmıştır. Seçilen nahiye üzerine
müstakil bir çalışmanın olmaması bakımından çalışma önem arz etmektedir. Özellikle seçilen
bölgenin Osmanlı Devleti’nin doğu hududunda yer alması ve dönemin siyasi ve askeri
durumunun karışıklığı, böyle bir çalışmanın hem idari hem de sosyo-ekonomik açıdan bölgeyi
anlamakta etkili olacağını düşündürmektedir. Buna ilave olarak yapılan savaşlar sebebiyle
hududun sık sık el değiştirmesi bölgenin nüfus, ekonomik yaşam, yerleşme ve daha birçok
konuda düzensiz bir hal almasına sebep olmuştur. Fakat özellikle 16. yüzyılın sonlarına doğru
bir düzen tesis edilmiştir. Bu da tahrir defterlerinden anlaşılmaktadır.
Metinde bahsi geçen vergi kalemleri sayesinde, bölge halkının geçim kaynakları
hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Özellikle iklim koşulları ve coğrafik durumu göz önüne
alındığında defterlerde yer alan bilgiler ehemmiyet kazanmaktadır.
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PELOPONNESOS SAVAŞI ESNASINDA ATİNA’DA YAŞANAN SALGIN VE
PERİKLES’İN ÖLÜMÜ
Dr. Öğr. Üyesi Olcay TURAN
Kırklareli Üniversitesi
Özet
Tarih boyunca salgın hastalıklar insanoğlunun karşısına çıkan en önemli problemlerden
biri olmuştur. Salgınlara sebep olan mikro organizmalar konusunda hemen hemen hiçbir
bilgiye sahip olunmadığı dönemlerde doğal olarak hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde
büyük problemler ortaya çıkmış ve bu bağlamda da çok sayıda kişi yaşamını kaybetmiştir. Bu
durumun bir yansıması olarak toplumların siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamında derin
tahribatlar ortaya çıkmıştır. M.Ö. 429 tarihinde Atina’da yaşanan salgının özellikle Batı
Medeniyeti’nin gelişimi üzerinde önemli etkileri olmuştur. Tarihte ilk kez Thukydides salgına
sebep olan patojenin belirtileri ve gelişim seyri ile ilgili önemli bilgiler aktarmıştır. Onun
vermiş olduğu bilgiler ışığında araştırmacılar salgına hangi hastalığın sebep olduğu
konusunda pek çok iddiada bulunmuşlardır ki bunlar içinde ön plana çıkanlar tifo, tifüs,
kolera, çiçek, hıyarcıklı veba ve eboladır.
Salgın, M.Ö. 431-404 yılları arasında Sparta önderliğindeki Peloponnesos Birliği ile
Atina liderliğindeki Attika-Delos Deniz Birliği arasında yaşanan Peloponnesos Savaşının 3.
yılında meydana gelmiştir. Savaş arifesinde Perikles’in planına uygun olarak halkın Atina
surlarının içine çekilmesi sonucunda kent nüfusunun artması ve minimum hijyen şartlarının
bile sağlanamaması sebebiyle hastalık hızlı bir şekilde yayılmıştır. Dönem kaynakları salgın
sebebiyle Atina’daki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda büyük bir gerilemenin
yaşandığını ileri sürmüşlerdir.
Salgının Atina’nın tarihsel gelişimine ciddi etkileri olduğunu iddia edenlerin temel
dayanak noktalarından biri dönemin en önemli siyasi kişiliği olan Perikles’in salgın sebebiyle
hayatını kaybettiği iddiasıdır. Perikles’in çağdaşı kaynaklar onun ölüm nedeni konusunda
kesin bilgi vermemiş olmasına karşın, yaklaşık beş asır sonra yaşayan Plutarkhos onun salgın
sebebiyle öldüğü iddiasında bulunmuş ve bu bilgiden hareketle konu hakkında görüş
bildirenlerin neredeyse tamamı onun iddiasını benimsemişlerdir. Bununla birlikte
Thukydides’in hastalığın belirtileri ve seyri konusunda vermiş olduğu bilgiler ile
Plutarkhos’un Perikles’in son anlarındaki sağlık durumunu yansıtan bilgileri
karşılaştırıldığında Perikles’in salgın sebebiyle hayatını kaybetmediği sonucuna ulaşmak
mümkündür.
Yapmış olduğumuz incelemeler ışığında M.Ö. 429 yılında gerçekleşen salgının tifo
kökenli olduğu ve Atinalı ünlü devlet adamı Perikles’in gerçekte salgından dolayı hayatını
kaybetmediği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Atina, Perikles, Thukydides, Plutarkhos.
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THE EPIDEMIC THAT OCCURED IN ATHENS DURING THE PELOPONNESIAN WAR
AND THE DEATH OF PERICLES
Abstract
The epidemics constituted one of the most important problems with which human
being confronted throughout history. In a period when almost no information was obtained on
the subject of microorganisms which caused the epidemics, the major problems naturally
came up in the diagnosis and the treatment of the diseases and in this sense multitudinous
people lost their lives. As a reaction to this situation, the profound havocs appeared in the
political, economic and social lives of the populations. The epidemic which occured in Athens
in 429 BC had important effects especially on the development of the Western civilization.
Thucydides, for the first time in history, transmitted significant information in relation to the
symptoms of the pathogens which caused the epidemic and its progressing process. The
researchers, under the light of the information which was given by him, asserted
multitudinous claims about which disease caused the epidemic The prominent ones were
typhoid, typhus, cholera, smallpox, bubonic plague, and ebola.
The epidemic occured three years later than the Peloponnesian War which happened
between the Peloponnesian League which was led by Sparta and the Attic Delian Marine
League which was led by Athens in between 431 and 404 BC. On the eve of the war, the
epidemic spread out rapidly due to the increase in the city population and even nonobtainment of the minimum hygienic conditions which happened as a result of that the
population retreated inwards the Athenese fortifications in accordance with the plan of
Pericles. The resources of the period asserted that a great regression occured in the political,
economic, social and cultural fields of Athens.
The claim of that Pericles was died of the epidemic constituted one of the mainstays of
the people who assert that the epicemic had serious effects on the historical development of
Athens. Although the contemporary resources did not give precise information about the
cause of the death of Pericles, Plutarch who lived five centuries later than him claimed that he
was died of the epidemic and nearly all of the ones who expressed their ideas on this subject
with a reference to this information embraced his claim. However, when the information that
Thucydides gave about the symptoms and the course of the disease is compared with the
information which reflected the state of health of Pericles in his last moments, it is possible to
conclude that Pericles did not lose his life due to the epidemic.
Under the light of the studies that we made, it is seen that the epidemic which occured
in 429 BC was related to the typhoid and that Pericles who was an Athenese famous
statesman, in reality, did not lose his life due to the epidemic.
Keywords:Athenian, Pericles, Thucydides, Plutarch.
Giriş
Salgın hastalıklar tarihin her döneminde insanoğlunun karşı karşıya kaldığı problemler
arasında ilk sıralarda yer almıştır. Salgınlara sebep olan patojenler konusunda görece az
bilgiye sahip olunduğu dönemlerde doğal olarak salgını önleyici ve tedavi edici tedbirler
alınmamış; bu durumun yansıması olarak da hastalıklar hızlı bir şekilde yayılarak çok sayıda
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kişinin yaşamına mal olmuştur1. Salgınlar demografik açıdan toplumları etkiledikleri gibi aynı
zamanda siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda ciddi zararlara yol açmışlardır 2. İfade edilen
durumlara benzer şekilde M.Ö. 431-404 yılları arasında Atina ve Sparta ile onların
müttefikleri arasında yaşanan Peloponnesos Savaşının ikinci yılında ortaya çıkan salgın
Atinalılara nüfuslarını sarsarak maddi, en önemli liderleri Perikles’i öldürerek siyasi,
kendilerine olan güvenlerini yerle bir ederek toplumsal ve dini normları aşındırarak psikolojik
zararlar verdiği iddia edilmiştir3.
Peloponnesos Savaşı konusundaki en önemli kaynaklardan biri olan Thukydides,
çatışmanın sebebi olarak Sparta ve Atina’nın birbirlerinin müttefikleri ile ilişkiye girme
yetkilerinin olup olmadığı konusundaki anlaşmazlıktan kaynaklandığını iddia etmişse de
gerçekte mücadele her iki tarafın emperyalist tutkuları sebebiyle başlamıştır. Her iki tarafta
savaşın kısa sürede sona ereceğini inanmaktaydı ve stratejilerini bu düşünceye göre bina
etmişlerdi. Sparta üstün kara gücünü kullanarak Atina ile karada karşılaşıp kesin sonuç alıcı
bir zafer peşindeydi. Buna karşın o dönemde Atina siyasi yaşamını domine edene Perikles ise
Atina’nın üstün deniz gücü sayesinde iki yönlü bir strateji uygulamaya çalışmıştır. Onun
planına göre Atina kara savaşından kaçınacak ve kırsalda yaşayan halkı gerekli durumlarda
kent surlarının gerisine çekerek emniyetini sağlayacaktı. Aynı zamanda deniz gücünü
kullanarak Peloponnesos kıyılarını ablukaya alacak ve gerekli hallerde düşmana saldırılar
düzenleyecekti. Kağıt üzerinde ideal bir plan gibi görünse de hiç düşünülmeyen bir şey
gerçekleşmiş ve hijyenik koşulların sağlanamadığı kalabalık kentte ortaya çıkan salgın, hızlı
bir şekilde yayılmak için ideal koşullara sahip olmuştur.
Thukydides’in Aktarımıyla Salgının Kökeni
M.Ö. 430 tarihinde Atina’da yaşana salgının bizzat tanığı olan ve aynı zamanda
hastalığa da yakalanan Thukydides salgına sebep olan patojenin belirtileri konusunda ayrıntılı
tasvirlerde bulunmuştur. Thukydides’in vermiş olduğu bilgiler ışığında Etiyopya kökenli olan
hastalık Mısır, Libya ve Pers toprakları üzerinden Ege dünyasına ulaşmış olup, ilk olarak
Lemnos adasında görülmüştür4. Lemnos adasında ortaya çıkışı sonrasında kısa sürede ticaret
Eskiçağ dünyasının önemli siyasi güçlerinden biri olan Hitit Krallığı’nın en güçlü olduğu I. Şuppiluliuma
devrinde salgın yaşandığı konusunda bilgiler bulunmaktadır. Mısır savaş esirlerinden vasıtasıyla salgın Hitit
ülkesine ulaşmışsa da II. Murşili dönemine tarihlenen metinlerde hastalıklara yol açan mikro organizmalar
konusunda ne kadar az bilgiye sahip olunduğu görülmektedir. Zira II. Murşili salgını babasının Telipinu
Fermanına aykırı hareket etmesinden kaynaklandığını ileri sürmüştür. Konu ile ilgili olarak bkz. Trevor Bryce,
The Kingdom of the Hittites, Oxford University Press, Oxford, 2005, s. 205-207. Homeros’un İliada
Destanı’nda Helen dünyasında kayıtlara geçen ilk salgın konusunda bilgiler yer almaktadır. Bununla beraber
burada da bilgi eksikliği sebebiyle salgınTanrı Apollon2un öfkesi ile ilişkilendirilmiştir. Konu ile ilgili olarak
bkz. Homeros, İlyada, çev., Azra Erhat ve A. Kadir, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2005, I-XII.
2
M.S. 1330 tarihinde Orta Asya kökenli veba salgını sebebiyle Avrasya ve Kuzey Afrika’da 75 ile 200 milyon
arasında kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Benzer şekilde coğrafi keşifler sırasında Amerika
Kıtasında yaşayan yerlilerin %95’i çiçek hastalığından kaynaklanan salgında hayatını kaybetmiştir. Yuval Noah
Harari, Homo Deus, çev., Poyzan Nur Taneli, Kollektif Kitap, İstanbul, 2016, s. 19-20.
3
Thomas R. Martin, Eski Yunan, çev., Ümit Hüsrev Yolsal, Say Yayınları, 2012, s. 260.
4
Thukydides, Peloponnessos Savaşları, çev., Furkan Akderin, Belge Yayınları, İstanbul, 2010, II. 48. Ayrıca
bkz. Charles De Paolo, Epidemic Disease and Human Understanding, McFarland Publishers,North Carolina
and London, 2006, s. 64. Lemnos’daki salgın için ayrıca bkz. Robin Mitchell Boyask, Plague and the Athenian
Imagination, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, s. 157.
1
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rotaları üzerinden o dönemin en kozmopolit kenti olan Atina’ya ulaşmıştır. Salgının ilk olarak
ortaya çıktığın dönemde Attika Sparta tarafından işgal edildiği için Atinalılar su kuyularının
düşman tarafından zehirlendiğinden şüphelenmişlerse de kısa süre sonra ölümlerin salgından
kaynaklandığını idrak etmişlerdir5.
Tarihi kayıtlarda Bronz çağlarından itibaren pek çok salgının yaşandığı belgelenmişse
de salgına sebep olan patojen konusunda ilk kez Thukydides ayrıntılı betimlemelerde
bulunmuştur. Onun aktarımına göre salgının belirtileri şu şekildedir:
“O sene ilk zamanlar herkesin sağlığı yerindeydi. Sadece işgalcilerin kimileri
hastalanıyordu. Genelde hiçbir ön belirti olmuyordu. İnsanlar sağlıklıyken birdenbire ateşleri
çıkmaya başlıyor, gözleri yanıyor, boğaz ve dilde kanlanma oluyor, nefes alıp vermede
düzensizlik yaşanıyor, ağızda kötü bir koku oluyordu. Daha sonra göğüste şiddetli bir ağrı
başlıyordu. Bununla beraber gelen öksürüğü midedeki akıl almaz ağrılar takip ediyordu…
Hastaların bir kısmı bundan sonra kusmaya başlıyorlardı. Bir kısmı ise kusmuyor hıçkırmaya
başlıyorlardı. Hıçkırık kimi hastalarda uzun süre devam ederken kimilerinde kısa bir süre
sonra kesiliyordu. Dışarıdan bakıldığında hasta çok ateşli görünmüyordu. Ancak içten epeyce
yanıyorlardı. Deri kırmızıya çalıyor ve pürüzlü bir hal alıyordu. İnsanların içlerindeki ateş en
hafif giysileri bile giymelerine engel oluyordu. Hastalar o kadar çok yanıyorlardı ki
kendilerini soğuk suların olduğu kuyulara atmak istiyorlardı. Kendilerine iyi bakılmayanlar
gerçekten de böyle yaptılar. Fakat ne kadar su içilirse içilsin rahatlayamıyorlardı. Ayrıca
vücutta daimi bir yorgunluk ve susuzluk hissediliyordu. Yedi veya dokuz gün içinde hastaların
birçoğu ölüyordu. Eğer bu kısmı atlatmayı başarırlarsa bu kez de hastalık bağırsaklara
iniyordu. Ardından şiddetli bir ishal başlıyor bu aşamada yaşamlarını kaybediyorlardı. İlk
zamanlar baş kısmında başlayan bu sıkıntılar zaman içinde vücudun tamamına yayılıyordu.
Kimi zamanlar hastalık cinsel organlardan, ayak ve ellerin en uç noktalarına kadar bile
taşınıyordu. Bazen insanlar bu uzuvlarından bazılarını kaybederek hastalıktan kurtulmak
yoluna gidiyorlardı. Bu arada gözlerinden bile olanlar oldu. Hastalıktan kurtulmayı
başaranlar da bilinçlerini kaybediyorlar ve kendilerinin ve akrabalarının kim olduklarını
hatırlayamıyorlardı.”6
Her ne kadar Thukydides’in salgına sebep olan hastalığın belirtileri konusunda ayrıntılı
bilgiler vermişse de bu bilgiler bile salgına sebep olan patojenin kökenini aydınlatmak için
yeterli değildir. Zira pek çok hastalığın belirtileri ortak olup günümüzde bile uzmanlar,
hastalıkların teşhisinde ayrıntılı laboratuvar sonuçlarına bel bağlamak zorundadırlar. Bu
sebeple Thukydides’in vermiş olduğu bilgiler ışığında salgına sebep olan hastalıkla ilgili pek
çok teori ortaya atılmıştır. Söz konusu teoriler arasında çiçek, kızamık, hıyarcıklı veba, grip,
kızamık, tifüs, tifo hatta ebola gibi pek çok patojen salgından sorumlu tutulmuştur7. İfade
Thukydides, II. 48. Ayrıca bkz. Helen King, Greek and Roman Medicine, Bloomsbury, London, 2013, s. 21.
Thukydides, II. 49.
7
Bazı araştırmacılar salgına neden olan hastalığın çiçek olduğunu iddia etmişlerse de fiziki bitkinlik ve yüksek
ateş; sırt ve belde ağrı; ve kızamık kızarıklıkları sonrası deride kalan çukurluklar gibi hastalığın karakteristik
özellikleri Thukydides tarafından aktarılmamıştır. Bkz. Levent Akın, “Çiçek Hastalığı”, Weekly
Epidemiological Record, No. 44, 2001, s. 337-344. Salgının ortaya çıktığı tarihlerde Helen dünyasında
hıyarcıklı vebanın taşıyıcısı konumundaki kara sıçanlar bilinmemekteydi. M. A. Soupios, “Impact of the plague
in Ancient Grecee”, Infectious Disease Clinics of North America, vol. 18, no. 1, 2004, s.47-48. Ayrıca
hıyarcıklı vebanın genel özelliklerinden olan iltihaplı şişlikler ya da hıyarcıklar Thukydides tarafından konu
5
6
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edilen hastalıkların neredeyse tamamı yoğun nüfuslu bölgelerde kısa sürede yayılma
eğilimindedirler ki Atina’nın o dönem Helen dünyasının en kalabalık ve kozmopolit kenti
olmasına ek olarak Perikles’in savaş stratejisi uyarınca Attika’da yaşayanlarında kente gelmiş
olması sonucunda var olan nüfus yoğunluğunun daha da artmış olduğu hatırda tutulmalıdır.
Thukydides’in vermiş olduğu bilgiler ışığında Atina’da yaşanan salgının tifodan
kaynaklandığı kanısındayız. Tifo, salmonella typhi bakterisinin neden olduğu sistemik bir
enfeksiyon hastalığı olup sadece insanlara özgüdür8. Tifo, kirli içme-kullanma suları ve temiz
olmayan yiyeceklerle bulaşan, genellikle yaz ve sonbahar aylarında salgın şeklinde de
görülebilen, ilerleyen durumlarda kalp, beyin, böbrek, akciğer, karaciğer, göz ve kulak
sinirlerini etkileyebilen bulaşıcı bir hastalıktır. Hastalık ortalama 4 hafta sürer. İlk günlerde
yorgunluk ve baş ağrısı olup, birkaç gün sonra ateş yavaş yavaş yükselir. Halsizlik, iştahsızlık,
yüksek ateş, baş ağrısı, kabızlık, üşüme, kas ağrıları, öksürük ve boğaz ağrısı gibi tipik
olmayan belirtiler ile kendini gösterir. Hastanın vücudu kurudur ve terlemez. Bazı hastalarda
burun kanaması da olabilir. Bulantı genellikle şiddetli değildir. İshal yaygın değildir (%3350), hatta erişkinlerde karakteristik olarak ishale neden olmaz. Küçük çocuklarda hastalık
sadece ateş ile ortaya çıkabilir ve daha hafif seyirlidir. Bu haftadan sonra hastalık en şiddetli
halini alır. Ateş çok fazla yükselmiştir ve 40°C’yi bulabilir. Tansiyon düşüp, nabız yavaşlar.
Belirtiler süreklidir ve kişi çok yorgundur. Karın ve sırt bölgesinde görülen kırmızı
lekeler(rose lekeleri), bu dönemde ortaya çıkar. Hastanın dışkısında kan görülebilir. Ağır
seyreden vakalarda konfüzyon, deliryum, bağırsak perforasyonu (delinmesi), mide kanaması,
damar iltihabı, dolaşım yetmezliği ve ölüme yol açabilir. Son hafta hastalığın belirtileri
kaybolmaya başlar ve hastanın ateşi normale döner. Görüleceği üzere tifonun belirtileri ile
Thukydides’in vermiş olduğu bilgiler birebir örtüşmektedir.
Atina’da yaşanan salgının tifo olduğuna dair en önemli kanıt 1992-1997 yılları arasında
Atina metrosunun inşası sırasında gün yüzüne çıkan toplu mezarlar vasıtasıyla ortaya
çıkartılmıştır. Toplu mezarlardaki iskeletler üzerinde yapılan çalışmalarda kalıntıların
Peloponnesos Savaşı dönemine ait olduğu belirlenmiştir. Söz konusu buluntulara ait kemik ve
dişlerin üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar neticesinde hemen hepsinde tifoya ait izler tespit
edilmiştir9. Diğer taraftan Thukydides hastalığa yakalananların kuyuların etrafına toplandığını

edilmemiştir. Tifüsün belirtileri arasında şiddetli baş ve kas ağrıları ile kuru öksürüğün Thukydides tarafından
belirtilmemiş olması bu hastalığı da elememize neden olmuştur. Richard Adler and Elise Mara, Typhoid Fever:
A History, McFarland and Company, North Carolina, 2016, s. 19-25. Kızamık ise belirtileri bakımından
Thukydides’in tarifinden oldukça farklıdır. Örneğin nezle, ağız içinde yanak mukozasında gri-beyaz renkte, iğne
başı büyüklüğünde çevresi koyu kırmızı lekeler olan koplik lekeler ve kulak ardından, alından ve saçlı deriden
başlayan ufak pembe-kırmızı döküntüler ortaya çıkması hastalığın başlıca belirtileridir. Buna ek olarak anormal
düzeyde kötü kokulu nefes ve hafıza kaybı bu hastalıkla ilişkilendirilmemektedir. Thukydides ayrıca eller ve
ayaklarda kangren olduğunu belirtmesine karşın kızamığın bu tarz bir etkisi yoktur. Bkz. Robert J. Littman and
M. L. Littman, “The Athenian Plague: Smallpox”, Transaction and Proceedings of the American Philological
Association, vol. 100, 1969, s. 262-263. Ebola ile ilgili olarak bkz. Bernard Dixon, “Ebola in Greece?”, British
Medical Journal, vol. 313, no. 7054, 1996, s. 430.
8
Celal Ayaz ve Sedat Arıtürk, “Tifo ve Paratifo Olgularının Tedavisinde Tiamfenikol Kullanımı”, Ankem
Dergisi, 11, no. 4, 1997, s. 493. (493-496)
9
N. C. Stampolidis and L. Parlama, Athens: The City Beneath the City: Antiquities the Metropolitian
Railway Excavation, Abrahams, Harry N. Abrams,, New York, 2001, s. 272-273.
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ve kendilerini kuyulara attıklarını ifade etmiştir. Bu durumda kurbanlar zincirleme olarak
kuyuları kirletmiş olabilirler ki bu da salgının hızla yayılmasına neden olmuştur.
Perikles’in Ölümü
M.Ö. V. yüzyılın önemli bir bölümünde Atina siyasi yaşamını domine eden Perikles’in
yaşamı pek çok araştırmacı tarafından derin bir şekilde kritik edilmiş olmasına karşın, ölümü
konusunda genel bir konsensüs sağlanmıştır. Modern araştırmacılar özellikle Plutarkhos’un
eserini temel alarak Perikles’in Atina’da yaşanan salgın sebebiyle hayatını kaybettiğini iddia
etmişlerdir10. Bununla beraber Perikles’in ölümü konusunda bilgi veren kaynaklarda ölüm
sebebi açık olarak ifade edilmemiştir. Örneğin Perikles’in çağdaşı olan Thukydides,
Peloponnesos Savaşı’nın başlamasından iki yıl altı ay sonra Perikles’in hayatını kaybettiği
bilgisini aktarmış olup, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi vermemiştir11. Bu duruma karşın
Perikles’in ölümünden yaklaşık beş asır sonra yaşamış olan Plutarkhos, Perikles’in ölümüyle
ilgili aktardığı bilgiler ise oldukça farklıdır:
“Perikles çöküntü içinde evinde yatıyordu. Ama Alkibiades ve başka dostları tarafından
kamu yaşamına yeniden dönmesi konusunda ikna edildi… Bu sırada görünürde başkalarında
olduğu gibi keskin ve şiddetli bir atakla değil ama uzunca bir zaman boyunca birçok
değişiklik göstererek ilerleyen ağır bir rahatsızlıkla, veba Perikles’i yakaladı, yavaş yavaş
bedeninin gücünü tüketti ve ruhunun soylu etkilerini zayıflattı…”12
Plutarkhos açık bir şekilde Perikles’in diğer insanlarda görülen semptomların hiçbirini
sergilemediğini ve ağır ilerleyen bir hastalık sonucunda hayatını kaybettiğini ileri sürmüştür.
Thukydides ise hastalığa yakalanan kişilerin yedi ila dokuz gün içinde öldükleri bilgisini
aktarmıştır13. Buna ek olarak salgının belirtilerini dönemin şartları dikkate alındığında
ayrıntılı bir şekilde betimlemiştir. Görüleceği üzere her iki kaynağın aktarmış olduğu bilgiler
arasında büyük farklılıklar söz konusudur. Plutarkhos, Perikles’in hayatını kaleme alırken
Thhukydides’den yararlanmış olmasına karşın araştırmacılar Plutarkhos’un iddiasını doğru
kabul etmişler ve bu sebeple de Perikles’in veba sebebiyle öldüğünü ileri sürmüşlerdir.
Bununla beraber var olan bilgiler dikkatlice analiz edildiğinde Perikles’in Atina’da yaşanan
salgın sebebiyle ölmediği görülmektedir. Muhtemelen öldüğünde 60’lı yaşlarında olan
Perikles, iddiaların aksine farklı bir rahatsızlık sebebiyle hayatını kaybetmiştir.
Sonuç
Peloponnesos Savaşının ilk yıllarında Atina’da görülen salgına yol açan patojen
konusunda pek çok iddia ortaya atılmıştır. İfade edildiği üzere araştırmacılar çiçek, kolera,
hıyarcıklı veba, tifüs, grip, ebola ve tifo kökenli hastalıkların salgına sebebi olabileceğini ileri
sürmüşlerdir. Bu kadar fazla sayıda iddianın ortaya atılmasının temel nedeni ise salgın
10

Charles Alexander Robinson, Athens in the Age of Pericles, University of Oklahoma Press, Oklahoma, 1971,
s. 113. Stephen V. Tracy, Pericles: A Sourcebook and Reader, University of California Press, Berkley, Los
Angles and London, 2009, s. 19.Thomas R. Martin, a.g.e., s. 260. Arif Müfit Mansel, Ege ve Yunan Tarihi,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2004, s. 321.
11
Thukydides, II. 65.
12
Plutarkhos, Bioi Paralelloi: Perikles, çev. B. Perrin, Loeb Classical Library, London, 1948, 38-39.
13
Thukydides, II. 49.
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konusunda bilgi veren Thukydides’in hastalığın belirtileri ve ilerle aşaması konusunda
aktardığı bilgilerdir. Pek çok hastalığın belirtilerinin ortak olması ve günümüzde bile ancak
ayrıntılı laboratuvar analizleri neticesinde hastalıklara teşhis konulabildiği düşünüldüğünde
iddiaların çokluğu anlaşılabilir düzeydedir. Bununla beraber son yıllarda ortaya çıkan yeni
bilgilere ek olarak Thukydides’in salgın konusunda aktardığı veriler ışığında hastalığın tifo
kaynaklı olduğu kanısındayız.
Peloponnesos Savaşı öncesinde ve savaşın ilk yıllarında Atina siyasi yaşamının en
önemli figürü olan Perikles’in de salgın sebebiyle hayatını kaybettiği iddia edilmiştir. Fakat
Perikles’in ölüm şekli konusunda en önemli kaynaklardan biri olan Plutarkhos’un eseri
dikkatli bir şekilde analiz edildiğinde ve buradaki bilgilerin Thukydides’in aktardığı veriler ile
karşılaştırıldığında adı geçen kişinin salgından kaynaklanan sebeplerle hayatını kaybetmediği
açıkça görülmektedir.
KAYNAKÇA
Adler, Richard, and Mara, Elise, Typhoid Fever: A History, McFarland and Company,
North Carolina, 2016, s. 19-25.
Akın, Levent, “Çiçek Hastalığı”, Weekly Epidemiological Record, No. 44, 2001, s. 337344.
Ayaz, Celal ve Arıtürk, Sedat, “Tifo ve Paratifo Olgularının Tedavisinde Tiamfenikol
Kullanımı”, Ankem Dergisi, 11, no. 4, 1997, s. 493-496.
Boyask, Robin Mitchell, Plague and the Athenian Imagination, Cambridge University
Press, Cambridge, 2007.
Bryce, Trevor, The Kingdom of the Hittites, Oxford University Press, Oxford, 2005.
Dixon, Bernard, “Ebola in Greece?”, British Medical Journal, vol. 313, no. 7054, 1996,
s. 430.
Harari, Yuval Noah, Homo Deus, çev., Poyzan Nur Taneli, Kollektif Kitap, İstanbul,
2016.
Homeros, İlyada, çev., Azra Erhat ve A. Kadir, Can Sanat Yayınları, İstanbul, 2005.
King, Helen, Greek and Roman Medicine, Bloomsbury, London, 2013.
Littman, Robert J., and Littman, M. L., “The Athenian Plague: Smallpox”, Transaction
and Proceedings of the American Philological Association, vol. 100, 1969, s. 261-275.
Mansel, Arif Müfit, Ege ve Yunan Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2004.
Martin, Thomas R., Eski Yunan, çev., Ümit Hüsrev Yolsal, Say Yayınları, 2012.
Paolo, Charles De, Epidemic Disease and Human Understanding, McFarland
Publishers,North Carolina and London, 2006.
Plutarkhos, Bioi Paralelloi: Perikles, çev. B. Perrin, Loeb Classical Library, London,
1948.
Robinson, Charles Alexander, Athens in the Age of Pericles, University of Oklahoma
Press, Oklahoma, 1971.
Soupios, M. A., “Impact of the plague in Ancient Grecee”, Infectious Disease Clinics of
North America, vol. 18, no. 1, 2004, s.45-51.
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

328

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
Stampolidis, N. C., and Parlama, L., Athens: The City Beneath the City: Antiquities the
Metropolitian Railway Excavation, Abrahams, Harry N. Abrams,, New York, 2001.
Thukydides, Peloponnessos Savaşları, çev., Furkan Akderin, Belge Yayınları, İstanbul,
2010.
Tracy, Stephen V., Pericles: A Sourcebook and Reader, University of California Press,
Berkley, Los Angles and London, 2009.

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

329

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDE ALLAH’A YÖNELİK HİTAPLAR
ADDRESS FORMS FOR ALLAH (GOD) IN CLASSICAL TURKISH LITERATURE
Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ
Kocaeli Üniversitesi
Özet
İslamiyet’in kabulüyle birlikte sonra toplumsal ve kültürel hayatta yaşanan değişikler
edebî ürünlere de yansımıştır. 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar edebiyat tarihimize damga
vurmuş olan Klâsik Türk edebiyatının temeli de İslamî kültüre dayanmaktadır. Bir başka
ifadeyle İslâmî kültür bu süreçte mensur ve manzum olarak yazılan binlerce esere hakim
olmuştur. Başta Allah’a ve Hz. Peygamber’e ve sonra da diğer İslam büyüklerine yönelik
duygu ve düşüncelerin dile getirildiği eserler yazmak şair ve yazarların ilk tercihleri arasında
olmuştur. Şairler ve yazarlar, bazen İslâmî kültür çerçevesinde hacimli bir eser kaleme
almışlar bazen de herhangi bir konuda yazdıkları eserlerde yine bu kültüre yer vermişlerdir.
Bu çerçevede tevhid, münacaât, esma-i hüsnâ gibi Cenab-ı Allah’la ilgili eserler yazan şairler;
na’t, mi’râciyye, siyer, hilye gibi türlerle de Hz. Peygamber’i anlatmışlardır. Dört halife başta
olmak üzere evliyaların ve din büyüklerinin hayatları etrafında yazılan eserler de yine İslâmî
kültürün tesiriyle oluşturulmuştur. Yine bu edebiyatta Kur’ân ve hadis gibi İslâmî
kaynaklardan da sıklıkla istifade edildiği görülmektedir.
İslâmî kültürün bu denli yoğun tesirinde olan klâsik edebiyatımızda eserlere öncelikle
Allah’a ait duygu ve düşüncelerin anlatıldığı bölümlerle başlamak bir gelenektir. Bu
bölümlerde veya eserin ilerleyen bölümlerde “Allah’la irtibat koparılmamaya” çalışılır. Bu
sebeple daima Allah’a yönelik hitaplar görülür. Başta tevhid ve münacaâtlar olmak üzere
kaside, gazel vb. türler içinde de karşımıza çıkan Allah’a yönelik hitaplar bir yandan şairin
Allah karşısındaki acziyetini, konumunu ve küçüklüğünü ortaya koyarken diğer yandan da
Allah’ın ulûhiyetini ve rubûbiyyetini, kudretini, rahmetini ve İslamî gelenek içindeki Allah
tasavvurunu anlatır. Hitaplar aynı zamanda, hitap edenin muhataba (hitap edilene) karşı
duygularını ve ona verdiği kıymet ve ehemmiyeti de gösterir. Bu sebeple hitaplar, şair ve
yazarların Allah’a bakış açılarını ortaya koyması bakımından göz ardı edilmemesi gereken
önemli dil birimlerindedir. Edebiyat tarihimiz şair ve yazarların Allah’a yönelik hitaplarıyla
doludur. Çalışmamızda, klâsik edebiyat şairlerimizin Allah’a yönelik hitaplarından örnekler
sunulacak ve hitaplar üzerinden şair muhayyilesindeki Allah anlayışı tespit edilmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Edebiyatı, Allah, Hitaplar.
Abstract
After the adoption of Islam, changes in social and cultural life were reflected in literary
works. The foundation of Classical Turkish literature, which has marked our history of
literature from the 13th to the 19th centuries, is also based on Islamic culture. In other words,
Islamic culture dominated thousands of works written as prose and verse in this process.
Among the choices of the first poets and writers were primarily to write works expressing
their feelings and thoughts about Allah, Muhammad and other Islamic elders. Poets and
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writers sometimes wrote a voluminous work within the framework of Islamic culture and
sometimes they included this culture in their works on any subject. Within this framework,
poets and writers wrote about Allah (God) such as tevhid, munacaat, esma-i husna. They also
described the Prophet Muhammad with species such as na’t, mi’râciyya, siyer and hilye. The
works written around the lives of the religious elders, especially the four caliphs, were also
created by the influence of Islamic culture. It is also seen in this literature that Islamic sources
such as the Qur'an and hadith are frequently used.
In our classical literature, it is a tradition to start with chapters in which the feelings and
thoughts about Allah are explained. Poets and writers try to make contact with God in these
chapters or in the following chapters. Therefore, there always appear appeals to God. They
wrote various works such as tevhid, munacaat, gazel, qaside about Allah (God). They
manifest their helplessness and express the greatness of Allah in these works. So, address
forms are considered as indicators of value and importance given to the addressee. In our
study, will be presented xamples of classical literature poets' address forms to Allah (God)
and the understanding of Allah in poet imagination will be tried to be determined.
Keywords: Clasiccal Turkish Literature, Allah (God), Address Forms.
GİRİŞ
Bir dilin ifade gücünü ve o dili konuşanların kültürel kimliğini yansıtan önemli dil
birimlerinden biri olan (Alkan Ataman, 2019, 287-306) hitaplar, kişilerarası ilişkilerin
derecesini göstermek, söze farklı bir değer yüklemek, vurguyu belirgin hale getirmek gibi
amaçlara yönelik olarak kullanılır (Yıldırım, 2017: 132-137). Bu önemli dili birimi, hitap
eden ile hitap edilen arasındaki konumu ve hitap edenin hitap edilene bakış açısını ortaya
koyar.
Edebiyat tarihimiz boyunca yazılan edebî ürünlerde hitaplar önemli bir yer teşkil eder.
Özellikle kendine has büyüsü ve cazibesi olan şiir dilinde hitaplar, işlenen konuya göre farklı
varlıklara karşı kullanılan önemli şiir malzemelerinden biridir. Bu bağlamda tebliğimizde
klâsik Türk şiirinde Allah’a yönelik hitapları genel hatlarıyla incelemek istiyoruz.
Allah’a yönelik hitaplarda çoğu zaman ey, iy, v’ey, â, yâ gibi seslenme edatları
kullanılır. Seslenme edatlarıyla oluşturulan hitap ifadelerini sadece Allah’ın isimleriyle
oluşturulan hitaplar ve Allah’ın isimlerinin başka kelimelerle birlikte kullanılmasıyla
oluşturulan hitaplar şeklinde tasnif etmek mümkündür. Bunların haricinde görünüşte bir
seslenme edatı içermeyip anlamsal olarak hitap ifade eden kullanımlar da ayrı bir bölüm
olarak ele alınacaktır.
1. Seslenme Edatları ve Allah’ın İsimleriyle Oluşturulan Hitaplar
Seslenme edatları Allah’ın esmâü’l-hüsnâ olarak bilinen isimleriyle birlikte kullanılarak
hitap ifadeleri oluşturulmaktadır. Ayrıca Allah’ın ismini karşılamak için şiir dilinde ve halk
arasında kullanılan Şâh, Padişâh, Perverdigâr, Hudâ, Hudâvend gibi kelimelere de hitap
ifadelerinde yer verilmektedir.
Aşağıdaki beyitte, Allah’ın altı ismi ey seslenme edatıyla birlikte kullanılmıştır:
Ey Kadîr ü Alîm ü Hayy ü Kadîm
Feth-i bâb eyle ey Kerîm ü Rahîm
(Ahmed-i Rıdvan, 45)
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

331

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY

Bir başka beyitte “iy” hitap ifadesiyle birlikte Hak ismine yer verildiğini görüyoruz:
Günâhumdan çü fazlun çokdur iy Hak
Koma ben bendeni düzâhda mutlak
(Larendeli Hamdi, 16)
Aşağıdaki örnekte Cevâd ve Hayy isimleri tek başlarına seslenme edatıyla birlikte
kullanılırken Mevlâ isminin tamamlayıcısı durumundadır:
Ey Cevâd ü Hayy ü fazlı çok olan Mevlâ meded
Sığınırum sana sendendir kula afv u meded (Âdile Sultan, 158)
Kelime sonlarına gelen â seslenme edatıyla Allah’ın yaratıcı olduğu vurgulanır:
Hâlikâ çünkim yaratdun âlemi
Rûzî kıldun herkese bir âlemi
(Üsküplü Atâ, 12)
Bir başka şair, Allah’ın ismini zikretmeden onun yüceliğini ifade sadedinde söylenen
“Teâlâ” kelimesini hitap ifadesi olarak kullanır:
Ey Ta‘âlâ kankı fazlın vasfını şerh eyleyem
Derdin cur‘asın nûş eyledüm mürvet budur
(Ümmî Sinan, 84)
Aşağıdaki beyitte, Allah’ın Hâfız ve Nâsır ismiyle birlikte Farsça “Yaratılmışları
besleyen ve yetiştiren” anlamındaki Perverdigâr kelimesiyle Allah’a hitap edildiği
görülmektedir:
Hâfız u Nâsırsın ey Perverdigâr (Âdile Sultan, 153)
Gaflet karanlığına düşmekten muztarip olan şair, Hayy ve Gaffâr ismiyle kendisi için
hidayet mumu talebindedir:
Benem zulmât-ı gafletde giriftâr
Hidâyet şem‘i vir iy Hayy u Gaffâr
(Larendeli Hamdi, 11)
Tanrı karşılığında kullanılan İlâh kelimesi de şairlerin hitap esnasında en fazla yer
verdikleri kelimelerdendir:
Yâ İlâhî kıl bu nazmın sâtırın
Rahmetinle râzı eyle hâtırın
(Diyarbakırlı Ahmedî, 18)
Yâ İlâhî lutf idüben eyle dâd
Söyledügüm sözlere vir sûz u dad

(Üsküplü Atâ, 13)

Hem halk dilinde hem de şiirde Allah’a hitap edilirken Rab kelimesine çok fazla rağbet
edildiği bilinmektedir:
Yâ Rab isyân ile tutdum yüzimi dergâhına
Ben kulum kârım hatâdır sen kerem eyle bana (Âdile Sultan, 155)
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Aşağıdaki dörtlüğün ilk ve son mısraında hem İlâhî hem de Rab kelimeleriyle hitap
edilmektedir. Dörtlüğün ikici mısraında doğrudan bir seslenme ifadesi olmasa da anlam
olarak birinci mısraa bağlılıktan dolayı hitap söz konusudur. Son mısrada ise Rab kelimesine
bizim anlamındaki Arapça nâ sahiplik ifadesi eklenerek hitap edildiğini görüyoruz:
Yâ îlahî senden özge yok Hudâ
Pâdişâh-ı bî-zevâl-i Kibriyâ
Bir şerîk ü bür nazîr olmaz sana
Hükmile fermân senin yâ Rabbenâ
(Âdile Sultan, 153)
Aşağıdaki beyitte Allah’ın Zâhir, Batın ve Mu’în isimlerine de atfen Rab kelimesiyle
hitap edildiği görülür:
Zâhir ü Bâtında yâ Rabbî bana sen ol Mu’în
Âdile aşkınla âbâdan yâ Rabbenâ (Âdile Sultan, 155)
Esmâ-i hüsnâda olmamasına rağmen şiir dilinde çokça kullanıldığını gördüğümüz
Hudâ, Allah’a hitap edilirken başvurulan kelimelerden biridir:
İ’tirâf idüp hatâma rûz u şeb kan ağlarım
Mücrimîne afv u gufrânın sezâdır ey Hudâ (Âdile Sultan, 156)
Efendi, sâhip, hükümdar gibi anlamları olan ve Tanrı karşılığında kullanılan Hudâvend
kelimesine â seslenme edatı eklenir ve “ey Hüdâvend” şeklinde bir hitap ifadesi oluşturulur:
Hudâvendâ Hudâvendâ bu dil senden nazar ister
Hidâyet birle fazlımla anı kıldum bana ben yâr
(Ümmî Sinan, 109)
Padişah demek olan şeh/şâh kelimesine â seslenme edatı eklenerek “Ey padişah!”
anlamı verilir:
Kıl âgâh hem de vasla lâyık olayım
Ol açık kapuna geldim el-amân afv it Şehâ (Âdile Sultan, 155)
Verilen örneklerde görüldüğü üzere, gerek esmâü’l-hüsnâda olan isimleriyle gerekse
kullanım yerine ve bağlamına göre Allah’ı çağrıştıran kelimelerle hitap ifadeleri
oluşturulmaktadır. Konuya ışık tutacak benzer başka örnekler de aşağıda yer almaktadır:
Ümmî Sinânın yâ Gani
Bildim ki çokdur ‘isyânı
Bagışlasın diyü seni
Dergâhına niyâz ider
(Ümmî Sinan, 108)
Seninle zâhir oldu cümle eşyâ hep senin varlık
Ki sensin Evvel ü Âhirde Zâhir ü Bâtın yâ Rab

(Âdile Sultan, 156)

Hem Kerîmsin hem Rahîmsin hem Azîmsin ey Hudâ
Gazâbını rahmetin sebkat ider eyle meded (Âdile Sultan, 158)
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Bakma yâ Rab sevâd-ı defterüme
Anı ur âteşe benüm yirüme

(Azmî-zâde Hâletî, 54)

Ben fakîr-i bî-çâre geldim bâbına ey Pâdişâh
Rahmetin bahrine yokdur hadd ü inâyet kıl meded

(Âdile Sultan, 158)

Deryâ-yı ulûhiyyetine nisbeten ey Şâh
Gûyâ ki iki katre durur dünye vü ‘ukbâ (Şâhî, s. 47)
Hudâyâ Hudâlık sana yaraşur
Nitekim gedâlık bana yaraşur (Adlî, 39)
On sekiz bin ‘âleme sensin İlâh
Râzıkı hem hâfızısın ey Hudâ (Ümmî Sinan, 35)
Dile hem-dem eyle yâ Rab
Uşşâkuna mahrem eyle yâ Rab(Vahyî, 21)
Ta‘âla’llâh yâ Hannân ki zâtına zevâl olmaz
Yüce Sultân yâ Mennân nüzûle intikâl olmaz (Ümmî Sinan, 32)
Zehî Evvelsin ey Hâdî viresin cümle murâdı
Senündür kaygu vü şâdî ana bir gayri hâl olmaz
Vâdî-i isyâna düşdük kıl inâyet Rabbenâ
Mücrim ü âsîlerüz eyle hidâyet Rabbenâ

(Ümmî Sinan, 32)

(Beyânî, 55)

Ey Zü’l-celâl ü Kerîm ü Rahîm olan Allah
Âciz-i ‘ibâdına dest-gîr olan Allah (Âdile Sultan, 159)
Bana bes ism-i Gufrânın derûnumda meden yâ
Ki Settâr ismine afvınla kıl nâ’il meded yâ Hak

(Âdile Sultan, 159)

Kulluğa lâyık görüp halk eyledün biz kullarun
Bize bakmaz mı bu devlet bu sa’âdet yâ Latîf (Ubeydî, 36)
2. Allah’ın İsimleriyle Başka Kelimelerin Birleştirilmesiyle Oluşturulan Hitaplar
Seslenme edatlarının yanında Allah’ın isimlerine başka kelimelerin eklenmesiyle
oluşturulan hitap ifadeleri, şairlerin duygu dünyalarını ortaya koyması bakımından ayrı bir
önem arz etmektedir.
Aşağıdaki örnekte, Hâlik (yaratıcı) ve Mübdi’ (tüm eşyayı/varlık âlemini yoktan var
eden) isimleriyle tamlama oluşturulduğu görülmektedir. Beytin ikinci mısraı birinci mısraın
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devamı mahiyetindedir ve her zerrede Allah’ın eserini müşahede etmenin mümkün olduğuna
vurgu yapılmaktadır:
Ey Hâlik-i kevneyn ü ey Mübdi’-i eşyâ
V’ey gün gibi her zerrede âsârı hüveydâ (Şâhi, 1)
Aşağıdaki örnekte, Allah’a rahmet ve kerem sahibi oluşuna atıfla hitap edildiği
görülmektedir. Mısrada kullanılan erham ve ekrem kelimeleri, aynı zamanda Rahîm ve Kerîm
isimlerini hatırlatır:
Ey zât-ı pâk-i erham ü ekrem olan Hudâ
(Meşhûrî, 26
Aşağıdaki ilk beyitte Hâlik-ı cân (canı yaratan) terkibi ile, ikinci beyitte ise var olan her
şeyin Hudâ’sı anlamında Hudâ-yı mümkinât şeklinde hitap ifadesi oluşturulmuştur:
Âferîn ey Hâlık-ı cân âferîn
Dest-i sununa hezârân âferîn
(Üsküplü Atâ, 10)
Emrün ile ey Hudâ-yı mümkinât
Saldı sahrâ-yı vücûda mümkin at
(Üsküplü Atâ, 10)
Zeval bulmaz kerem sahibi anlamına gelen “Ey Kerîm-i Lâ-yezâl!” hitabıyla birlikte
Allah’ın fazlına ve lütfuna atıf yapılmıştır:
Fazl u lutfun olmayınca ey Kerîm-i Lâ-yezâl
(Ubeydî, 37)
Bir başka beyitte, gece gündüz kullarının (aşkın verdiği ıztırapla) ağlayıp inlediği celâl
sahibi olarak Allah’a hitap söz konusudur:
Rûz u şeb bu bendesini zâr iden ey Zü’l-celâl
Gâhice mesrûr eyle kabl-i mahzûnum meded (Âdile Sultan, 158)
Aşağıda bazen esmâ-i hüsnâda yer alan bazen de İslâmî kültür dairesinde bilinen ve
kullanılan Allah’ın isimlerinin başka kelimelerle birlikte seslenme edatları eklenerek hitap
ifadesi oluşturduğu örnekler yer almaktadır:
Ey günahkâr kullarına şefaat eden:
Şefî‛ü’l-müznibînâ dest-i cürmüm dâmen-i lutfun
(Lebîb, 168)
Ey hastaların belalarına deva olan:
Ey devâ-yı belâ-yı bîmârân
(Hâletî, 54)
Ey kâinâtı ve kâinât içinde dünyayı yaratıp, insanları yoktan var eden:
Ey kılan kâr-gâh-ı dehri binâ
Bizi yokdan var eyliyen Mevlâ (Hâletî, 54)
Ey bir nazarıyla en sıradan kulunu bile feleklerden yüce bir makama erdiren,
dünyayı bahşeden padişah:
Ey şâh-ı cihân-bahş kılursın nazar itsen
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Ednâ kulunun yerini eflâkden a’lâ

(Behiştî, 60-61)

Ey her zerrede güzelliğinin yansıması apaçık görülen:
V`ey aks-i cemâlün yine her zerrede peydâ
Gâyetde `ayânsın
(Ahmed Nâmî, 41)
Ey varlık âlemini yapan (yaratan):
Nâmîye ki hayret-dih olur fikr-i sıfâtun
Ey Sâni`-i mevcûd
(Ahmed Nâmî, 41)
Ey ihsanı herkesi kuşatan Hudâvend ve (Mennân ismiyle) sınırsız nimetler vererek
kullarını/halkı yaratan:
Ey Hudâvend-i 'amîmü'l-ihsân
Hâliku'l halk-ı kerîmü'l-Mennân
(Nevî-zâde Atâyî, 22)
Ey günahkâr kullarına rahmetiyle muamele eden, sonsuz mağfiret ve ihsan
sahibi:
İy ehl-i cürme rahmet ile eyleyen cezâ
Gaffâr-ı lâ-yezâl ü Hudâvend-i zü’l-‘atâ (Süheylî, 50)
Ey maharetiyle Kerîm, Celâl ve sonsuzluk sahibi olan:
İy Kerîm-i kâr-sâz u zü’l-celâl ü bî-zevâl (Larendeli Hamdi, 9)
Ey ismi lütuf hazinesi olan:
Ey genc-i atâ tılısmı ismün
Sen genc-i nihân cihân tılısmun
(Fuzûlî, 4)
Ey varı yok yoku da var eden:
Ey varı yoh eyleyen yohı var
Yoh varlığunda zann ü inkâr (Fuzûlî, 4)
Ey ortağı olmayan, ezel ve ebed sırlarını bilen:
Ey şirk ü şerîkden münezzeh
Sırr-ı ezel ü ebedden âgeh
(Fuzûlî, 4)
Ey niçin ve nasıl gibi sorulardan uzak, hiçbir şeye muhtaç olmayan:
Münezzehdür vücûdun mâsivâdan
Samed'sin ey Çalap çûn ü çerâdan
(İbrahim ibn-i Bâlî, 1)
Ey ismi arzu kapılarının açılmasının vesilesi, isminin anılması zevk ehlinin dostu:
Ey mûnis-i ehl-i zevk yâdun
Ebvâb-ı emel kilîdi adun
(Fuzûlî, 4)
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Ey ismi âşıkların eğlencesi olan ve zikri gönülleri dinlendiren:
Âşıkların eglencesi ism-i zâtın yâ Rabbenâ
Cânlarının dinlencesi zikr-i zâtın yâ Rabbenâ
(Ümmî Sinan, 36)
Ey ruh cevherini parlatarak yaralı bedenlere deva bahşeden:
Eyâ rûşen-nümâ-yı cevher-i rûh
Devâ-bahş-ı zahûm-ı cism-i mecrûh
(Larendeli Hamdi, 3)
3. Anlamsal olarak Hitap İfade Edenler
Klâsik edebiyatta, herhangi bir seslenme edatı içermeden mısraın veya beytin
anlamından hitap ifade ettiği belli olan kullanımlar vardır. Sözgelimi, aşağıdaki beyitte
Allah’ın Vâhid ve Kahhâr isimlerini zikreden şair, herhangi bir seslenme edatı kullanmadığı
halde beyte hitap anlamı vermiştir:
Ki sensin Vâhid ü Kahhâr bizi eyle sana sen yâr
Ne önün var ne sonun var ne sag u ne şimâl olmaz (Ümmî Sinan, 32)
Seslenme ifadeleriyle de kullanıldığını gördüğümüz İlâh kelimesinin Arapçada
“benim” demek olan “î” sahiplik eki eklenerek “Benim İlah’ım!” anlamıyla kullanılması
oldukça yaygındır. Her ne kadar herhangi bir seslenme edatı içermese de kelimenin anlam
olarak hitap ifade ettiği açıktır. İlâhî kelimesi bazen tek olarak, bazen Allah’ın isimlerinden
bir veya birkaçıyla birlikte bazen de başka kelimelerle anlamsal bir bütünlük oluşturacak
şekilde hitap ifadesi olarak kullanılır. Aşağıda konuyla ilgili örnekler yer almaktadır:
İlâhî rû-siyeh bir mücrimüm abd-i günehkârum
Ser-â-pâ garka-i çirk-âb-ı isyân lâyık-ı nârum (Katipzâde Sâkıb, 105)
İlâhî nefs (ü) şeytâna uyup bî-had günâh itdüm
İnâyet senden olmazsa sezâ-yı kahr u âzârum (Katipzâde Sâkıb, 105)
İlâhî lutf u ihsân it bizi îmândan ayırma
Şefî‘ idinmişüz anı ki zâtında risâlet var

(Ravzî, 50)

İlâhî ‘âcîz ü bî-çâreyem rahmet zamânıdur
‘Azâbun çekmege bende bilürsin kim ne tâkat var

(Ravzî, 51)

İlâhî sensin ol Kâdî-yi Hâcât
Ki lâyıkdır sana arz-ı münâcât
Sinân Ümmî za‘ifi sen İlâhî
Kapından ayırma olmasun işi zâr
İlâhî sensin ol Ma’bûd bi’l-hak
Vücûd-ı vâcibin mevcûd-ı mutlak
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İlâhî Hayy u Kayyûm-ı ebedsin
Şerîkin yokdur Allâhu ehad63sın
Ezel sensin ebed sensin İlâhî
Çü sensin pâdişehler pâdişâhı
İlâhî sensin ol Bâkî vü dâ’im
Senin emrinle âlem oldu kâ’im

(Sümbülzade Vehbî, 28)

(Sümbülzade Vehbî, 28)

(Sümbülzade Vehbî, 28)

İlâhî sensin ol Hallâk u Rezzâk
Edersin cümle mahlûkâtı irzâk (Sümbülzade Vehbî, 29)
İlâhî eyleyip tenzîl-i furkân
Bize ihsân kıldın nûr-ı îmân

(Sümbülzade Vehbî, 29)

SONUÇ
Tebliğimizde klâsik Türk edebiyatında Allah’a yönelik hitaplara değinilmeye
çalışılmıştır. Seslenme edatlarıyla oluşturulan hitap ifadeleri, sadece Allah’ın isimleriyle
oluşturulan hitaplar ve Allah’ın isimlerinin başka kelimelerle birlikte kullanılmasıyla
oluşturulan hitaplar şeklinde tasnif edilmiştir. Ayrıca bir seslenme edatı içermediği halde
anlamsal olarak hitap ifade eden kullanımlara da yer verilmiştir. Allah’a yönelik hitapların,
yapılacak kapsamlı çalışmalarla kendi içinde daha farklı ve çeşitli tasniflerle
genişletilebileceğini ifade etmek gerekir.
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YÛSUF U ZÜLEYHÂ/ZELÎHÂ MESNEVİLERİNDE İDEAL BİR İNSAN OLARAK
HZ. YÛSUF
Doç. Dr. Muhammet KUZUBAŞ
Kocaeli Üniversitesi
Özet
Klâsik Türk edebiyatında peygamberlerin hayatları etrafında teşekkül ettirilen eserlere
kısas-ı enbiyâ adı verilmektedir. Kısas-ı enbiyâlar haricinde başta Hz. Peygamber’in hayatının
veya şahsî hususiyetlerinin ele alındığı müstakil eserler yazıldığı gibi, özellikle Hz. Yûsuf’un
hayatı merkeze alınarak çeşitli eserler yazılmıştır. Genel olarak Yûsuf u Züleyhâ veya Yûsuf
u Zelîhâ gibi başlıklarla kaleme alınan bu eserlerde Hz. Yûsuf’un peygamber olması göz
önünde bulundurulmakla beraber, çeşitli kaynaklardan istifade edilerek bir hikâye kurgusu
oluşturulur. Klâsik edebiyatımızda genelde mesnevi nazım biçimiyle veya bazen de mensur
olarak yazılan Yûsuf u Züleyhâ/Zelîha metinleri oldukça revaç bulmuştur. Bu metinlerin
haricinde; dîvânlarda veya çeşitli eserlerde Hz. Yûsuf’un macerasına ait hususlara değinildiği
ve Hz. Yûsuf’un ve Züleyhâ’nın teşbih unsuru olarak kullanıldığı görülmektedir.
Yûsuf’la ilgili yazılan eserlerde onun peygamberliği ve hayatı hakkındaki başta
Kur’ân-ı Kerîm ve hadis-i şerifler olmak üzere İslâmî kaynaklarda yer alan bilgilere atıf
yapılmakla birlikte, peygamberliğinin haricinde “her şeyden önce bir insan vasfıyla” ele
alındığı da gözden kaçmamaktadır. Özellikle zaman zaman aşk hikâyesi şekline bürünen
Yûsuf u Züleyhâ/Zelîhâ mesnevilerinde bu hususiyet fazlasıyla dikkat çekmektedir. Hz.
Yûsuf; çocukluğundan gençlik yıllarına, kardeşleri tarafından kuyuya atılmasından
Züleyhâ/Zelîha ile macerasına, zindan hayatından Mısır sarayında yetki sahibi bir kişi oluşuna
kadar birçok dönemdeki hâl ve davranışlarıyla ideal bir insan olarak anlatılmaktadır. Yûsuf u
Züleyhâ/Zelîhâ mesnevilerinde Hz. Yûsuf’un yaşadığı olaylara karşı yaklaşımı, çözüm üretme
becerisi, karşılaştığı sorunlarla başa çıkma iradesi, sabır ve tevekkülü başta olmak üzere ideal
bir insanın sahip olması gereken kişilik ve karakter özellikleri bazen doğrudan ifadelerle
bazen de satır aralarında sunulmaktadır. Tebliğimizde, Yûsuf u Züleyhâ/Zelîhâ
mesnevilerinde anlatılan Hz. Yûsuf’un örnek bir şahıs olarak idealize edilişi ortaya konmaya
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Edebiyatı, Hz. Yûsuf, Yûsuf u Züleyhâ, Mesnevi,
İdeal İnsan.
JOSEPH AS IDEAL PERSON IN YUSUF U ZULEYHA/ZELIHA MASNAVIES
Abstract
In classical Turkish literature, the works describing the lives of prophets are called as
as kısas-ı enbiyâ. Apart from the kısas-ı enbiyâ, individual works were written in which the
life or personal characteristics of the Prophets Muhammad were described. Besides, the life of
Joseph was centered and various works were written. In general, these works were written
with titles such as Yusuf u ZUleyha or Yusuf u Zeliha. Although it is considered that Yusuf
was a prophet, it had been benefited from various sources in a fiction. In our classical
literature, the texts of Yusuf u ZuleyhA / Zelİha was generally written in masnavi verse or
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sometimes prose. These texts became quite popular. Apart from these texts, it is seen that the
issues related to the adventure of Joseph are mentioned in the divans or various works. In such
studies, we can say that Yusuf and Züleyha were used as simile and metaphor.
In the works written about Joseph, there is reference to the information about his
prophethood and his life in the Islamic sources, especially the Qur'an and the hadiths.
However, we must say that in the mesnevi, Yusuf is accepted as a human being above all.
Especially in the form of a love story from time to time in the Yusuf u Zuleyha/Zelîhâ
mesnevi this feature draws much attention. She was described as an ideal person in her
childhood and youth, when she was thrown into the well, in her adventure with Züleyha, in
prison and with behaviour in the Egyptian palace. Joseph; his approach to events, his ability
to produce solutions, his will to cope with the problems he faces, his personality and character
traits that an ideal person should possess, especially patience and trust, are sometimes
presented in direct expressions and sometimes between the lines. In our paper, the idealization
of Yûsuf as an exemplary person will be tried to be revealed.
Keywords: Classical Turkish Literature, Joseph, Yusuf u Zuleyha, Masnavi, Ideal
Person.
GİRİŞ
İdeal kelimesinin sözlükte ulaşılmak istenen örnek, varılmak istenen gaye, ülkü,
mefkûre; en kusursuz, güzel ve olgun örnek, mükemmel (Doğan, 1996: 522) gibi farklı
anlamları mevcuttur. İdeal kelimesi insanla birlikte düşünüldüğünde kusursuz, güzel, olgun ve
örnek kişi anlamı verilebilir. İdeal insan, kültür ve edebiyat tarihimizde genellikle insân-ı
kâmil kavramıyla ifade edilmektedir. Ahmed Yesevî’den Mevlânâ’ya, Yûnus Emre’den Hacı
Bektaş-ı Velî’ye kadar kültür ve edebiyat tarihimize damga vurmuş onlarca âbide şahsiyetin
eserleri, insana hayat serüveninde ideale ulaşmanın yol ve yöntemlerini göstermek üzerine
kurgulanmıştır.
Bir halife olarak yaratılan ve ilâhî nurun tecellisi kabul edilen insanın kemâle ermesi,
diğer ifadeyle ideale ulaşabilmesi için yol gösterici mahiyette ahlakî/didaktik/öğretici
mahiyette yüzlerce eser kaleme alınmıştır. Bunların haricinde temeli klâsik edebiyat kültürü
çerçevesinde bir aşk hikâyesi olarak kurgulanan, ancak kahramanın kimliği dolayısıyla ideal
insanın vasıflarının doğrudan veya satır aralarında söylendiği metinler de vardır ki
çalışmamızın konusunu oluşturan Yûsuf u Züleyhâ mesnevileri de bunlardandır.
Hz. Yûsuf, bir peygamber olarak ismet (günahsızlık) sıfatına sahiptir. Bununla birlikte
mesnevilerde kısas-ı enbiyâ metinlerinden farklı bir şekilde genellikle peygamberlik
vazifesinden ziyade bir mesnevi kahramanı olarak ön plana çıkarılır ve ideal bir insanın sahip
olması gereken vasıflar Hz. Yûsuf’un kimliğiyle sunulur. Tebliğimizde ideal bir insan olarak
Hz. Yûsuf konusu, hikâyenin kurgusu ve olayların gelişimi dâhilinde ortaya konulmaya
çalışılacaktır.1

Hikâyenin olay örgüsüyle ilgili şu kaynaklardan istifade edilmiştir:
İbrahim Taş (2017). Şeyyâd Hamza, Yûsuf u Zelîhâ (Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Sözlük). Ankara: Kültür Bakanlı
Yayınları ( http://ekitap.kulturturizm.gov.tr )
1
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1. Yalan Söylememe ve Dürüstlük
Mesnevilerde Hz. Yûsuf’un hikâyesinin başında genellikle bir kıssa anlatılır. Bu
kıssaya göre Hz. Yûsuf bebekken bir cariye tarafından emzirilir. Cariyenin de Hz. Yûsuf’un
akranı bir çocuğu vardır. Sütünün iki çocuğa yetmediğini gören Hz. Yakûb, cariyenin
çocuğunu satar. Çocuğundan ayrılmanın hüznüyle beddua eden kadının bedduasının kabul
edildiğine dair bir nida duyulur. Bu nidada: “Seni oğlundan ayıran Yakûb’u da oğlundan
ayıracağım.” denmektedir. Hikâye, bu sözün tesiri altında başlar ve devam eder.
Yûsuf rüyasında güneşle ayın ve on bir yıldızın kendisine secde ettiğini görür.
Babasına rüyasını anlattığında, babası ona rüyasından hiç kimseye bahsetmemesini öğütler.
Çünkü rüyanın tabirine göre Yûsuf sultan, on bir kardeşi de ona kul olacaktır. Ancak bu
konuşmayı duyan Yûsuf’un üvey kız kardeşi duyduklarını kardeşlerine anlatır:
Bir gice düş görür ol dür dânesi
İlm-i ta‘bîri bilürdi atası (Ahmedî, b. 49)
Eydür ey baba yatardum bu gice
Bir aceb düş görürem eşit nice

(Şeyyad Hamza, b. 22)

Eydiver ta’bîrini anun bana
Eydeyüm ol gördügüm düşi sana (Şeyyad Hamza, b. 23)
Gördüm ay u güneş on bir yulduz
Secde kılurlar kamusı bana düz00(Şeyyad Hamza, b. 24)
Bu sırra vâkıf oldı çünki Ya’kûb didi yâ Yûsuf
Bu sırrı açma ihvâna dahi insân u yârândan (Bilâl, b. 287)
Ki zîrâ o la’în şeytân bize a’da’l-e’âdîdür
Sana şâyed ziyân ide yâ agyârdan yâ ihvândan (Bilâl, b. 28)
Bunun ta’bîri bu Allâhu a’lem olasın sultân
Sana on bir karındaşun kul olur izn-i Mevlâdan (Bilâl, b. 29)
Söyleme sakın bunı ihvânına
İşidince kasd iderler cânına (Ahmedî, b. 60)
Gizlü bir ‘avrat bu sözi dinlemiş
Varup ol kardaşlarına söylemiş (Ahmedî, b. 61)
Yûsuf bizden ehab oldı babamuza didi bunlar
İdris Kadıoğlu (2017). Diyarbakırlı Ahmedî, Yûsuf u Züleyhâ. Ankara: Kültür Bakanlı Yayınları (
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr )
Muhammet Kuzubaş (2010). Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ (Oflu Bilâl Efendi). İstanbul: Karadeniz Dergisi Yayınları.
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Buna tedbîr gerek bizden ki bu śavula başdan (Bilâl, b. 32)
Kardeşleri bir fırsatını bulup Yûsuf’u yanlarına çağırırlar ve rüyadan bahsetmesini
isterler. Babasının tembihine rağmen Yûsuf yalan söyleyemez. Burada her ne koşulda olursa
olsun, sonunda zarar bile görülse yalan söylenmemesi gerektiği Hz. Yûsuf’un kişiliğinde dile
getirilir.
2. İsyan Etmeden Allah’a Tevekkül
Kardeşleri tarafından Hz. Yakûb’dan izin alınarak kıra götürülen Hz. Yûsuf’un önce
öldürülmesi düşünülse sonra kuyuya atma kararı alınır. Kardeşlerinin niyetlerini
değiştiremeyeceğini ve kurtuluşun o an için mümkün olmadığını gören Yûsuf, çaresiz kalan
bir insanın Allah’a yönelmesi gerektiğini ve ondan başka al açacak bir varlık bulunmadığını
düşünerek tam bir tevekkülle Allah’a yönelir.
3. İnsanları Mahçup Etmeme
Kardeşleri bir zaman sonra, Yûsuf’un kuyudan bir kervan tarafından çıkarıldığını
görünce kervan sahibine yaklaşarak kaçan kölelerini aradıklarını ve bu kölenin kervanda
olduğunu söylerler. Kervan sahibi Yûsuf’u onlara verir. Kardeşleri tarafından itilip kakılarak
ıssız bir yere getirilen Yûsuf, kendisini kervan sahibine satmalarını teklif eder. Böylece zor
durumlarda en uygun çözüm yolunu bulmaktadır. Kervan sahibine onların aslında kardeşleri
olduğunu da söylemez. Kendisine ne kadar haksızlık ederlerse etsinler kardeşleri olmasının
hatırına uğradığı zulmü ifşa etmez. Çünkü zaten çözüm yolu bulunmuştur ve kardeşlerini
mahçup etmenin kimseye bir faydası yoktur.
4. Gururlanmamak
Yûsuf’un bu iyi niyetli tavrına rağmen kardeşleri kervan sahibine onun hırsızlık
yaptığını ve yalancının biri olduğunu söylerler. Kervan sahibi, bu ayıplara rağmen Yûsuf’u
almak için kervandaki mallardan vermeyi teklif etse de kabul edilmez. Altın ve gümüş
isterler. Sonuçta on sekiz bakır para karşılığında pazarlık tamamlanır. Değerinin sadece on
sekiz bakır para olduğunu gören Yûsuf, çok üzülür. On sekiz pula sattıkları için kardeşlerine
sitem eder. Bu esnada Cebrail gelerek güzelliğiyle övünmemesi gerektiğini, güzelliği verenin
Allah olduğunu söyler. Yûsuf hatasını ve güzelliğin gerçek sahibi olmadığını anlar.
Geldi Cebrâ’îl didi kim yâ Yûsuf bilür misin
Yüzüne mir’âtı alduň yakdun uş ayne’l-ayân
Hem didün kul olsa idüm Mısr u Şâm Hindî Yemen
Yetüremez bana kimse kıymeti tâ âsumân
Magrûr olma hüsnüne budur bahân Mevlânı bil
Oldurur hüsni viren hamd aňa eyle her zamân (Bilâl Efendi, b. 271-274)
5. Vefâ ve Sadakat
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Bütün yaşattıklarına rağmen üzerinde hakları olduğunu düşünerek kardeşleriyle
vedalaşır. Burada Yûsuf, haksızlığa dahi uğrasa vefalı olmanın örneğini sergilemiştir.
Yûsuf’un sadakatini gören kevan sahibi, ziyadesiyle memnun olur:
Çün Yûsufı virdiler saga sola bakmadılar
Ayru olup gitdiler atlu iken olup yayan
Mâlike itdi recâ Yûsuf derûnî cân ile
Kim izin vir varayım görişeyim bir ân hemân
Zîrâ çok tuz etmek yemişem ellerinden anlarun
Öpeyim kucaklayım çün ayru oldum bu zamân (Bilâl Efendi, b. 275-276)
6. Hâle Şükür ve Tevazu
Mısır melikinin veziri olan Kıtfîr adlı bir şahsın rüyasında yüce bir kişinin şehre
geleceğine dair bir müjde almıştır. Yola çıkan kervan bu şehre ulaşır. Kıtfîr, Züleyhâ/Zelîhâ
adıyla bilinen Râile’nin kocasıdır. Kervandakilere ikramlarda bulunduktan sonra Yûsuf’un
ağırlığınca altın ödeyerek onu satın alır. Daha önce on sekiz bakır para kıymet biçilen Yûsuf,
güzelliğini Allah’tan bilerek kibirden uzak durduğu için bir hikmet göstergesi olarak
ağırlığınca altın karşılığında satılmıştır. Yûsuf’un yaşadığı bu hadiseyle, insanın tevazu ve
şükürle hareket ettiğinde kıymetinin bilineceği anlarla karşılaşabileceği vurgulanmaktadır.
7. İffetli Olma
Saraya getirilen ve henüz genç yaşta olan Yûsuf, Kıtfîr tarafından evlatlık niyetiyle
alınmıştır. Ancak onun güzelliği ve cazibesi Züleyhâ/Zelîhâ’nın gönlüne ateş düşürmüştür.
Züleyhâ/Zelîhâ genç ve güzel bir kadındır. Yıllar geçtikçe herkesin kendisine hayranlıkla
baktığı Yûsuf’un etrafında pervane olur. Onu bir gün köşkün yedi kapılı bir odasına götürür
ve odanın kapılarını kilitler. Züleyhâ/Zelîhâ’nın gayesi bellidir. Mesnevilerde anlatıldığına
göre bir ara Yûsuf’un da gönlü meyleder gibi olsa da, Züleyhâ/Zelîhâ’nın bir hareketi onu
kendine getirir. Züleyhâ/Zelîhâ, hışmından korktuğu ve utandığı için bir putun üzerini örter.
Züleyhâ/Zelîhâ’ya zararı da faydası da olmayan bir puttan korkmaktan ve utanmaktansa her
şeyi bilen ve her yeri gören Allah’tan utanılması gerektiğini söyler. Yûsuf’un bu tavrı, bir
insanın iffetini korumak için nasıl davranması gerektiğini gösterir. Yûsuf’un, Züleyhâ’nın
isteğini reddetmesinin sebebi sadece iffetini korumak değildir. Züleyhâ’nın kocası onu satın
almış, evladı gibi görmüştür. Dolayısıyla Kıtfîr hayatta iken, onun emanetine yan gözle
bakması ideal insana yakışan bir tavır olmayacaktır.
8. Kötülüklerden ve Günahlardan Kaçınma
Yûsuf dışarı hareket edince kapılar açılır, kaçarken ardından çekmeye çalışan
Züleyhâ’nın hamlesiyle gömleği yırtılır. Bir anda Kıtfîr ve adamlarını karşılarında görürler.
Züleyhâ kendini kurtarmak için, Yûsuf’un kendi namusuna göz diktiğini söyler ve onu
cezalandırmasını ister. Züleyhâ’nın amcasının oğlunun bir önerisiyle suçlu bulunmaya
çalışılır. Öneriye göre gömlek arkasından yırtılmışsa suçlu Züleyhâ’dır. Suçlu anlaşılmıştır.
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Aradan geçen günlerde Züleyhâ Yûsuf’un aşkıyla kendinden geçmektedir. Yûsuf’u çağırarak
eğer isteğini yerine getirmezse zindana attırmakla tehdit eder. Yûsuf, bu tehdide aldırış etmez.
Böyle bir günahı işlemektense zindana atılmayı daha sevimli gördüğünü söyler. Burada da
yine Yûsuf, doğruluktan ayrılmayan, kötülüklerden sakınan ve günah işlemektense zindana
atılmayı tercih eden bir insan olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bana zindan ehabdur bu safâdan
Gel insâf it beni kurtar cefâdan
(Bilâl, b. 519)
9. Sadece Allah’tan Medet Beklemek
Züleyhâ, hem adını dillere düşürdüğü için hem de haddini bildirme niyetiyle Yûsuf’u
zindana attırır. Zindanda geçen beş yılın ardından rüya tabir ilmindeki vukûfiyeti anlaşılan
Yûsuf’a yanında bulunan iki kişi rüyalarını anlatır. Tabire göre, rüyayı görenlerden birisi
kralın yanında görevlendirilecektir. Yûsuf, ondan kralın yanına gittiğinde kendisini de
anmasını talep eder. Yûsuf’un bu talebi üzerine Cebrail gelerek, “Seni Yâkûb’a sevdiren,
kuyuya indirip sonra da oradan çıkan, zindana atan, sana Züleyhâ’yı âşık eden ve rüya tabir
etmeyi öğreten Allah’tan değil de kraldan medet beklediğin için iki yıl daha zindanda
kalacaksın.” der. Başkasından çare beklemenin doğru olmadığını anlayan Yûsuf, Allah’a
boyun eğdiğini ve ondan gelecek her şeye razı olduğunu ifade eder. Hikâyedeki bu bölümde,
Yûsuf’un şahsında hayır ve şerrin Allah’tan geldiğine inanmak ve zindanda dahi bulunulsa
başkasından medet ummadan sadece ona güvenmek gerektiği dile getirilir.
10. Sıkıntılara Karşı Sabır ve Usulüne Uygun Mücadele
Bir müddet sonra kralın gördüğü bir rüyayı doğru şekilde tabir eden kimse
bulunamayınca kendisine zindanda ilim ve hikmet sahibi ve rüya tabirinde mahir Yûsuf
adında bir kişi olduğundan bahsedilir. Kral, zindan çıkarılmasını emretse de Yûsuf, kendisine
atılan iftira açığa kavuşturulup suçsuzluğu kabul edilene kadar zindandan çıkmayacağını
söyler. Kralın yaptırdığı tahkikat neticesinde Züleyhâ Yûsuf’un masumiyetini itiraf eder. Kral,
Kıtfîr’e bedelini ödeyerek Yûsuf’u kendi himayesine alır. Masumiyeti anlaşıldıktan sonra
kralın rüyasını tabir eden Yûsuf, ülkede yedi yıl bolluk ve ardından da yedi yıl kıtlık olacağını
söyler. Yûsuf, bolluk dönemlerinde tedbirler alınıp kıtlık geldiğinde ülkenin sıkıntı
yaşamaması için yapılması gerekenleri tek tek anlatır. İlmine ve hikmetli sözlerine hayran
olan kral, Yûsuf’u halifesi ilan eder ve tüm yetkiyi ona verir. Böylece haksızlığa ve iftiraya
uğrayarak uzun yıllar zindanda kalan Yûsuf, sabrının karşılığını almış olur. Sonuçta sabır,
tevekkül ve usulüne uygun mücadelesi ile karşılaştığı uzun ve meşakkatli imtihanı kazanmıştır.
Yûsuf bu süreçte hiçbir zaman hâline isyan etmemiş, kendi imkânları dâhilinde masumiyetini
ispat etmek için uğraşmış ve sonunda zindandan kurtularak ülkeyi yönetecek bir konuma
gelmiştir.
Aradan yıllar geçer, Züleyhâ’nın kocası ölür. Yûsuf’un aşkıyla harap ve bitap olan,
saçları dahi ağaran Zelîhâ putperestliği bırakarak Allah’a iman eder. Hikâyede Cebrail’in
Züleyhâ’nın gözyaşlarını sildiğinden, genç ve güzel bir kadına dönüşmesinden bahsedildikten
sonra Yûsuf’un kalbine de Züleyhâ’nın aşkının yerleştirildiği anlatılır. Sonuçta iki âşık büyük
bir düğünle evlenirler.
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11. Tedbirli Davranmak ve İleri Görüşlülük
Yûsuf, bolluk döneminde çeşitli ürünler ektirmiş ve hasat zamanlarında mahsulleri
hazinede toplamıştır. Yûsuf’un başarılı idaresiyle sarayın hazinesi ağzına kadar dinar ve
dirhemle dolmuştur. Kıtlık dönemine hazırlık olarak alınan tedbirler Yûsuf’un yöneticilik
yeteneğini ortaya koymaktadır. Yöneticilik görevine getirilen ideal bir insan, ülkesinin kötü
günler yaşama ihtimalini düşünerek bolluk ve rahatlık zamanlarında gerekli hazırlıkları
yapmalıdır. Yûsuf’un bu tedbirli tavrı sadece devletler için değil bireyler için de geçerlidir.
12. İhtiyaç Sahiplerine El Uzatmak
Kıtlık yılları gelip çattığında ülkedeki herkes saraya gelerek yiyecek talep eder.
Yûsuf’un memleketi olan Ken’an ili de kıtlıktan nasibini aldığı için Yakûb oğullarını
saraydan yiyecek almak üzere gönderir. Kardeşlerinin saraya geldiğini öğrenen Yûsuf,
Züleyhâ’dan olan oğullarını yanına alarak onları karşılar. Oğullarına başından geçenleri
anlatır ve onlara izzet ü ikramda bulunulmasını ister. Oğulları ise bu kadar kötülük yapan
insanlara iyilikle mukabele edilmesine şaşırırlar. Yûsuf’a göre ise şimdi kardeşleri gariptir,
ihtiyaç sahibidir. Kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmek uluların şanına yakışmaz. Yûsuf
bu tavrıyla insanlara her koşulda iyilikte bulunmanın ve ihtiyaç sahiplerine el uzatmanın
gerekliliğini vurgulamaktadır.
13. Affedici Olmak
Yûsuf, kardeşleri kendisini tanımadığı için rahat hareket etmektedir, ama gizli gizli de
ağlamaktadır. Diğer yandan babasının ağlamaktan gözlerinin kör olduğunu öğrenir.
Kardeşlerine bir ders vermek ister. Bir oyunla kardeşlerinden birisinin yanında kalmasını
sağlar. Memleketlerine dönen kardeşleri başlarından geçeni babalarına anlatırlar. Daha önce
bir oğlu elinden giden Yakûb bir başka oğlunun da geri getirilmemesine çok üzülür. Mısır
sultanına (Yûsuf’a) verilmek üzere bir mektup yazar ve onları tekrar saraya gönderir. Yûsuf,
kimliğini açıklamadan önce onlara daha önce yaptıkları kötülükleri bir bir anlattırır. Söz ve
tavırlarından hatalarının farkına vardıkları ve pişmanlık duydukları anlaşılır. Yûsuf yüzündeki
örtüyü kaldırınca onu tanıyan kardeşleri utançlarından başlarını öne eğerler. Affedici olmak
ideal bir insanın temel vasıflarındandır. Bu sebeple Yûsuf, kardeşlerini affeder ve artık hüzün
döneminin bittiğini söyleyerek tek tek kucaklar.
14. Büyüklere Hürmet Göstermek
Hikâyenin sonuna doğru gömleğini kardeşlerine vererek babasına götürmelerini ve
gözlerine sürmesiyle gözlerinin görmeye başlayacağını söyler. Kardeşleri, Ken’an iline
gelirler ve Yûsuf’un müjdesini verirler. Gömleği gözlerine süren Yakûb şifa bulur. Yûsuf,
babasını ve kardeşlerini Ken’an ilinden Mısır’a getirtir. Askerleriyle birlikte babasını
karşılamak için yolda beklemektedir. Karşıdan yürüyerek gelen babasını görünce o anın
verdiği telaşla atından inmez, ona doğru ilerler. Bu esnada Cebrâil gelerek, babası yürür bir
halde iken atından inmediği için artık soyundan peygamber gelmeyeceğini söyler. Allah’ın
takdirine boyun eğmekten başka çare olmadığının farkında olan Yûsuf, bu ikaz üzerine
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atından iner ve koşarak babasına sarılır. Baba-oğul karşılaşmasındaki bu sahne ile büyüklere
hürmet göstermenin önemi vurgulanmaktadır.
15. Aileye Sahip Çıkmak
Babasını ve kardeşlerini Mısır’a yerleştirir. Uzun yıllar mutlu ve huzurlu bir şekilde
yaşarlar. Aciz bir insan iken haksızlığa uğratılsa dahi güç ve kudret sahibi olduğu zaman
ailesini unutmayan Yûsuf, onlara sahip çıkarak ideal bir insan örneği sergilemiştir.
SONUÇ
Klâsik edebiyatımızda en fazla rağbet edilen konulardan birisi olan Yûsuf u
Züleyhâ/Zelîhâ mesnevileri kısas-ı enbiyâ türünde yazılan eserlerden farklı bir şekilde
kurgulanmaktadır. Bu mesnevilerde hikâyenin başkahramanı olan Hz. Yûsuf’un zaman zaman
ilâhî vazifesine değinilmekle birlikte, çoğunlukla insanî özellikleri ön plana çıkarılır.
Peygamberliğin verdiği ilahî korumayı daima üzerinde hisseden Hz. Yûsuf, hikâyenin büyük
bölümünde haksızlıklara, iftiralara ve zulümlere maruz kalan bir insan olarak dikkati çeker.
Karşılaştığı sorunları sabır ve tevekkülle karşılayıp akıl ve hikmetle hareket eden Hz.
Yûsuf’un mesnevilerde anlatılan hikâyesinde dürüstlük, vefa, iffet, ihtiyaç sahiplerine el
uzatma, kibirden uzak durma, tevazu, bağışlama, kin gütmeme gibi ideal bir insanda
bulunması gereken pek çok temel vasfa sahip bir şahıs olarak idealize edildiğini
söyleyebiliriz.
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USÛLÎ DİVANINDAKİ TASAVVÛFÎ KAVRAMLARIN ANLAMLANDIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Abuzer KALYON
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Özet
İslami ilimler içerisinde önemli bir yere sahip olan Tasavvuf, İslam edebiyatlarını da
etkilemiştir. İslami kaynaklardan beslenerek birbirinden değerli edebi eserler ortaya
çıkaran Klasik Türk edebiyatı mensubu şairler de tasavvuftan etkilenmişlerdir. Osmanlı
sahası Türk edebiyatı, Osmanlı Devleti’nin kuruluş devirlerinden itibaren tasavvufla içli
dışlı olan bir anlayışı benimsemiştir. Anadolu toprakları zaten tasavvufa yabancı yerler
değildir. Ahmed Yesevî’nin öğrencileri sayesinde Anadolu’daki geniş halk kitleleri bir
taraftan İslam dinini tanıyıp Müslümanlığa geçiyorlar; bir taraftan da İslamiyet’i
benimseyenler Türkleşmeye başlıyorlardı. Anadolu topraklarında yaşayanlar, başta
Mevlânâ Celâleddin-i Rumî olmak üzere Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Veli, Hacı Bektaş-ı
Veli gibi manevi önderler sayesinde birlik ve beraberlik içinde hayatlarını sürdürmüşlerdir.
Tasavvufî anlayış, Osmanlı edebiyatını da etkileyerek bu edebiyat anlayışı içinde pek çok
mutasavvıf şair yetişmesine vesile olmuştur. Söz konusu bu mutasavvıf şairlerden birisi de
Usûlî’dir. Bu çalışmada Mustafa İsen tarafından hazırlanıp Akçağ yayınları arasında çıkan
Usûlî Divanı’nı inceleyerek seçilen beyitlerdeki tasavvufi kavramları açıkladık. Çalışmada,
tasavvufî terimlerin açıklamaları (terimlerin tamamına yakını) Ethem Cebecioğlu’nun
Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü’nden ve TDV İslam Ansiklopedisi (az sayıda
kısmı) esas alınarak yapılmıştır. Usûlî Divânı’nda tespit ettiğimiz tasavvufî terimler bu
çalışmada alfabetik olarak sıralanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Usûlî Divan, Tasavvûfî Kavramlar, Anlamlandırılma.
Tasavvufa Şiirsel Bir Yaklaşım
Tasavvuf mensuplarının takip ettikleri yol, tasavvuf anlayışının terminolojisiyle tarik
veya tarikat olarak isimlendirilmektedir. Anadolu’da halk arasında tercih edilen ifade
biçimi de tarikattır. Tarikatlar İslam coğrafyasında tek düze olmayıp çeşitlilik arz
etmektedir. Özellikle, köylü, çiftçi, esnaf başta olmak üzere tarikatlar şehirlileri de yoğun
bir şekilde tesir altında bırakmıştır. İslam coğrafyasında halk kitleleri dünya ve ahirette
mutluluğun yollarını tarikatlarda ve güvenip mensup oldukları şeyhlerde arama yoluna
gitmişlerdir. Türk coğrafyasında tasavvufun geniş kitleler nezdinde kabul görmesinin
sırlarını Ahmet Yesevî’nin şahsiyetinde ve hayat tarzında aramak hiç de yanlış olmaz.
Ahmed Yesevî’nin talebeleri vasıtasıyla Anadolu’da tasavvuf geniş kitlelere ulaşarak kabul
görmüştür.
Usûlî’de Tasavvuf
Gerek doğup büyüdüğü Vardar-Yenice bölgesinin dini ve yaşayış hususiyetlerinden;
gerekse de kişiliğinin gereği olarak tasavvufa meyilli olan Usûlî, Mısır’a giderek
Gülşenîliğin piri İbrahim Gülşenî’ye intisap ederek tasavvuf mertebesinde mesafe
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kaydetmiştir. Şeyhi’nin dünya makam ve mevkilerini umursamaz tavrının Usûlî’ye de
yansıdığını söyleyebiliriz. Usûlî de dünya makam ve mevkilerini, bu makamların
büyüklerini tıpkı şeyhi İbrahim Gülşenî gibi umursamaz bir tavır içindedir. O’nun bu
hususiyeti şiirlerinde açıkça görülmektedir.
Usûlî’nin şiirlerinde yer yer Alevîmeşrep özellikler göze çarpmakla birlikte
manzumelerine hâkim olan asıl unsur vahdet-i vücûd düşüncesidir. Sünnî akîdeden kopuk
bir şair kimliği taşımadığı anlaşılan Usûlî’nin Alevîmeşrep tarafını daha ziyade ondaki Âl-i
abâ sevgisiyle açıklamak mümkündür. “İkinci Fazlullah” ve “Nesîmî’nin sırrı” denmesine
rağmen Gölpınarlı’ya göre Usûlî’yi tam bir Hurûfî saymak da mümkün değildir; zira
şiirlerinde Nesîmî’de görüldüğü gibi Hurûfîliğin propagandasına rastlanmaz. (Kaya,
2012:213)
Usûlî Divânı’ndaki Gazellerde Bulunan Tasavvufî Unsurlar1
ABA: Arapça abâe veya abâye de denir. Geniş, fakat kısa bir nevi gömlek olup,
dizden biraz aşağı iner; üst tarafında, baş ve yanlarında kollar için birer delik bulunur.
ABDÂL: Arapça, bedel, bidl ve bedii kelimelerinin çoğulu olup, büdela da bu
meyanda zikredilir.
Karşılık, halef, şerefli, cömert, ivaz gibi lügat manaları bulunmaktadır. Tasavvufta
ise veliler arasında, insanların işlerinde tasarruf için mânevi müsaade verilmiş kişilerdir.
AHSEN-İ TAKVİM: En güzel şekilde yaratılma, Allah insanı en mükemmel ve
güzel şekilde yani ahsen-i takvim suretinde yaratmıştır.
ÂLEM: Arapça, kainat, güneş sistemi ve çevresindeki dönen gezegenler topluluğu,
cihan, dünya,
bütün varlıklar, mahlukat, insanlar, halk, cemaat, cemiyet çevre vs. gibi kelime
anlamlan vardır. Tasavvufta ise, Allah'tan gayri her şeye âlem denir.
ÂRİF: Arapça, irfan sahibi anlamındadır. Allah'ı gerçek yönüyle bilen kişi. Âlim
gibi bilen manasına
gelirse de ondan farklıdır. Âlim, ilmi bir tahsil ve çalışma sonucu elde eder. Arif ise,
irfana, ilham ve hal ile ulaşır.
AŞK: Arapça, aşırı derecedeki sevgi. Bu da maddi ve manevi şekillerde olur.
BAYEZİD-İ BİSTAMÎ: Hemen bütün tasavvuf ve tabakat kitaplarında Bâyezîd-i
Bistâmî’den bahsedilirse de bu bilgiler genellikle onun menkıbeleri, sözleri ve
şathiyelerine dair olup bunlar arasında hayatıyla ilgili pek az bilgi bulunmaktadır.
BEKÂ: Geçici olmama, kalıcı olma durumu. Sözlükte “sebat ve devam etmek,
kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek” anlamına gelen bekâ, terim olarak
Allah Teâlâ’nın varlığına herhangi bir yokluğun gelemeyeceği (fenânın selbi) mânasını
taşımaktadır.
DERD: Farsça gam, ızdırap, elem demektir. Sevgiliden sevene geçen ve
katlanılmasına güç yetmeyen hâl. İlâhî aşk.
Tasavvufî terimlerin açıklamaları, umumiyetle Ethem Cebecioğlu’nun Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri
Sözlüğü ve TDV İslam Ansiklopedisi’nden; kısmen de Süleyman Uludağ’ın Tasavvuf Terimleri
Sözlüğü’nden hareketle yapılmıştır.
1
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BENDE: Kul, köle demektir.
CEZBE, HÂL: Arapça kendine çekmek anlamına gelir. Allah'ın kulunu kendi
hazretine çekmesi.
CÜNEYD-İ BAĞDADÎ: IX. yy'da Bağdat’ta dünyaya gelip orada yaşayan tasavvuf
büyüğü,
DÂVÂ: Arapça, dâ'vâ kelimesinin, iddia, mesele, problem, ülkü vs. gibi mânâları
vardır. Mânâ ise,
iç, ruh, bâtın, kelime, söz, hareket veya işaretin ifade ettiği, anlattığı şey anlamlarını
ihtiva eder.
DERGEH (TEKKE): Farsça. Kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, makam, tekke
gibi mânâlar ihtiva etmektedir. Tarikat mensubu şeyhlerle, dervişlerin ikametgâhına da
denir.
DERVİŞ: Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi.
Tarikat mensublarının çoğu fakir olduğu için, bu isimle anıldığı ileri sürülür.
DÜNYA: Arapça yakın, alçak gibi lügat anlamlarına karşılık, üzerinde yaşadığımız
şu gezegenin adıdır. Tasavvufta, dünya çeşitli şekillerde tanımlanmıştır.
KEMÂL: Arapça, olgunluk demektir. Sıfat ve sıfatın asarından, Hakk'ı tenzih etmek
üzere kullanılır, bir tâbirdir. Bir şeyin bütün cüzlerinin, yerli yerinde ve tam olması
mânâsına gelir.
EZEL: Ezel öncesizliği ifade eder. Kadim, aynı anlamı karşılamakla birlikte,
Allah'tan başkası için de kullanılır. Ezel ise sadece Allah için kullanılır.
FAKİH: İslami ilimlerde belli bir mertebeye ulaşarak ders verme aşamasına gelen
fıkıh erbabı şahıs.
FAKR: Arapça, fakirlik, yoksulluk, ihtiyaçlılık gibi mânâları ifade eder. Varlıktan
kurtulup, Allah'da fani olmaktır. Fakr, şerefli bir makamdır. Mutasavvıflara, fukara adı
verilir.
FENÂ: Arapça, fânî olmak, yok olmak mânâsına gelir. Nesnelerin, sufînin gözünden
silinmesine fena denir. Zıddı bekâ'dır.
GÜLŞENÎ: İbrahim Gülşenî, Diyarbakırlıdır. Mükemmel bir şekilde ilim tahsil
etmiştir, aynı zamanda şairdir. Tasavvuf noktasında önemli şahsiyetlerdendir.
HAKİKAT: Gerçek manasına gelen Arapça bir kelimedir. Sûfîler şeriat, tarikat,
hakikat ve ma'rifet şeklinde, Allah'a ulaşma yolunda dört mertebe kabul ederler.
HARABAT: Arapça, sıkıntı, harabelik yerler manasına gelen bir kelime. Sûfinin,
maddi ve nefsî dediğimiz yönünü yıkmasından, kendisinde dünyalık bir şey
bırakmamasıdır.
HÂRİCİ: İnsanlardan, dinden, haktan veya Hz. Ali’den uzaklaşan ve yönetime karşı
ayaklanarak cemaatten çıkanlar anlamına gelmektedir.
HAYRET: Tasavvufta aşırmışlık, yolunu kaybetmişlik anlamında kullanılmaktadır.
KABÂ, ABÂ: Arapça abâe veya abâye de denir. Geniş, fakat kısa bir nevi gömlek
olup, dizden biraz aşağı iner; üst tarafında, baş ve yanlarında kollar için birer delik
bulunur.
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KALENDER: Farsça bir kelimedir. Dünya ile alâkasını kesip Allah'a yönelen
kimselere denir. Bunların özelliği, laubali meşrep, lâkayd, mücerred ve fakir olmalarıdır.
KANÂ’AT: Arapça, ikna olmak, yetinmek vs. gibi anlamları ihtiva eden bir kelime.
Yaşamak için zarurî olan ihtiyaçlar dışında kalan, bütün nefsî arzu ve hayvanî isteklerden
uzak durmak.
MAKÂM: Mukam şekliyle okunursa, oturulan, ikamet edilen yer, makam olarak
okunursa, ayağın bastığı yer, topluluk, oturulan yer, vs. gibi anlamları bulunan Arapça bir
kelime, ism-i mekan. Velilerin mezarlarına veya hatıralarını taşıyan yerlere bu ad verilir.
Makâm-ı ibrahim gibi.
MÂRİFET: Arapça'da bilgi anlamına bir söz. Tasavvufta, dört kapı da denilen dört
mertebe vardır: 1- Şeriat, 2-Tarikat, 3- Hakikat, 4- Ma'rifet.
MASİVA: Arapça istisna edatı olan sivâ, mâ mevsûlü ile birleşince başkası anlamına
gelir. Tasavvufta Allah'ın dışındaki her şey mâsivâdır. Bütün yaratılanları içine alan bir
sınırı vardır.
MELÂMET: Kınama, ayıplama, kötüleyip karalamak anlamlarına gelmektedir.
Tasavvufta insanların ne düşünüp söylediklerine aldırış etmeksizin kendi bildiği yolda
hareket edip yürümesidir.
MENZİL-İ MAKSUD: Ulaşılmak istenen hedef, varılmak istenilen mekân.
MEVLÂNA: Mevlânâ Celâleddin-i Rumî, Sahibimiz, efendimiz, anlamında Arapça
bir kelime. Bu kelime tek başına kullanılınca, Mevlevî tasavvuf okulunun kurucusu
Mevlânâ Celâleddin Rumî anlaşılır.
MEY: Farsça, şarap demektir. Kuvvetli aşk ve bunun verdiği şevk. Sûfiler bu
durumda iken amellerinde kusur yapmazlar.
VAİZ: Camilerde vaaz verip nasihat eden, umumiyetle dini ve ahlakî konularda bilgi
aktaran kişi.
PÎR: Farsça, ihtiyar, yaşlı kimselere pîr denir. Tasavvuf liderine de pîr adı
verilmiştir. Bu kelime üstad, mütehassıs gibi anlamları da ihtiva eder: "O, bu işin pîridir"
gibi.
PÎR-İ MUGÂN: Farsça, baş keşiş demektir. Kamil mürşid veya kutb-ı âlem yerinde
kullanılan bir tâbirdir.
RİYÂ: Arapça, gösteriş yapmak demektir.
SEMÂ: Arapça, dinleme, işitme, anlamına bir kelime. Dinlenen ilahinin veya bir
müziğin etkisiyle coşup dönme.
SÛFÎ: Arapça, yünlü, yün giyen anlamına gelen bir kelime. Hakk'a vâsıl olan kişiye,
sûfî, yolda süluka devam edene de, mutasavvıf denir; sûfî, vusul; mutasavvıf usûl ehlidir.
Sûfî kendi nefsinde fanî, Allah ile bakîdir.
TAKVA: Arapça, korkma, sakınma, kaygılanma anlamında bir kelime.
TÂLİB: Arapça, taleb eden, isteyen demektir. Tasavvuf okuluna kaydını yaptırma
durumundakilere tâlib denir.
TARİK: Arapça, yol demektir. Tasavvuf mensuplarının asıl maksatlarına ulaşmak
için girdikleri yol demektir.
TECELLİ: Arapça, açık ve zahir olmak demektir.
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TECRÎD: Arapça, yalnız başına kalmak, tek tek yapmak, soyutlanmak vs.
TERK: Arapça, terketmek anlamında bir kelime.
TUL-İ EMEL: Arapça, uzun emel, açgözlülük demektir. İnsanın hiç ölmeyecekmiş
gibi dünya için
çalışması. Mukabili, kasr-ı emel olup, hemen ölecekmiş gibi âhiret için çalışmaktır.
UZLET: Arapça, halktan uzaklaşıp, onlardan ayrı yaşamak anlamında bir kelime.
Müride başlangıç hâlinde uzlet gerekir.
VAHDET: Arapça, birlik demektir. Gerçek mânâda bir olan Cenab-ı Hak'tır. Sûfiler,
uykuya vahdet derler. Bu sebeple uyuyan için, vahdette, vahdet ediyor, vahdete çekildi gibi
ifâdeler kullanılır. VELÂYET: Arapça, birine yaklaşma, yakınlık, akrabalık (vavın esreli
şekliyle) imaret, sultanlık, hüküm, valilik, vb. anlamları ihtiva eden bir kelime.
VERÂ: Arapça, takva, Allah'tan korkmak, şüphelilerden kaçınmak, mubah ve
mekruhlarda bile titizlikle davranmayı ifade eder. Kulun gazab veya rıza halinde gayriyi
konuşmamasıdır.
YAKÎN: Arapça kesin, açık bilgiyi ifade eden bir kelime.
ZÂHİD: Arapça, takdir ve tahmin eden rağbet etmeyen gibi çeşitli anlamları olan bir
kelime.
SONUÇ
Usûlî Divanı’ndaki gazellerden hareketle tasavvufî terimlerin Usûlî’nin şiirlerinde ne
şekilde işlendiğini tespit etmeye çalıştık. Şiirlerde tasavvufî ıstılahların yoğun bir şekilde
işlendiği görüldü. Bu durumun da Usûlî’nin mutasavvıf kişiliğinden kaynaklandığı ve
mensubu olduğu tasavvuf anlayışını şiirlerinde yansıttığı âşikardır. Usûlî, intisap ettiği
İbrahim Gülşenî’nin tesiriyle de tasavvuf ıstılahlarını şiirlerinde işlemiştir. Şairin
şiirlerinde tespit edebildiğimiz tasavvufî terimlerin işlendiği beyitlerin sayısı oldukça
fazladır. Klasik edebiyatına mensubu pek çok şahsiyette olduğu gibi Usûlî de tasavvufa
mensubiyetinden dolayı yabancısı olmadığı tasavvuf ıstılahlarını şiirlerinde rahatlıkla
kullanmıştır.
KAYNAKÇA:
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BOSNALI SÜLEYMAN FİKRİ’NİN İLM-İ BELÂGATDAN BEYÂN VE BEDÎ’
HÜLÂSASI İSİMLİ ESERİNDEKİ BELAGAT TERİMLERİNİN
ANLAMLANDIRILMASI
Dr. Öğr. Üyesi Abuzer KALYON
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Özet
Arap ve fars edebiyatlarında önemli bir yeri olan belagat, Klasik Türk edebiyatında da
görülmektedir. Araplar, belagat üzerinde değişik araştırmalar yapmışlardır. Araplarda hadisler
ve Kur’an-ı Kerim’in daha iyi anlaşılması açısından belagat ilmine önem verilmiştir.
Araplarda belâgatin temeli İslam öncesine dayanmaktadır. İslamiyet’le birlikte belâgat daha
hızlı ve sistemli bir şekilde gelişerek bağımsız bir ilim dalı haline gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’i
anlama ihtiyacı İslam âlimlerini, özellikle Arap kökenlileri belâgat üzerinde araştırmalar
yapmaya sevk etmiştir. Özellikle Abdülkahir Cürcani, Zemahşeri, Fahreddin er-Razî, Sekkakî
gibi üstatlar belâgatı yeniden yorumlayarak daha da geliştirme yoluna gitmişlerdir. Türkler ve
Farslar arasında da belâgat konusun önemli eserler verilmiştir. Osmanlı âlimlerinin de
belâgatla ilgili verdikleri eserlerden onların Arapça ve Farsçaya ne denli vakıf olduklarını
anlamaktayız. Ankaravî İsmail Rüsûhî tarafından hazırlanan Miftahu’l-Belâga ve Misbahu’lFesaha bu bakımdan önemli bir örnek teşkil etmektedir. Rüsûhî eserini müritlerinden gelen
istek doğrultusunda onların Mesnevî’yi daha iyi anlamaları için kaleme almıştır. Osmanlı’daki
Belâgat çalışmalarında Rüsûhî’yi Ahmed Cevdet Paşa, Belâgat-ı Osmaniyye ile takip eder.
İslam kültürü etkisinde gelişerek önemli eserler veren Klasik Türk edebiyatında edebi sanatlar
önemli yer tutmaktadır. Günümüzde de halk arasında gündelik sohbette bile söz sanatlarından
serpintiler bulmak mümkün. Bu durumu örnekleyecek olursak, eve gelip kapıdan soru soran
birisine hemen “Ayakta kalma, ayağını çıkar da içeri gel.” denir. Burada kastedilen aslında
ayakkabının çıkarılmasıdır. Bu tür örneklerin çoğaltılması mümkün… Klasik eserlerde çok
kullanılan edebi sanatların anlaşılabilmesi açısından belagat kitaplarının incelenerek güncel
Türkçe ile anlamlandırılması gerektiği görüşündeyiz. Biz de bu noktadan hareketle Bosnalı
Süleyman Fikrî’nin İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî’ Hülâsası isimli eserinin içerdiği belâgat
terimlerini ele aldık. Bosnalı Süleyman Fikri, eserini özellikle Arapça Telhis ile Ahmed
Cevdet Paşa’nın Belâgat-ı Osmaniyyesini dikkate alarak zaman zaman diğer belâgat
kitaplarından faydalanmak suretiyle hazırladığını belirtmektedir. Eser, belâgat ilminden beyân
ve bedî’ özetidir. Klasik edebiyat ve tarih metinlerinin anlaşılabilmesi bakımından belâgat
kitaplarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bu çalışmada Bosnalı
Süleyman Fikrî’nin İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî’ Hülâsası isimli eserinin ihtiva ettiği
belagat terimleri verilerek günümüz Türkçesi ile anlamlandırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Belagat, Beyân, Bedî’, Edebi Sanatlar, Bosnalı Süleyman Fikrî
Abstract
Belagat is very important for Arabs. Arabs cared much about belagat to understand
Kur’an-ı Kerim and Prophet Muhammad’s sayings and deeds. Belagat has started before
Islam. Belagat has improved quickly and systematicly with Islam. And it became an
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independent science genre. Many Arabic language scholars made works about belagat.
Especially masters like Abdülkahir Cürcani, Zemahşeri, Fahreddin er-Razi, Sekkaki
developed the science of belagat. Turks and Persians also gave important works about belagat.
Ottoman literaturers knew Arabic and Persian languages very good. So, they wrote important
works in belagat too. Literary arts hold a very important place in Classic Turkish Literature.
Belagat is important for the explanation of literary arts. One of the few books wroten in this
subject is Bosnian Süleyman Fikri’s work named İlm-i Belagatdan Beyan ve Bedi’ Hülasası.
This book is the summary of beyan and bedi’. Süleyman Fikri wrote his work like Arabic
Telhis and Ahmed Cevdet Pasha’s Belagat-ı Osmaniyye. Sometimes, he looked at other
belagat books. This work is the summary of beyan and bedi’ from the science of belagat.
Important publishments about Turkish belagat books are made in our country. Thanks to this
work of Bosnian Süleyman Fikri, our rhetoric of classic literature will be explained better. We
think like this. And from this thought, we prepared the text part of the work Bosnian
Süleyman Fikri’s İlm-i Belagatdan Beyan ve Bedi’ Hülasası.
Keywords: Turkish Literature, Belaghat, Beyân, Bosnian Süleyman Fikri
GİRİŞ:
Arap kültüründe şiir öteden beri önemli gelişmeler kaydetmiştir. Arap şiirinin İslam
öncesi durumuyla ilgili olarak Şerafettin Yaltkaya şunları ifade etmektedir: “Müslümanlıktan
önceki Arap şiirleri kır çiçekleri gibi sade ve güzeldirler. Bunlar, renklere boğulmuş ve
katmer katmer olmuş eserler gibi fikri oyalayıcı ve avutucu olmayıp açıklıklarıyla ilk
okunuşlarında insanı mana ile karşılaştıran ve ne demek istediğini hemen göz önüne getiren
ve tabiîliğe hiçbir şey eklemeyen sade tablolardır.” (Yaltkaya, 1985:1) Arap şiirindeki
gelişmişlik kendisini belâgatta da göstermektedir. Araplarda önemli bir yere sahip olan
belâgat temeli İslam öncesi devirlere dayanan bir bilim dalıdır. Arap edebiyatı çalışmalarının
yanı sıra diğer İslam edebiyatları hakkında yapılan araştırmalarda da dikkat çeken bir konu da
Sûk-ı Ukâz’dır. Sûk-ı Ukâz, yani Ukaz panayırı, İslâm’dan önce Hicaz bölgesinde, Ukaz’da
kurulan panayırlar. Haram aylarda (zilkade, zilhicce, muharrem ve receb) çeşitli bölgelerden
gelen Araplar hurma ağaçlarının gölgelerinde çadırlar kurarak alışveriş yaparlardı. Bu
panayıra İran ve Suriye’den gelen tacirler de katılırdı. Ukaz panayırı zilkade ayının başında
kurulur ve yirmi gün devam ederdi. Panayır süresince halkın ilgisini çekmek için şiir ve
hitabet yarışmaları yapılır, Arap edebiyatının en seçkin şair ve hatipleri bu panayırlarda
kendilerini halka tanıtma imkânı bulurlardı. Arap kabilelerinin ünlü şairleri de bu panayırlara
katılarak şiirlerini yarıştırırlardı. Bu yarışmalarda dereceye giren şiirlerden ilk yedisi Kâbe
duvarına asılırmış. Bu yedi şiir yıl boyunca orada kalır; ertesi yıl bu şiirlerden daha güzel
şiirler çıkarsa önceki yılın şiirleri indirilir ve dereceye giren yeni şiirler asılırmış. Şiirleri Kâbe
çevresine gelenler okurmuş. Kendi kabilelerine mensup şairlerin şiirlerini orada görenler bu
durumla övünürlermiş. Ukaz Panayırının Kâbe’ye şiirleri asılan yedi şair, yani Muallâkatü’sSeb’a şairleri şunlardır: İmrü’l-Kays, Tarafe, Züheyr, Lebid, Amr İbn-i Külsüm, Antere,
Haris. Bu şairlerin en büyükleri, İmrü’l-Kays ve Züheyr’dir. Ukaz panayırı İslâmlıktan sonra
eski önemini kaybetti. 746’da Ukaz’ın tahribinden sonra burada panayırlar kurulamadı. Ukaz,
Mekke’nin güneydoğusunda Taif yolu üzerinde, yerleşim mekânı dışında hurmalıkların ve su
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kaynaklarının bulunduğu yeşil bir alandı. Hac ibadetinin yapıldığı mekânlara yakın bir yerde
idi. Panayır mevsiminde insanlar burada bir araya gelmekteydi. Şam ve Güney kabilelerinin,
Necid kabileleriyle ticaret yapabilmeleri için kurulmuştu. Aynı zamanda Habeşistan,
Hindistan, Bizans ve İran gibi komşu ülkelerden tüccarlar ülkelerinde üretilen malları
satmakta, başka ülkelerin ürettiklerini satın almaktaydılar. Irak, Gazze ve Basra’dan Şarap,
Şam’dan yağ, üzüm ve silah, Taif’ten deri, Yemen’den hırka ve daha pek çok değişik yerden
birbirinden farklı ürün gelmekteydi. (A. Kalyon, F. Kalyon, 2017:24)
İslâmiyetle birlikte belâgat, edebiyat ve kültür şartlarının gereği olarak gelişerek
bağımsız bir ilim dalı haline gelmiştir. Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlama ihtiyacı İslam
âlimlerini, özellikle Arap kökenli olanları belâgat üzerinde araştırmalar yapmaya itmiştir.
Bunlardan Abdülkahir Cürcani, Zemahşeri, Fahreddin er-Razî, Sekkakî gibi üstadlar belâgatı
yeniden yorumlayarak gelişmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Arap bilginleri arasında belâgat bu şekilde gelişme gösterirken Türkler ve Farslar da
duyarsız kalmayarak bu alanda önemli eserler vermişlerdir. Farslarla Türklerin belâgat
konusunda eser verdikleri dönem, artık bu ilmin son şeklini aldığı dönemdir. (Saraç, 2015:
26)
Osmanlı âlimlerinin de belâgatla ilgili verdikleri eserlerden onların Arapça ve Farsçaya
ne denli vakıf olduklarını anlamaktayız. XVI. yüzyılda Mustafa Sururî’nin kaleme aldığı
Bahrü’l-Maarif’ten bu yana XVII. yüzyılda İsmail Ankaravî tarafından yazılan Miftahu’lBelâga ve Misbâhu’l-Fesâha isimli eser de dahil olmak üzere bütün belâgat kitaplarındaki
örneklerin çoğunluğu Arapça ve Farsçadan oluşmaktadır. Belâgat-ı Osmaniyye’de ise Ahmed
Cevdet Paşa, örneklerini Türk dilinden seçmenin yanı sıra açıklamalarını da Türk dilinin
mantığına göre yapmıştır. Belâgat-ı Osmaniyye’nin dil ve edebiyat konularını işlerken
tamamen Osmanlı Türkçesinin dil kaynağından beslenmiş olması açısından önemli bir belâgat
kitabı olduğu söylenebilir. Eserin hazırlanış gayesi, Belâgat-ı Osmaniyye’nin başında şu
şekilde açıklanmaktadır: “ Tavaif-i mütemeddine kendi lisanlarının kavâidini cem ile bir fenni mahsus olarak tedvîn edegelmişlerdir. Buna en ziyade itina eden Arablardır. Çünki esas-ı
diyanet-i İslamiyye olan ve fesahat ve belâgatın tabaka-i kusvasında olmağla mu’cizat-ı
bâhireden bulunan Kur’an-ı Kerim, lisan-ı azbü’l-beyân-ı Arabi olmak üzere nazil
olduğundan anın kavaidini halelden vikâye bir hizmet-i diniyye olmağla ulemâ-yı Arabiyye
buna fevkalade itina etmişler idi.” (Kalyon, A. Kalyon, F. 2001: 330-331) Cevdet Paşa,
burada medenî milletlerin kendi dillerinin kurallarını bir araya getirerek özel bir bilim dalı
oluşturduklarını söylemektedir. Buna en fazla uyanların da Araplar olduğunu vurgulamakta;
Kur’an-ı Kerim’in Arapça indirilmesinden dolayı Arap alimlerinin buna çok dikkat ettiklerini
belirtmektedir.
Belâgat-ı Osmaniyye, ihtiva ettiği pek çok yenilik ile bu alana önemli katkılar
sağlamıştır. Ayrıca Recaizâde Mahmud Ekrem’in Ta’lim-i Edebiyatı da önemli eserler
arasındadır.
İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî’ Hülâsası
İslam kültürü etkisinde gelişerek önemli eserler veren Klasik Türk edebiyatında edebi
sanatlar önemli yer tutmaktadır. Edebi sanatların açıklanması ve eserlerde ne şekilde yer
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aldıklarının sağlıklı bir biçimde incelenebilmesi açısından belâgatın bilinmesine ihtiyaç
duyulduğu bir gerçektir. Klasik Türk edebiyatının retoriğini çözmeye çalışan az sayıdaki
kitaplardan birisi de Bosnalı Süleyman Fikrî’nin İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî’ Hülâsası
isimli eseridir. Bu kitap adından da anlaşılacağı üzere beyân ve bedî’ özetidir. Kitap, H. 1331
(M. 1912-1913) yılında Antalya Matbaasında basılmıştır. Bosnalı Süleyman Fikri, o dönemde
Antalya İdadisi Türkçe öğretmenidir. Kitabın iç kapağında Bosnalı Süleyman Fikri, eserini
özellikle Arapça Telhis ile Ahmed Cevdet Paşa’nın Belâgat-ı Osmaniyyesini esas alarak
zaman zaman diğer belâgat kitaplarına müracaat ederek hazırladığını ifade etmektedir. Türkçe
belâgat kitapları konusunda ülkemizde tezler hazırlanarak çeşitli yayınlar yapılmaktadır.1
Klasik edebiyatımızın daha iyi anlaşılabilmesi ve ihtiva ettiği dil malzemesinin kültürümüze
kazandırılması açısından geçmişte yazılan belâgat kitaplarının da yayın yoluyla ilgililerin
dikkatlerine sunulması düşüncesindeyiz. İşte bu düşünceden hareketle Bosnalı Süleyman
Fikrî’nin İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî’ Hülâsası isimli eserinde işlenen belagat
terimlerinin anlamlandırılması çalışmamızı sunuyoruz.
İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî’ Hülâsası’nda İşlenen Belagat Terimlerinin
Anlamlandırılması2
mecâz: Sözlük anlamı olarak yol geçilecek yer, gerçeğin tersidir. Edebiyat terimi olarak
da bir sözün gerçek anlamı dışında benzerlik ilgisi bulunmadan başka bir söz yerine
kullanılması anlamına gelmektedir. Mecazlar, anlatıma güç katmak amacıyla kullanılırlar.
İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî’ Hülâsası’nda mecâz-ı mürsel hakkında sayılan ilgiler
şunlardır:
masdariyet: Kaynaklık, masdarlık.
mazhariyet. Mazhar ve nâil olma, elde etme, başarı.
mücaveret. Komşuluk, yakınlık.
cüz’iyyet: Azlık, küçüklük.
külliyet: Bütünlük, genellik, kapsamlılık.
sebebiyyet: Sebep olma, neden olma, gerektirmek.
müsebbebiyet: Sebep, vesile olan, meydana getiren, kuran.
kevn-i sabık: Geçmişte var olan.
kevn-i lahık: Yetişen, ulaşan varlık.
mahalliyet: Mevzuun-lehin, mecazî anlama mekân olmasıdır. Mekânın söylenip
durumun belirtilmesi. Söz gelişi “sen bu haberi köye sor.” Burada sorulması düşünülen köy
halkıdır.
hâliyet: Hâl oluş, durumu beyan ediş. Gerçek anlamın mecaz anlamda var olması.
âliyet: Bir şeyi zikrederek onunla meydana gelen şeyi kast etmek. Örnek “Orak
biçmekten ekin biçilmesinin vurgulanması.” gibi.
Itlak Salıverme, bırakma.
Belagat terimleri ile ilgili bilgi veren bazı kaynaklar için bkz. (Abuzer Kalyon, 1998; Filiz Kalyon, 1998; Kalyon, 2001;
Öztürk, 2010; Öztürk, 2011)
1

2

Terimlerin anlamladırılması alfabetik sıraya göre değil, kitapta işlendikleri sıraya göre yapılmıştır.
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te’kid: Güçlendirme, sağlamlaştırma.
umûm: Tamam, bütün.
husûs: Özeli dile getirerek umumu yani geneli kastetmek.
kuvvet: Mecaz anlamının mevzuun-leh ile vasıflandırılması.
lazımiyet: Gereklilik.
melzûmiyet: Gereklilik durumu.
illiyet: Nedeni sonuca bağlayan, nedensellik.
ma’lûliyet: Sakatlık, hastalık.
müte’allikiyet3: Bağlı, ilgili, ilişiği olan.
müte’allikiyet: Bağlı, ilgili, ilişiği olan.
şartiyet: Şart gibi olan, şartlı.
meşrûtiyet: Şartlı, bir şarta bağlı olan.
daliyet: Delalet eden, gösteren, işaret eden.
medlûliyet: Gösterilen şey, bir kelime veya işaretle anlaşılan.
bedelliyet: Karşılık.
zıddiyet: Karşıtlık.
teşbih: Sözü daha etkili bir duruma getirmek için, aralarında türlü yönlerden ilgi
bulunan iki şeyden benzerlik bakımından zayıf durumda olanı güçlü durumdakine
benzetmektir.
edat-ı teşbih: Benzetme edatı.
müşebbeh: Benzetilen.
müşebbehün-bih: Benzetmelik.
vech-i şebeh: Benzetme yönü.
istiare: Bir şeyi kendi anlamının dışında çeşitli yönlerden benzediği başka bir şeyin
adıyla anma.
isti’are-yi mekniyye: kapalı istiare, benzetme ögelerinden sadece benzetilenle yapılan
istiare.
sec’-i mutarraf: Secilerin ölçü bakımından yarım uygun olanlarına denir.
sec’-i mütevâzî: Secilerin ölçü bakımından tam uygun olanlarına denir.
isti’are-i tahyiliye: Benzerliğin hangi yönde olduğunu açıkça ortaya koyan istiare.
isti’are-i temsiliye: Yaygın istiare, benzetmenin temel ögelerinden sadece birisiyle çok
sayıda benzerlikleri sıralayarak yapılan istiare.
müste’ar: Ödünç, eğreti, kendisinin olmayan.
müste’arun-minh: Kendisinden ödünç alınan, kendisine benzetilen.
müste’arun-leh: Benzetilen.
isti’are-i musarraha: açık istiare, benzetme ögelerinden sadece benzetmelik ile yapılan
istiare.
isti’are-i musarraha-i mutlaka: Mutlak açık istiare, taraflarla ilgili uygun bir şey
söylenmeyen biçimler.

Müte’allikiyet, Arap belagatçılar tarafından altı çeşide kadar sınıflandırılmıştır. Bosnalı Süleyman Fikrî’nin kitabında
bunlardan ikisi üzerinde durulmuştur. Burada da bu iki terimin yazılışı aynı ama içerdikleri anlamlar farklıdır.
3
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isti’are-i musarraha-i mücerrede: Mücerred açık istiare, taraflardan benzetilene ait bir
özellik belirtilir. Engelleyici ipucunun bulunduğu istiare.
isti’are-i musarraha-i müraşşaha: Taraflardan kendisine benzetilene ait bir özellik
söylenir. Benzerliğin pekiştirici sözcüklerle nitelendiği istiare.
isti’are-i mekniyye: Kapalı istiare.
isti’are-i temsiliyye: Mecazi ifadede hayali tamamlamak, güçlendirmek için bir
istiareyi başka bir istiare veya teşbih takip ederse temsili istiare olur.
kinâye: Söylenmek isteneni doğrudan doğruya değil dolaylı olarak anlatan söz. Sitemli,
dokunaklı, üstü kapalı söz. Edebiyatta, gerçek mânâsı da anlaşılabilecek bir sözü mecaz
mânâsı ile kullanma.
ta’riz: Söylenen sözün ya da kavramın gerçek ve mecazlı anlamı dışında büsbütün
tersini söylemek. Tarizde mecaz-ı mürsel ve kinayedeki ilgiler bulunmaz.
Cinas: Sözlük anlamı olarak iki şeyin benzeşmesi demektir. Bedi’ sanatlarından olup
yazılış ve söylenişleri aynı olmakla birlikte anlamları farklı olan kelimelerin nazım ve nesirde
bir arada kullanılması sanatıdır.
cinas-ı tam: söylenişleri ve yazılışları bir, anlamları ayrı iki sözcükle yapılan cinas.
cinas-ı muharref: Arap harflerine göre yazılışları aynı, harekeleri yani okunuşları ayrı
olan kelimelerle yapılan cinastır.
cinas-ı kalb: Bir kelimenin harflerinin yerleri değiştirilmesiyle yapılan cinas.
cinas-ı nakıs: Cinaslı sözcüklerin birinde fazla bir harf bulunan cinastır.
cinas-ı lahik Cinaslı sözcüklerde bir harfi değişik olan cinas.
Sanʿat-ı kalb: Bir kelimenin harflerinin yerleri değiştirilerek yapılan cinas.
kalb-i baʿz: Kelimenin harflerinin düzenli olarak değişmediği kalb.
kalb-i küll: Tersinden okunduğu zaman da anlamı olabilen sözcüklerle yapılan kalb
sanatıdır. Buna kalb-i muntazam ve aks-i müfred de denir.
kalb-i muntazam: Tersinden okunduğu zaman da anlamı olabilen sözcüklerle yapılan
kalb sanatıdır.
kalb-i müstevi: Bir dizenin veya cümlenin tersinden okunması ile yapılan kalbdir.
sanʿat-ı ʿaks ve tebdîl: Dil ve hünere bağlı bir sanattır. tard ü aks, aks ü tebdîl, adlarıyla
da anılır. Bir dize veya cümledeki kelimelerin yerlerinin anlam verecek şekilde
değiştirilerek tekrarlanması sanatıdır. Bu sanattaki başarı anlamın güzelliğine dayanır.
Müfred, nâkıs, tâm olmak üzere üç türü vardır.
reddü’lʿacz-ale’s-sadr: Bir beytin birinci dizesinin son parçasının ikinci dizede
yinelenmesi sanatıdır.
sanʿat-ı secʿ: nesir içinde cümle, cümlecik veya tamlamaların sonlarında bulunan
kelimeler arasında bir türlü iç kafiye oluşturma sanatıdır.
secʿ-i mutarraf: Revi harfleri aynı olan seci’dir.
secʿ-i mütevâzin: Seci’li kelimelerin hem revi hem de vezin bakımından uygunluk
göstermeleridir.
secʿ-i muraşşah: Sec’ili kelimelerin ölçü ve içerdikleri harf sayısı bakımından da denk
olmalarının yanı sıra revi harflerinin de uygun olmasıyla yapılan biçim.
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sanʿat-ı tıbak. Tezad adıyla da bilinen bu sanat, mutâbakât, tatbîk, tekâfü olarak da
adlandırılır. İki duygu düşünce ve hayal arasındaki karşıtlıkların belirtilmesi yoluyla yapılır.
sanʿat-ı müraʿat-ı nazir: Anlam bakımından birbirine uygun kelimeleri bir cümlede
toplama.
sanʿat-ı müşakele: Bedi’ sanatlarından olan müşâkele birden fazla anlamı olan bir
kelimeyi art arda gelmek üzere iki anlamı ile kullanmaktır.
sanʿat-ı aks: Dil ve hünere bağlı olan bir sanat. Dize veya cümledeki kelimelerin
yerlerinin anlam verecek şekilde değiştirilerek tekrarlanması sanatıdır.
sanʿat-ı rücuʿ: Sözlük anlamı geriye dönme demek olan rücu, söylenen sözü geri
çevirerek onun yerine daha güçlü bir anlatımla düşünceyi dile getirmektir.
sanʿat-ı cem’: Bedi’ terimlerinden olan cem’ benzeyeni ortak, benzetilenleri birden
fazla benzetmelerin yan yana sıralanmasıdır.
tefrîk: Sözlük anlamı fark etme, ayırma olan tefrîk iki şey arasındaki üstünlüğü
vurgulamak amacıyla farkı gösterme sanatıdır.
leff ü neşr: Önce iki ya da daha çok şeyi anıp, sonra onlarla ilgili şeyleri söylemek.
leff ü neşr-i müretteb: Birinci sözde söylenen şeylerle ikinci sözde söylenen şeylerin
aynı sırayı izlemesi.
leff ü neşr-i müşevveş: Leff ü neşr-i gayr-ı mürettteb olarak da bilinir. Birinci sözde
söylenen şeylerle ikinci sözde söylenen şeylerin ters olarak sıralanmasıdır.
tecâhül-i ʿârif: Bilinen bir şeyi edebî bir nükte ile bilinmiyormuş veya başka türlü
biliniyormuş gibi gösterme san’atı.
tevcîh: İki anlama gelebilen ve anlamca birbirinin zıddı olan övgü ve yergi kelimelerini
bir arada kullanma.
tevriye: Bir kaç anlamı olan bir kelimenin en uzak anlamını kast etmek. Bir kelime
veya kelime grubunu birden fazla anlamda kullanmak.
tevriye-i mücerrede: Ne yakın ne de uzak anlamın gereğinin yer almadığı tevriye.
tevriye-i müraşşaha: Kelimedeki yakın anlamın gerekliliğinden hareketle bir şeyin dile
getirilmesidir.
tevriye-i mübeyyene: Kelimenin uzak anlamın gerekliliğinden bir şeyin zikr edilmiş
olmasıdır.
tevriye-i müheyya’: Bir kelimenin uzak anlamının kast edilmesinin anlaşılmasını diğer
bir kelimenin varlığı ve yol göstericiliğiyle anlaşılması.
telmih: Bir şeye kısaca göz ucuyla bakmadır. Edebiyatta tarihi bir olay veya efsaneye
değinme sanatıdır.
lügaz: Sözlük anlamı meyletmek, eğilmek olan lügaz edebiyatta, bir nesnenin, bir
varlığın özelliklerinin anlatılarak yazılan bilmecelere verilen isimdir.
müzâvece: Eş olma, evlenme anlamındadır. Edebiyatta şart ve cezada her birine düşen
anlamın diğeri üzerine düşürülmek şartıyla anlamların birleştirilmesidir.
cem’: Birden fazla kelimeye ait anlamları bir yargıda toplama sanatıdır. Üç türü
bulunmaktadır.
cemʿ- meʿat-tefrîk: Birden çok şeyi aynı anlamda birleştirdikten sonra birleştirilen
şeylerin tek tek farklarını sıralamaktır.
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cemʿ-me’a’t-taksîm: Birden çok şeyi aynı anlamda birleştirdikten sonra bir anlamda
birleştirilen şeylerin tek tek özelliklerini sıralamaktır.
cemʿ meʿ-a-tefrik ve’t-taksîm: Birden çok şeyi aynı anlamda birleştirdikten sonra
birleştirilen şeylerin tek tek farklarını sıralayıp her birisine birer sıfat getirerek bölmektir.
sanʿat-ı iktibâs: Sözlükte ateş yakmak için bir yerden kor almak anlamındadır.
Edebiyatta ifade edilmek istenen düşünceyi desteklemek için genellikle ayet ve hadisten alıntı
yapmak anlamındadır. Bu şekilde söz süslenirken anlam da güçlendirilmiş olur.
sanʿat-ı tekrîr: Bir veya birden fazla kelimenin dize, beyit veya şiir içinde aynı
anlamda tekrarlanması ve anlamın pekiştirilerek uyum oluşturulması sanatıdır.
tarih: Arap harfleriyle yazılmış olmak üzere, bir olayın oluş yılını ebced hesabıyla
gösteren şiirdir. Bu şekilde yapılan sanata da tarih düşürmek sanatı denir. Tarihler genellikle
kıt’a nazım biçimiyle yazılır. Bununla birlikte bir beyit, dize, kısa ölçülü bir söz ya da bir tek
kelime ile de tarih düşürülebilir.
tarih-i tam: Mısrada tarih düşürülen olayla ilgili sözlerin bütün harflerinin sayı
değerlerinin toplamıyla düşürülen tarihtir.
tarih-i cevheri: Tarih düşürülen dizede sadece noktalı harflerin sayı değerlerinin
toplamıyla bulunan tarihtir. Bu şekilde düşürülen tarihlere ayrıca mu’cem, mücevher, cevher,
cevher-dâr, gevher, güher, menkût isimleri de verilir.
tarih-i mühmel: Tarih düşürülen dizede sadece noktasız harflerin sayı değerlerinin
toplamıyla bulunan tarihtir. Bu şekildeki tarihlere sade, bî-nukat da denir.
tarih-i nâkıs: Bu çeşit düşülen tarihlerde bir harf eksiltilir veya eklenir.
SONUÇ
İslam kültürü etkisinde gelişerek önemli eserler veren Klasik Türk edebiyatında edebi
sanatlar çok önemli yer tutmaktadır. Edebi sanatların açıklanması ve eserlerde ne şekilde yer
aldıklarının sağlıklı biçimde incelenebilmesi açısından belâgatın bilinmesine ihtiyaç
duyulduğu bir gerçektir. Klasik Türk edebiyatının retoriğini çözmeye çalışan az sayıdaki
kitaplardan birisi de Bosnalı Süleyman Fikrî’nin İlm-i Belâgatdan Beyân ve Bedî’ Hülâsası
isimli eseridir. Bu kitap adından da anlaşılacağı üzere beyân ve bedî’ özetidir. Bu kitabın iç
kapağında Bosnalı Süleyman Fikri, eserini özellikle Arapça Telhis ile Ahmed Cevdet
Paşa’nın Belâgat-ı Osmaniyyesini esas alarak zaman zaman diğer belâgat kitaplarına
müracaat ederek hazırladığını ifade etmektedir. Bu eser, adından da anlaşılacağı üzere belâgat
ilminden beyân ve bedî’ özetidir. Türkçe belâgat kitapları konusunda ülkemizde önemli
akademik anlamda tezler hazırlanarak çeşitli yayınlar yapılmaktadır. Klasik edebiyatımızın
daha iyi anlaşılabilmesi ve ihtiva ettiği dil malzemesinin kültürümüze kazandırılması
açısından geçmişte yazılan belâgat kitaplarının da yayın yoluyla ilgililerin dikkatlerine
sunulması düşüncesindeyiz. İşte bu düşünceden hareketle Bosnalı Süleyman Fikrî’nin İlm-i
Belâgatdan Beyân ve Bedî’ Hülâsası isimli eserinde yer alan belagat terimleri verilerek
anlamlandırılmıştır.
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FUZULİ’NİN BİR ŞİİRİNDEN HAREKETLE BAHAR MEVSİMİNİN TASVİRİ
Dr. Filiz KALYON
Polatlı Şehit Seher Yaşar Anadolu Kız İHL
Özet
Divan edebiyatının unsurlarından biri olan gazel, her dönemde birçok şair tarafından
kullanılmış bir nazım şeklidir. Arap edebiyatından edebiyatımıza geçmiş olan gazel şeklinin
ana teması aşk ve sevgilinin güzelliğidir. Farklı bakış açılarını kullanma açısından uygun bir
zemin olan gazel bazen hem maddi hem uhrevi aşkın bir arada anlatıldığı şiirler olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu şiirlerin en belirleyici özelliği edebi sanatların maharetle
kullanılmış olmasıdır. Birçok edebi sanatı bir gazelde toplayabilen ve şiire hem şekil hem de
anlam açısından farklı bakış açıları kazandırabilen şairler bu alanın başarılı kimseleri olarak
kabul edilmektedir. Gazeller, divan edebiyatının üç dilli bir edebiyat olması hasebiyle birçok
kelimeyi kullanmaya müsait bir nazım şekli olarak bilinmektedir. Döneme ve şaire göre
değişen konularıyla gazeller edebiyatımızın temel taşlarından biridir. Her dönem birçok
konuda yazılmış olan gazeller özellikle 16. Yüzyılda birçok şair tarafından kullanılmıştır. Bu
şairlerin önde gelenlerinden biri de aşk ve ızdırap şairi olarak bilinen Fuzuli’dir. Fuzuli 16.
Yüzyıl şairlerindendir. Oğuzların Bayat aşiretine mensup olan şairin asıl adı Mehmed’dir.
Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Kerbela, Hile, Bağdat veya
Kerkük’te doğmuş olduğuna dair görüşler mevcuttur. Bir aşk şairi olan şair beşeri aşkın ilahi
aşka dönüşümünü anlatan şiirleriyle tanınmıştır. Aşk acısını mutluluğa tercih eden Fuzuli,
tasavvufu da bu çerçeve içinde şiirlerine katmıştır. Türkçeyi güzel bir şekilde kullanan şairin
yazdığı gazeller divan edebiyatı içerisinde önemli bir değere sahiptir. Şiirlerinde kelimeleri
ustalıkla kullanmasını bilen Fuzuli, bu kelimeler yoluyla birden fazla anlamı bir şiirle
yansıtmayı başarmıştır. Farklı konuları ele alan Fuzuli’nin şiirlerinde mevsim önemli bir yer
tutmaktadır. Aşkı ve sevgiliye olan özlemi farklı mevsimlerde gördüğü manzaralar
aracılığıyla anlatan Fuzuli bahar mevsimini de şiirlerinde kullanmıştır. Bu çalışmada
Fuzuli’nin bahar mevsimini tasvir ettiği bir şiiri incelenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Divan edebiyatı Fuzûlî, gazel, bahar mevsimi
FUZULİ’NİN BİR ŞİİRİNDEN HAREKETLE BAHAR MEVSİMİNİN TASVİRİ
Divan edebiyatının unsurlarından biri olan gazel, her dönemde birçok şair tarafından
kullanılmış bir nazım şeklidir. Arap edebiyatından edebiyatımıza geçmiş olan gazel şeklinin
ana teması aşk ve sevgilinin güzelliğidir.
Farklı bakış açılarını kullanma açısından uygun bir zemin olan gazel bazen hem maddi
hem uhrevi aşkın bir arada anlatıldığı şiirler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şiirlerin en
belirleyici özelliği edebi sanatların maharetle kullanılmış olmasıdır.
Birçok edebi sanatı bir gazelde toplayabilen ve şiire hem şekil hem de anlam açısından
farklı bakış açıları kazandırabilen şairler bu alanın başarılı kimseleri olarak kabul
edilmektedir. Gazeller, divan edebiyatının üç dilli bir edebiyat olması hasebiyle birçok
kelimeyi kullanmaya müsait bir nazım şekli olarak bilinmektedir.
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Döneme ve şaire göre değişen konularıyla gazeller edebiyatımızın temel taşlarından
biridir. Her dönem birçok konuda yazılmış olan gazeller özellikle 16. Yüzyılda birçok şair
tarafından kullanılmıştır. Bu şairlerin önde gelenlerinden biri de aşk ve ızdırap şairi olarak
bilinen Fuzuli’dir.
Fuzuli XVI. yüzyıl şairlerindendir. Oğuzların Bayat aşiretine mensup olan şairin asıl adı
Mehmed’dir. Doğum tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Kerbela, Hille, Bağdat
veya Kerkük’te doğmuş olduğuna dair görüşler mevcuttur.
Bir aşk şairi olan şair beşeri aşkın ilahi aşka dönüşümünü anlatan şiirleriyle tanınmıştır.1
Aşk acısını mutluluğa tercih eden Fuzuli, tasavvufu da bu çerçeve içinde şiirlerine katmıştır.
Türkçeyi güzel bir şekilde kullanan şairin yazdığı gazeller divan edebiyatı içerisinde önemli
bir değere sahiptir.
Şiirlerinde kelimeleri ustalıkla kullanmasını bilen Fuzuli, bu kelimeler yoluyla birden
fazla anlamı bir şiirle yansıtmayı başarmıştır. Farklı konuları ele alan Fuzuli’nin şiirlerinde
mevsim önemli bir yer tutmaktadır. Aşkı ve sevgiliye olan özlemi farklı mevsimlerde gördüğü
manzaralar aracılığıyla anlatan Fuzuli bahar mevsimini de şiirlerinde kullanmıştır.
Fuzuli’nin aşağıdaki şiirinden hareketle bahar mevsimini tasvir edişi şu şekildedir:
fâ’i lâ tün / fâ’i lâ tün / fâ’i lâ tün / fâ’i lün
Ayş içün bir turfa menzildür bahâr eyyâmı bağ
Anda dutsun gonca-veş her kim ki ayş ister otâğ
Bahar günleri eğlenmek için ne de güzel, görülmemiş bir yerdir. Kim eğlenmek, zevk ü
safa sürmek isterse goncanın yaptığı gibi gidip oraya bir çadır kursun.
Yukarıdaki beyitte bahar mevsimine dair kullanılmış olan kelimeler ve anlamları şu
şekildedir:
Ayş: eğlence
Turfa: yeni, görülmemiş.
Bahar: kışla yaz arasındaki mevsim II. Güzellik, güzel, III. Karanfil tarçın, karabiber
gibi kokulu şeyler.
Bağ: büyük bahçe, bostan.
Dikmek: yetiştirmek için bir bitkiyi toprağa yerleştirmek. II. Bir cismi dik olarak
durdurmak.
Gonceveş: gonca, açılmamış tomurcuk gibi olan.
Şair bahar mevsiminin etrafı seyretmek ve gezip eğlenmek için en güzel dönem
olduğunu belirtirken bu yaşayış şekline örnek olarak goncayı gösterir. Gonca bahar
mevsiminde her yerde görülen koni şeklindeki haliyle bir çadırı andırır. Goncanın çadır
dikmesi uzun süre orada bulunacağı anlamına gelir ki bu bahar ayında tüm çiçeklerin
tomurcuklanması ile başlayan ve açık hale gelmesiyle devam eden süreçtir.
Fuzûlî’deki tasavvuf anlayışı için bkz. Kalyon, Abuzer, (2013). Fuzûlî’de Tasavvuf (Mysticism İn Fuzûlî),
Sector Magazine Of Humanities Studies, 11, 2013, 35-66, Al - Azhar Üniversity – Cairo
1
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Şair ikinci mısrada tevriye yaparak hem goncanın yaptığı gibi bir çadır kurup orda
yaşanmasına hem de tıpkı çadıra benzeyen bir gonca fidanı dikilmesine işaret etmiştir. Çünkü
bahar mevsimi gül fidanlarının dikildiği dönemdir. Bu fidanların dikimi hem etrafın güzel
görünmesine hem de insanın ferahlamasına yol açar.
Goncalar açıldı seyr-i bâğ edün ey ehl-i dil
Kim görüp güller gönüller açılan çağdur bu çağ
Ey gönül ehli olanlar, çıkın da bahçeleri seyredin. Çünkü bu dönem güllerin açılışını
görüp gönülleri açma vaktidir.
Bahar mevsimine dair kullanılmış olan kelimeler ve anlamları:
Gonce: gülün açılmamış hali, tomurcuk
Açılmak: kapalı durumdan açık hale gelmek II. Ferahlamak
Bağ: büyük bahçe, bostan.
Gül: gülgillerin örnek bitkisi, bu bitkinin katmerli genellikle kokulu olan çiçeği.
Goncaların açılması baharın en güzel dönemine isabet eder. Bu yüzden bu dönemde
doğanın güzelliğini seyretmek insanı ferahlatıp içini açar. Gönül ehli yani sevip sevilmesini
bilen kişiler goncaların açılmasını seyrettikçe ferahlarlar çünkü aşk acısı onları karamsarlığa
itmiştir. Baharın gelişi onlar için de ümit kaynağı olduğu için etrafı seyredip gönüllerini
ferahlatırlar.
Senden ey bülbül füzûndur bende mihnet fasl-ı gül
Sensen ü min tâze gül hâlâ men ü min tâze dâğ
Ey bülbül, gül mevsimi benim derdim seninkinden fazladır. Sen bin taze gülün
içindeyken ben bin taze yaranın içindeyim.
Bahar mevsimine dair kullanılmış olan kelimeler ve anlamları:
Bülbül: karatavukgillerden sesinin güzelliği ile tanınmış olan ötücü kuş.
Fasl-ı gül: gül mevsimi, ilkbahar
Taze: körpe, kuru olmayan II. Yeni, zamanı geçmemiş III. Bozulmamış, bayatlamamış
olan.
Gül: gülgillerin örnek bitkisi, bu bitkinin katmerli genellikle kokulu olan çiçeği.
Bülbül dertli aşığın en önemli sembolüdür. Güle aşık olan bülbül bu aşkından dolayı
gülün başından ayrılmaz. Bu yüzden sadece bahar mevsiminde ortaya çıkan bülbül aşk acısı
yaşamaktan etrafın güzelliğiyle ilgilenmez. Onun tek ilgilendiği güldür.
Şair bülbülün bu acısını küçümseyerek bahar mevsiminde kendi vücudunda açan ve gül
gibi kırmızı olan yaraların bülbülün çektiği acıdan daha büyük acı verdiğini belirtir. Bin
kelimesi bülbülün başka bir ismi olan hezar kelimesine işaret edilerek kullanılmıştır. Bu
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kelimeyle şair bir yandan onun bir bülbül oluşunu belirtirken diğer yandan onun çektiği bin
dert karşısında kendisinin de bin yarayla uğraştığını söyler. Bu yaralar taze yani kanayan
yaralar olması hasebiyle güle benzer.
Bâğa servüm geldügin bilmiş seherden şâh-ı gül
Rûşen etmiş reh-güzârı üzre her yan min çerağ
Gül dalı benim servi boylumun geldiğini öğrenip onun yolunun her tarafına meşaleler
koymuş ve geçeceği yolu aydınlatmış.
Bahar mevsimine dair kullanılmış olan kelimeler ve anlamları:
Bağ: büyük bahçe, bostan.
Serv: servi, selvi II. Sevgilinin boyu posu.
Şah-ı gül: gül dalı
Rûşen: aydın, parlak II. Belli, meydanda
Servi doğruluk ve uzunluğuyla hem sevgilinin boyu hem de vahdet anlamında
kullanılan bir kelimedir. Servinin bahçede bulunuyor olması oranın önemli bir mekan
oluşunun göstergesidir.
Bu önemli haber gül dalı tarafından öğrenilmiş ve servinin bağa gelişini kutlamak için
onun geçeceği yollara meşaleler konmuştur. Gül dalındaki kırmızı güllerin meşaleye
benzetilmesi bir yandan servi boylu sevgilinin yolunu aydınlatırken bir yandan da kesretin
vahdetin varlığıyla son bulması etrafın aydınlanması şeklinde belirtilmiştir.
Çekseler zencîr ile gülzâra gitmen kim bana
Sünbül-i zülfün firâkında müşevveşdür dimâğ
Beni zincirlere çekip götürseler dahi gül bahçesine gitmem. Çünkü aklım senin sünbül
gibi olan saçının ayrılığıyla karmakarışıktır.
Bahar mevsimine dair kullanılmış olan kelimeler ve anlamları:
Gülzâr: gül bahçesi, gül tarlası
Sünbül: zambakgillerden soğanla üretilen 15-20 cm yükseklikte çiçekleri kuvvetli
kokulu ve türlü renkli çok yıllık bir süs bitkisi. II. Güzellerin saçı
Şair sevgilinin sümbüle benzeyen saçlarının aklını karmakarışık etmesiyle öyle bir hale
gelmiştir ki zincire çekilecek bir mecnun olmuştur adeta. Bu hal ile bir daha kendisine aynı
sıkıntıyı yaşatacak olan bir mekana yani güllerin bulunduğu bahçeye gitmek istemez. Çünkü
öyle bir mekana gidiş kendisini bulunduğu halden alacak ve ayrılmak istemediği düşünceleri
bırakmak zorunda kalacaktır.
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Bu sebeple zaten sevgilinin sümbül gibi saçından ayrı olduğu için içinde bulunduğu hal
onu kendinden geçirmişken başka bir hale girmek istemez.
Mevsim-i güldür velî gitmen çemen seyrine kim
Ravza-i kûyun bana ol seyrden vermiş ferâğ
Gül mevsimi olmasına rağmen ben bahçe seyrine gitmiyorum. Çünkü senin bulunduğun
cennete benzeyen o mekan bana o türlü gezmelerden el çektirmiştir, benim meşgul olmamamı
sağlamıştır.
Bahar mevsimine dair kullanılmış olan kelimeler ve anlamları:
Mevsim-i gül: gül mevsimi, ilkbahar
Çemen: yeşil ve kısa otlarla örtülü yer, çimen II. Ağaç ve çiçeği olan yer, yeşillik
Ravza: cennet II. Ağacı, çayırı, çimeni bol olan yer, bahçe.
Ferağ: hiçbir işle meşgul olmama, rahat etme II. Serin rüzgar
Gül mevsimi olmasına rağmen kırlarda gezip eğlenmek istemeyen aşık bu durumu
sevgilinin cennete benzeyen mekanıyla açıklar.
Sevgilinin cennet olan mekânı varken başka mekanlarla uğraşmanın yersiz olduğunu
düşünen şair bahar mevsiminde gördüğü güzellikleri de umursamaz. Çünkü aslı mekan yani
cennet çok daha güzeldir.
Bu yüzden onun yanında basit kalan diğer mekanlarda gezip bu mekanları seyretmek
ancak vakit kaybıdır. Şair bu söyleyişle dünya ve ahiret hayatını da karşılaştırarak Allah
sevgisinin kendisini en güzel mekanla ödüllendireceğine işaret etmiştir.
Mahrem olmaz rindler bezminde mey nûş etmeyen
Ey Fuzûlî çek elün ol bezmden ya çek ayağ
Ey Fuzuli, şarap içmeyen kimse o rindler meclisine dahil olamaz. Bu yüzden ya o
meclise gitmeyi terk et ya da kadehi eline al ve şarap iç.
Bahar mevsimine dair kullanılmış olan kelimeler ve anlamları:
Rind: kalender, dünya işlerini hoş gören kimse, aldırışsız
Bezm: içkili, eğlenceli meclis, dernek
Mey: şarap
Nûş etmek: içmek
Ayak: kadeh, piyale, ayaklı kadeh
Rindlerin meclisi eğlenip içki içme ve zevk alma mekânıdır. Âşık böyle bir mekânda
bulunmanın bazı kuralları olduğunu bilir. Bu meclislerde bulunan kişiler şarap içerler ve
eğlenirler.
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Bu hal içinde olmayan ya da bu türlü yaşantıdan hoşlanmayan kişilerin öyle mekânlara
gidip bu meclislere katılması uygun değildir. Zaten bezm meclislerinde bulunan kişiler de
kendileriyle hâllenmeyen insanları aralarına almazlar. Bu yüzden böyle durumlarda iki
seçenekten birini tercih etmelidir. Ya bu meclislere katılıp kadehi ele almalı ya da bu
meclislerden uzak durmalıdır.
Şair ayak kelimesini tevriyeli olarak kullanmış böylece hem kadehle içki içmeyi hem de
ayak çekmek yani bir yere gitmemeyi kastetmiştir. Çekmek kelimesi de içki içmek anlamında
kullanıldığı için şair ayak çekmek deyimiyle içki içmeyi de aynı anda kastederek şiirin farklı
anlamlarıyla yorumlanmasını sağlamıştır.
SONUÇ
Denilebilir ki bir tema içeren şiirler şairinin de yeteneği göz önünde bulundurularak
farklı yönlerden incelenmeye açık eserler olarak karşımıza çıkmaktadır. Fuzuli kendi
döneminin en önemli şairlerinden bir olarak yazdığı şiirlerde birden fazla anlam içermesi
açısından dikkat edilmesi gereken bir şairdir. İncelediğimiz şiirde bahar tasviri farklı bir
boyutlandırmayla ele alınmış olup şairin kullandığı özel kelimeler vasıtasıyla şiir birden fazla
anlam içeren bir şekilde karşımıza çıkmıştır. Şiirlerin bu şekilde incelenmesi hem şairin iç
dünyasının tanınması hem de ele alınan konunun farklı bir şekilde boyutlandırılması açısından
önemlidir.
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İKİ DİLİ BİRLEŞTİREN BİR ESER: BARİKA
Dr. Filiz KALYON
Polatlı Şehit Seher Yaşar Anadolu Kız İHL
Özet
Bir sultanın gönül ışıltılarının günümüze yansıması şeklinde tarif edilebilen “Bârika”
Yavuz Sultan Selim şiirlerinin Şeyh Vasfî tarafından meydana getirilen bir güldestesidir.”
Kitabın ön sözünde, “Divan edebiyatının önemli temsilcileri Arapça ve Farsçayı bu dillerde
şiir yazacak kadar bilmekteydiler. Edebiyatımızın bu önemli şahsiyetlerinden birisi de aynı
zamanda şair ve padişah olan Yavuz Sultan Selim’dir. Yavuz Sultan Selim’in Farsça yazdığı
şiirler Türk edebiyatı açısından önemli olduğu kadar; Fars dili açısından da önemlidir. Bu
türden örnekler, çevremizdeki ülkelerin kültürleriyle yeniden köprüler kurmak için önemli
araçlardır. İşte bu bağlamda Şeyh Vasfî’nin Yavuz Sultan Selim’in şiirlerinden yaptığı
seçkilerden oluşan Bârika dikkat çekicidir. 1851 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şeyh
Vasfi, Kefevî Tekkesi şeyhi, Mahmud Raşid Efendi’nin oğludur. Eğitimine babasından aldığı
derslerle başlamıştır. Devrin yetişme ve eğitim tarzlarının gereği olarak temel eğitiminden
sonra Hâfız, Molla Cami divanlarını ve Mesnevî’yi Gelibolulu Hoca Tahir Efendi’den aldığı
derslerle okumaya başlamıştır. Bu şekilde Farsça eğitimini pekiştirmiştir. Bu ifadelerden
hareketle Şeyh Vasfi’nin Fars kültür ve edebiyatını çocukluğundan itibaren tanıyıp eğitimini
aldığı sonucuna varıyoruz. Şeyh Vasfi, Fatih Rüştiyesi vb. eğitim kurumlarında dersler
vermiştir. Şiirleri ve makaleleri Tercüman-ı Ahvâl, Saadet, Maarif, Mekteb, Hazine-i Fünûn
ve Mürüvvet, gibi neşriyatlarda yayımlanmıştır. Fars edebiyatından Enverî, Feridüddin Attar
ve Molla Cami’den çeviriler yapan Şeyh Vasfi’nin kaleme aldığı eserlerin isimlerini burada
sıralıyoruz: Şöyle Böyle, Cezebât, Hikemât-ı İslâmiyye, Reyâhîn, Bârika, Feyz-âbâd,
Münşeât-ı Şeyh Vasfî, Muhâdarât, Levâmi‘, Bedâyi‘, Sevâti‘, Metâli‘, Nahv-i Osmânî, Küçük
Sarf-ı Osmânî. Barika’nın Yavuz Sultan Selim’in Farsça kaleme aldığı şiirlerin dönemin
Osmanlı Türkçesine aktarılması açısından değerinden söz edilebilir. Barika’da Yavuz Sultan
Selim Han’ın anadili olmamasına rağmen Farsça kaleme aldığı şiirlerden hareketle şairlik
gücüne de tanık olmaktayız.
Anahtar Kelimeler: Şeyh vasfî, Barika, Yavuz Selim
İKİ DİLİ BİRLEŞTİREN BİR ESER: BARİKA
Osmanlılar Anadolu’dan–Balkanların önemli bölümü de dahil olmak üzere- Avrupa’ya
kadar önemli bir medeniyet kurmuşlardır. İdari ve siyasi gelişmeyle beraber dil, kültür ve
edebiyat alanında da ilerleyen Osmanlı Devleti bu alanlarda birbirinden değerli binlerce örnek
vermiştir.
Osmanlı medeniyetinde ortaya konan kültür ve edebiyat hiç şüphesiz ki tarihi bir
birikimin sonucudur. Osmanlı devleti eskilerin deyimiyle “cihan-şümûl” yani evrensel bir
yapı sergilemiştir. Osmanlı’da gelişen dil ve edebiyatın oluşumunda bu coğrafya içerisinde
yaşayan halk, özellikle Arap ve Fars dilleri olmak üzere çevrelerindeki milletlerin dillerinden
pek çok kelime alarak kendi dilleri içinde şekillendirmişlerdir. Bu dillerden biri olan Farsça
edebiyatımız üzerinde etkin rol oynamış bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Mevlana’nın mesnevisini Farsça yazmış olması ve dilimize Farsçadan giren namaz
abdest oruç, peygamber gibi kelimelerin özümsenmiş olması bu etkinliğin bir kanıtı
niteliğindedir.
Osmanlı kültürünün Farsça ve Arapçayla yoğrulmuş olan divan edebiyatı merakı dönem
şairleri kadar padişahlarda da kendini göstermiştir. Bu padişahlardan biri de aynı zamanda şair
olan Yavuz Sultan Selim’dir. 9. Osmanlı padişahı olarak bilinen Selim, 88. İslam halifesidir.
İlk Türk İslam halifesi ve Hadim’ul-Harameyn’uş-Şerifeyn ünvanına da sahip olan padişah
aynı zamanda divan edebiyatına da önemli eserler kazandırmış bir şair olarak bilinmektedir.
Sultan Selim’in yazdığı şiirlerin bir kısmı Farsçadır. Bu şiirler Türk Edebiyatı açısından
önemli olduğu kadar Fars edebiyatı için de önem arz etmektedir. Bu tür örnekler Türk kültürü
ile Fars kültürü arasındaki eskiye dayanan bağın yeniden canlandırılması açısından önemlidir.
İşte bu bağlamda Şeyh Vasfi tarafından derlenmiş olan ve Yavuz Sultan Selim’in Farsça
yazdığı şiirlerin seçkilerinden oluşan Barika adlı eser dikkat çekicidir.
Eseri oluşturan Şeyh Vasfi 1851 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Kefevi Tekkesi
şeyhi Mahmud Raşid Efendinin oğludur. Devrin yetişme ve eğitim tarzlarının gereği olarak
temel eğitiminden sonra Hâfız, Molla Cami divanlarını ve Mesnevi’yi Gelibolulu Hoca Tahir
Efendi’den aldığı derslerle okumaya başlamıştır. Bu şekilde Farsça eğitimini de pekiştirmiştir.
Babasının vefatından sonra Kefevi Tekkesi şeyhliğine getirilmiştir. Tekkede bir yandan
tarikat mensuplarına imi konularda dersler verirken diğer yandan da Fatih Rüştiyesi başta
olmak üzere değişik okullarda Osmanlı Türkçesi, Gramer, Kompozisyon, yazışma dersleri
gibi dersler vermeye başlamıştır.
Şeyhlik ve hocalığının yanında şairlik ve edebiyatçı bir kişiliğe de sahip olan Şeyh
Vasfi’nin şiir ve makaleleri, Tercüman-ı Ahval, Saadet, Maarif, Mekteb, Hazine-i Fünûn ve
Mürüvvet gibi neşriyatlarda yayımlanmıştır. 1910 yılında vefat eden Şey Vasfi’nin kabri
babasının kabri yanında Draman Camii hazinesindedir.
Şey Vasfi’nin belli başlı eserleri şunlardır:
Şöyle Böyle, Cezebât, Hikemât-ı İslâmiyye, Reyâhîn, Bârika, Feyz-âbâd, Münşeât-ı
Şeyh Vasfi, Muhâdarât, Levâmi, Bedâyi, Metâli, Nahv-i Osmânî, Küçük Sarf-ı Osmâni
Bunların dışında Şeyh Vasfi’nin Neşâti’nin Hilye-i Enbiya adlı eserinin ilk neşrine
yazdığı bir önsöz bulunmaktadır.
Klasik Edebiyat mensuplarının yetişme tarzında yetişen Şeyh Vasfi, şiirlerini de bu
doğrultuda kaleme almıştır. Gençlik dönemlerinde Muallim Naci ve Recaizade Mahmut
Ekrem arasında devam etmekte olan “eski-yeni” tartışmalarında o hep eskinin yani Divan
edebiyatı savunucusu olan Muallim Naci’nin yanında yer almıştır.
Şeyh Vasfi Osmanlı edebiyatının beslendiği Arap ve Fars edebiyatlarının da iyi
tanınması gerektiği düşüncesindedir. Bu alanda kendisini iyi yetiştirmiş olan Şey Vasfi, Fars
edebiyatından Enverî, Feridüddin Attar ve Molla Cami’den çeviriler yapmıştır. Şeyh Vasfi
tarafından Yavuz Sultan Selim’in yazmış olduğu Farsça şiirlerinin çevirisi ise dönemin Farsça
eserlere verilen önemin bir göstergesi niteliğindedir.
Barika adlı bu eser 1891 yılında Asaduryan Şirket-i Mürettibiye Matbaasında
basılmıştır. Pek çok yazma eserimizde olduğu gibi eski eserlerimizin matbu olanlarının da
azımsanmayacak ölçüde olanları yurt dışındaki kütüphanelerde bulunmaktadır. Barika adlı
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eser de yurt dışındaki kütüphanelerde bulunan bu eserlerden biridir. Kanada’nın Toronto
Üniversitesi Kütüphanesinde bulunan baskının dijital kopyasına, El-Ezher Üniversitesi Beşeri
Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdülaziz Awadallah
vasıtasıyla ulaştık. Tarafımızdan Osmanlıcadan Latin alfabesine aktarılmış olan Barika adlı
eser, Yavuz Sultan Selim’in Farsçayı çok iyi bildiğini gösteren en önemli örneklerdendir. 1
Barika Şeyh Vasfi’nin Yavuz Sultan Selim’in şairlik yönünü anlattığı bölümle
başlamaktadır. Bu bölümde Şeyh Vasfi Yavuz Sultan Selim’in siyasette gösterdiği başarıyı
edebi alanda da gösterdiğini ve onun güçlü bir söyleyişe sahip olduğunu şu ifadelerle
belirtmiştir:
“Sultan Selim ol ki Yavuz lakabı sernâme-i celâdetidir.Siyasiyyatda oldıgı gibi
edebiyyatda da yegâne idi.Fikr-i metin hakimânesi ‘alem-i siyasiyyatda fermân-fermâ olup
cevelân-ı haydarânesine cihâniyânı hayran itdigi gibi vâdi-i eş’arda dahı semend-i hâmesini
istedigi gibi oynadırdı.”2
Yavuz Sultan Selim’in şiirdeki başarısı kadar Farsçaya da hakim oluşu üzerinde duran
Şeyh Vasfi bu hususta şunları ifade etmiştir:
“Eş’ar-ı Farısiyyesi ise bülegâ-yı i’câmı çâr nâçâr üslûb ifâdesine âferinhan idecek bir
meziyyet-i mahsûsayı hâizdir.”3
Yavuz Sultan Selim’in Farsça şiir söylemedeki başarısını diğer şairlerden çok daha
üstün bulan Şeyh Vasfi bu karşılaştırmayı şu şekilde yapar:
“Şu’ara-yı Osmaniyyeden bazıları müşârün ileyhe karîb Fârisi şi’r söyleyebilüp o
şehsüvâr-ı meydân-ı belagatin peyrevi olmak şerefine mazhar olmuşlarsa da ekseri hazrete
nisbetle bu vâdide râcil kalmışlardır.”4
Şeyh Vasfi Yavuz Sultan Selim’in beyit ve mısralarını Farsçadan Osmanlı Türkçesine
tercüme edilmesinin bir görev olduğunu belirterek bu yolla yeni neslin bu kültür hazinelerini
tanımalarına da katkı sağlanacağını şu şekilde ifade etmiştir:
“5Ebyât ve masârî’ müntahabe-i bebhûsanın zîrîne-i tercemeleri yazılarak nevrestegân-ı
vatanın nazargâh-ı istifadelerine arz idilmesi husûsı vârid hâtır-ı âcizi oldu.”
Yavuz Sultan Selim’in şiirlerinden seçilmiş olan bu esere Barika ismi Şeyh Vasfi
tarafından verilmiştir. Şeyh Vasfi eserin birinci bölümünün son kısmında bu ismi kendisinin
uygun gördüğünü belirterek duayla metnin çevirisine başladığını ifade etmiştir.
Eserin tercüme bölümünde Yavuz Sultan Selim’in seçme beyit ve mısraları yer
almaktadır. Şeyh Vasfi bu bölümü rakamlandırarak Farsça yazılmış olan her beyit ya da
mısranın altına Osmanlı Türkçesiyle yapmış olduğu çevirisini eklemiştir. Bu çeviriler şerh
şeklinde olmayıp sadece belirtilen kısmın anlamını içermektedir. Şiirlerin bazıları ve bu
şiirlere yapılmış olan tercümeler şu şekildedir:
Taht-ı Kayser u Kâvus nist mâ’il-i dil
Kalyon Filiz, Barika, Yavuz Sultan Selim’in Şiirlerinden Seçmeler Berikan Yay. Ankara 2015
Kalyon Filiz, a.g.e. s.13
3
Kalyon Filiz, a.g.e. s.13
4
Kalyon Filiz, a.g.e. s.13
5
Kalyon Filiz, a.g.e. s.13
1
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Ki âsitâne-i dil-dâr şod muyesser-i mâ
Gönül Kayser ve Kâvus’un tahtına ma’il degildir.Çünki bize dildârın âstane-i devletine
istinad şerefi müyesser oldı.
Umîd hest ki ta dovr-i mihr u mâh boved
Bezm-i 'ışk ne-isted zi-devr sâgar-i mâ6
Şems ü kamer –asmanda- cilveger oldukça bezm-i aşkda sâgârımızın devr-i itibardan
düşmeyecegine ümidimiz ber-kemâldir.7
Der-durc-i ğayb gevher-i hod-râ dâştî nihân
Âher be-harf bâz nemûdî defîne-râ
Dehânında cevherini bir zaman gizledin ama akıbet bir sözle defineyi meydana
çıkardın.
Ger güneh bûd ân ki rûz-ı vasl mî-kerdem neşât
Dîdem înek der-şeb-i hicrân sezâ-yı hîş-râ
Vuslat güni izhâr-ı sürur itmekliğim günah oldı ise hicrân gicesi işte ceza-yı sezamı
gördüm.8
“Behr-i cem’iyyet-i dilhâst perîşânî-i mâ”
Bizim perişanlığımız gönüllerin cem'iyyeti içündür.
“Bişnev suhen-i men meşnev gofte-i kes-râ”
Kimsenin sözini dinleme, benim sözümü dinle”
“Kâr-sâzâ kâr-sâzî kon ki kâr ez-hadd guzeşt.”
Ey kâr-sâz! Kâr-sâzlık eyle ki iş hadden aşdı.
“Niyem be-himmet-i âlâ be-hîç kes muhtâc”
Ulüvv-i himmetim sâyesinde hiç kimseye muhtâç degilim.
Hazret bu beyt ile devlet-i osmaniyenin bekasına işaret buyurmuşlardır.

6

7
8

Kalyon Filiz, a.g.e, s.15
Kalyon Filiz, a.g.e, s.22
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“Yek dem ki be-guzered be-hoşî bih zi-omr-i Nûh”
Hoşlukla geçen bir nefes, ‘ömr-i Nuhdan kıymetlidir.
“Tıflân-ı şehr mujde ki dîvâne mî-resed”
Ey şehir çocukları! Müjdeler olsun ki deli geliyor.9
SONUÇ
Yavuz Sultan Selim’in şiirlerinden seçmeler şeklinde olan ve Şeyh Vasfi tarafından
hazırlanan Barika adlı eser Farsçanın Osmanlı kültürü üzerindeki etkisini görmek açısından
önemli bir eserdir. Bu eserin bir padişah tarafından kaleme alınmış olması eserin farklı
açılardan incelenmesi gerekliliğini öne çıkarmaktadır. Ayrıca divan edebiyatının son
dönemlerinde yetişmiş bir şair olan Şey Vasfi tarafından o dönemin şartları da dikkate
alınarak tercüme edilmiş olması da eserin farklı dönemler içerisinde değerlendirilmiş
olduğunu göstermektedir. Osmanlı edebiyatı ve kültürünün yeni nesillere her açıdan
tanıtılmasına ön ayak olan bu tür eserlerin incelenerek tanıtılması edebiyat dünyasında farklı
kapıların açılmasına vesile olacaktır.
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TÜRK DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN KÜRESEL ÇAPTAKİ ÜNİVERSİTE
SIRASINA GÖRE AKADEMİK PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ecem Özkan
Doç. Dr. Sevda Gürsakal
Uludağ Üniversitesi
Özet
Dünyadaki üniversiteler ve araştırma merkezlerinin akademik ve bilimsel açıdan
webometrik sıralaması oldukça önemli ve bilgi vericidir. Webometrik sıralama dünya
üniversitelerinin sıralaması ağıdır ve 2004’ten bu yana bu sıralama ağı yılda iki kez
17000’den fazla Yükseköğretim Kurumunu, 7000 Araştırma Merkezini kapsamakta ve dünya
çapında yayınlanmaktadır. Üniversitelerin bu sıralama ağındaki yerine etki eden birincil etken
web kaynaklarıdır. Üniversitelerin web kaynakları, kurumların faaliyetlerini ve
görünürlüğünü ölçmekte ve prestijlerine etki etmektedir.
Bu makale dünya üniversiteleri webometrik sıralamasında yer alan Türkiye’deki 143
üniversiteden küresel çaptaki etkisiyle ilk 5000’e giren 43 tanesi üzerinde yapılan bir
akademik performans değerlendirme çalışmasıdır. Analizde kullanılan üniversitelerin
akademik performanslarını değerlendirmek üzere ele alınan değişkenler; üniversitelerin
yayınladıkları makalelerden aldıkları toplam puan, üniversiteye ait toplam atıf puanı, toplam
bilimsel doküman puanı, üniversitenin doktora mezun öğrenci sayısı puanı ve üniversitedeki
öğrencilerin öğretim üyelerine verdikleri ortalama puan olmuştur. Analiz gerçekleştirilirken
çok değişkenli istatiksel analiz tekniği olan Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ) analizi
kullanılmıştır. IBM SPSS Statistics 21 programı ile 43 üniversitenin konumları Çok boyutlu
ölçekleme analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Analizde MDS ALSCAL algoritması
kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye’deki üniversitelerin bilimsel etkinliğini ortaya çıkarmak ve
küresel çapta etkinliğinin artmasına teşvik edecek çalışmalar yapmaları yönünde motive
etmek amaçlanmaktadır. Bu anlamda, üniversitelerin akademik performans değerlendirmesine
kaynak olan web yayıncılığını sadece bilimsel ağ için bir araç değil aynı zamanda
üniversitelerin performansının gerçek bir yansıması olarak da dikkate almak önemlidir.
Gerçekleştirilen analize göre Türk devlet üniversiteleri akademik performansları
bakımından değerlendirildiğinde; Türkiye’de akademik performans bakımından büyük ölçüde
ayrılan ilk üç üniversite Ege, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleridir. Bulgulara göre bu üç
üniversitenin akademik performans puanı en yüksek ilk üç üniversite olduğu söylenebilir.
Analiz sonucunda görülmüştür ki dünyadaki etki sırası çok yüksek olarak görülebilen
üniversiteler akademik performans bakımından geri kalabilmektedir. Akademik performans
puanı bakımından tüm üniversitelerden negatif anlamda ayrışan üniversite Tokat
Gaziosmanpaşa Üniversitesi olmuştur. Bulgulara göre bu üniversitenin akademik performans
puanı en düşük üniversiteler arasında olduğu söylenebilir.
GİRİŞ
Son yıllarda dünya üniversite sıralamaları, üniversitelerin akademik performansları
yakından izlenmektedir. Bu anlamda bilimsel bilgilerin erişilebilirliği büyük ölçüde önem
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taşımaktadır. İnternet ortamında kurulan ağ; akademik küresel bir uzmanlık kaynağıdır ve
aynı zamanda üniversitelerin bilimsel ve kültürel başarılarını iletmek için bir araçtır.
Üniversitelerin webdeki varlığı, kurumların etkinliğini, görünürlüğünü ölçer. Bu durum da
üniversitelerin akademik performansının dünya sıralamasındaki yerine etki eder.
Üniversitelerin küresel performansını özetleyen ve bilimsel bilginin yayılmasına olan bağlılığı
arttıran sıralama dünya üniversiteleri sıralaması İspanya'nın en büyük kamu araştırma kurumu
olan Consejo Superior de Investigaciones Científicas'a (CSIC) ait bir araştırma grubu olan
Cybermetrics Lab (Siber Ölçüm Laboratuvarı)’in bir girişimidir. 2004’ten bu yana, sıralama
yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) yayınlanmakta ve dünya genelinde 17.000’den fazla
Yükseköğretim Kurumunu kapsamaktadır.1 Siber Ölçüm Laboratuvarı, internet ve web
içeriklerinin kantitatif analizine, özellikle de üretim ve bilimsel bilginin bilimsel olarak
iletilmesi süreçleriyle ilgili olanlara yöneliktir. Bu, Cybermetrics veya Webometrics olarak
adlandırılan yeni ortaya çıkan bir disiplindir. Webometrik sıralama, hem kurumları hem de
akademisyenleri, etkinliklerini doğru bir şekilde yansıtan bir web varlığına sahip olma
konusunda motive olmayı amaçlamaktadır. Bir kurumun web performansı akademik
mükemmelliklerine göre beklenen konumun altındaysa, üniversite yetkilileri, web yayınlarını
yeniden gözden geçirmeli, elektronik yayınlarının hacmi ve kalitesinde önemli artışlar
sağlamalıdır.
Bu çalışmada dünya üniversiteleri sıralamasında yer alan Türkiye’deki 143
üniversiteden küresel çaptaki etkisiyle ilk 5000’e giren 43 tanesi üzerinde, üniversitelerin
akademik performanslarını değerlendirmeye yönelik bir analiz gerçekleştirilmiştir. Analizde;
üniversitelerin yayınladıkları makalelerden aldıkları toplam puan, üniversiteye ait toplam atıf
puanı, toplam bilimsel doküman puanı, üniversitenin doktora mezun öğrenci sayısı puanı ve
üniversitedeki öğrencilerin öğretim üyelerine verdikleri ortalama puan değişkenleri
üniversitelerin akademik performanslarına etki eden değişkenler olarak ele alınmıştır.
Çalışmada, bu değişkenler üzerinden gerçekleştirilen analiz ile Türkiye’deki üniversitelerin
bilimsel etkinliğini ortaya çıkarmak ve küresel çapta etkinliğinin artmasına teşvik edecek
çalışmalar yapmaları yönünde motive etmek amaçlanmaktadır.
Üniversitelerin akademik performans değerlendirmesine kaynak olan web yayıncılığını
sadece bilimsel ağ için bir araç değil aynı zamanda üniversitelerin performansının gerçek bir
yansıması olarak da dikkate almak önemlidir.
WEBOMETRİK SIRALAMA
Dünya Üniversitelerinin Webometrik Sıralaması, İspanya’nın en büyük kamu araştırma
kurumu olan Consejo Superior de Investigaciones Científicas’a (CSIC) ait bir araştırma grubu
olan Cybermetrics Lab’in bir girişimidir. CSIC, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır ve asıl
amacı, vatandaşların refahının artmasına katkıda bulunacak ülkenin bilimsel ve teknolojik
seviyesinin ilerlemesini iyileştirmek için bilimsel araştırmayı teşvik etmektir. CSIC ayrıca
bilim ve teknolojinin farklı yönlerinde yeni araştırmacı ve teknisyenlerin oluşumunda önemli
bir rol oynamaktadır.

1

Detaylı bilgi için bkz.: www.webometrics.info
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CSIC’in bir parçası olan Cybermetrics Lab, internet ve web içeriklerinin özellikle
üretim ve bilimsel bilginin ile ilgili olanlarının kantitatif analizine ayrılmıştır. Bu,
Cybermetrics veya Webometrics olarak adlandırılan yeni ortaya çıkan bir disiplindir.
Webometrik sıralama, dünya üniversitelerinin sıralaması ağı olarak da bilinmektedir. Bu
sıralama üniversitelerin web içeriğinin (akademik yayınlar, internete yüklü dosyalar…)
hacmini, bu web yayınlarının görünürlüğünü ve etkisini, aldıkları dış bağlantı (site alıntıları)
sayısına göre dikkate alan bileşik bir göstergeye dayanan dünya üniversiteleri için bir sıralama
sistemidir.
TÜRKİYE’DEKİ
DEVLET
ÜNİVERSİTELERİNİN
SIRALAMASI
Tablo 1. Üniversitelerin Webometrik Sıralaması
Üniversite Adı

Etki Makale
Sırası Puanı

WEBOMETRİK

Toplam
Atıf
Puanı

Toplam Bilimsel
Dokuman Puanı

Doktora Mezun
Öğrenci Sayısı Puanı

Öğretim Üyesi
Öğrenci Puanı

HACETTEPE

434

183,6

184,24

178,43

174,22

46,02

ORTA DOĞU
TEKNİK

510

115,55

118,42

109,97

133,75

48,4

İSTANBUL

762

167,58

172,78

151,51

129,07

45,77

İSTANBUL TEKNİK

938

174,5

173,47

163,95

157,16

45,02

ANKARA

1065

166,45

161,34

164,14

183,99

52,4

GAZİ

1228

152,26

151,92

152,54

188,59

54,59

EGE

1341

195,9

197,14

179,21

175,63

57,49

BOĞAZİÇİ

1409

129,37

127,98

128,66

119,56

42,79

GEBZE TEKNİK

1485

155,97

152,98

153,62

146,18

62,83

YILDIZ TEKNİK

1518

142,82

136,18

137,27

131,66

53,11

ATATÜRK

1919

147,76

144,27

154,63

178,51

48,72

ERCİYES

1961

130,79

139,21

134,84

157,18

52,52

MARMARA

2141

84,96

107,34

106,02

65,69

58,79

İZMİR YÜKSEK
TEKNOLOJİ
ENSTİTÜSÜ

2332

140,06

132,96

135,87

152,45

43,05

DOKUZ EYLÜL

2395

146,39

148,86

145,57

137,12

43,29

SELÇUK

2526

113,78

121,31

125,02

127,93

44,16

ESKİŞEHİR

2845

131,4

126,96

135,45

113,77

48,47

KARADENİZ
TEKNİK

2929

128,28

132,37

135,76

111,1

56,55

AKDENİZ

3108

131,09

134,85

140,63

133,93

47,17

ÇUKUROVA

3145

120,21

125,07

132,26

114,08

47,99

FIRAT

3148

139,67

156,41

146,82

119,15

47,41

BURSA ULUDAĞ

3182

127,77

136,38

131,7

119,04

49,86

ONDOKUZ MAYIS

3333

100,06

116,94

114,34

88,47

51,23

SÜLEYMAN
DEMİREL

3420

152,24

140,73

130,55

121,14

57,21

SAKARYA

3430

116,81

123,77

126,97

118,19

47,14

GAZİANTEP

3440

106,67

114,23

115,91

89,09

62,51
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İNÖNÜ

3456

134,59

128,93

131,94

112,85

57,32

ANADOLU

3533

83,88

107,42

103,27

79,79

46,74

ABDULLAH GÜL

3651

110,74

123,43

118,55

89,56

49,4

DİCLE

3839

126,13

126,48

132,24

103,47

38,7

İZMİR KATİP
ÇELEBİ

3873

79,1

110,36

111,01

60,87

44,54

KOCAELİ

3992

114,58

116,18

123,89

120,89

50,72

4058

101,15

113,99

114,15

79,61

55,72

4121

93,52

89,56

102,3

85,01

47,28

PAMUKKALE

4231

123,7

134,9

127,36

106,9

59,91

VAN YÜZÜNCÜ YIL

4252

117,95

124,98

127,07

99,51

43,8

4266

101,68

115,97

112,35

70,65

49,28

4371

88,28

106,22

97,39

84,21

49,75

4408

97,7

92,32

103,62

79,7

53,27

4429

64,7

84,91

72,86

111,63

56,93

4478

105,77

98,53

110,08

76,64

52,71

4797

85,52

103,65

106,41

91,95

54,11

İSTANBUL
MEDENİYET
ANKARA YILDIRIM
BEYAZIT

MANİSA CELÂL
BAYAR
ÇANAKKALE
ONSEKİZ MART
BOLU ABANT İZZET
BAYSAL
TOKAT
GAZİOSMANPAŞA
HATAY MUSTAFA
KEMAL
SİVAS
CUMHURİYET

Yukarıdaki tabloda Türk devlet üniversitelerin webometrik sıralaması yer almaktadır. 2
Etki sırası, üniversitelerin akademik performanstaki başarısını gösteren küresel çaptaki etki
sıralamasıdır. Bu durumda, Hacettepe, Orta Doğu Teknik ve İstanbul Üniversitelerinin
Türkiye’deki üniversiteler arasında küresel çaptaki etkisi en yüksek ilk üç üniversite olduğu
söylenebilir.
Tabloda üniversitelere ait makale puanı, toplam atıf puanı, toplam bilimsel doküman
puanı, doktora mezun öğrenci sayısı puanı ve öğretim üyesi öğrenci puanına ait veriler de yer
almaktadır. Bu değişkenler bazında üniversitelerin akademik performansları analiz
edilecektir.
KÜRESEL ÇAPTA İLK 5000 İÇİNDE OLAN TÜRK DEVLET
ÜNİVERSİTELERİNİN AKADEMİK PERFORMANSI ÜZERİNE ÇOK BOYUTLU
ÖLÇEKLEME ANALİZİ
Materyal ve Metod
Çalışmada kullanılan veriler https://www.kaggle.com/ web adresinden alınmıştır.
Örneklem olarak üniversitelerden, küresel çapta ilk 5000. sırada olan Türkiye’deki 43
üniversite yer almaktadır. Verilere kaynak olan web sitesindeki verilerin aktif olarak
güncellendiği gözlemlenmiştir. 23 Mart 2019 tarihinde güncellenmiş veriler üzerinden analiz
gerçekleştirilmiştir.
Tabloda, çalışmada kullanılan üniversitelere yer verilmiştir. Sıralamanın tamamı için bkz.: Classification of the
state universities in Turkey. (tarih yok). Kaggle: The place to do data science projects: https://www.kaggle.com/
2
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Analizde kullanılan üniversitelerin akademik performanslarını değerlendirmek üzere ele
alınan değişkenler; üniversitelerin yayınladıkları makalelerden aldıkları toplam puan,
üniversiteye ait toplam atıf puanı, toplam bilimsel doküman puanı, üniversitenin doktora
mezun öğrenci sayısı puanı ve üniversitedeki öğrencilerin öğretim üyelerine verdikleri
ortalama puan olmuştur.
Çalışmada Türkiye’deki üniversitelerin küresel çaptaki akademik performansları
değerlendirilirken çok değişkenli istatiksel analiz tekniği olan Çok Boyutlu Ölçekleme (ÇBÖ)
analizi kullanılmıştır. IBM SPSS Statistics 21 programı ile 43 üniversitenin konumları Çok
boyutlu ölçekleme analizi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Analizde MDS ALSCAL algoritması
kullanılmıştır.
ÇBÖ analizi, “nesne ya da birimler arasında gözlemlenen benzerlikler ya da
farklılıklardan oluşan uzaklık değerlerine dayalı olarak bu nesnelerin tek ya da çok boyutlu
uzaydaki gösterimini elde etmeyi amaçlayan, böylece nesneler arasındaki ilişkilerin
belirlenmesini sağlayan çok değişkenli bir istatistiksel analiz yöntemidir.”3 ÇBÖ analizi,
veriler ile ilgili dağılım varsayımı gerektirmeyen bir yöntemdir. “ÇBÖ’de, sıralanmış uzaklık
değerlerinden yararlanılan metrik olmayan ölçeklemeye ilişkin temel algoritma ShepardKruskal algoritmasıdır. Analizde elde edilen şeklin gerçek şekle uygunluğunun bir ölçüsü
olarak Kruskal tarafından geliştirilen tolerans oranlarından yararlanılarak s-stres değeri;
Stres
Değeri
0.00
–
0.025
0.025
–
0.05
0.05 – 0.10
0.10 – 0.20
≥0.20

Uyum
Tam Uyum
Mükemmel
Uyum
İyi Uyum
Düşük Uyum
Uyum Yok

biçiminde belirlenmektedir.”4
Bulgular
“Çok boyutlu ölçekleme analizinin etkinliği Kruskal stress istatistiği ile ölçülür. Kruskal
stress istatistiği; konfigürasyon ölçüleri ile tahmini konfigürasyon ölçüleri arasındaki farkların
tahmini konfigürasyon uzaklıklarına oranının karekökü olarak hesaplanır ve veri uzaklıkları
ile konfürasyon uzaklıkları arasındaki uygunluğu ifade eder.”5
Analizde stres değeri 0,02372 bulunmuştur. Bu durumda stres değeri - uyum tablosuna
göre bu sonuç tam uyumu göstermektedir.

Yenidoğan, T. G. (2008). Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite
Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi(15), 138-169, s.139-140.
4
Hamurkaroğlu, C., & Özmen, İ. (2002). İstatistiksel Kalite Kontrolünde Çok Boyutlu Ölçekleme Analizinin
Kullanımı ve Uygulaması. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 235-240, s.237.
5
Ersöz, T., Elitaş, M. N., & Ersöz, F. (2015). OECD Ülkelerinde Biyokütle Enerji Üretiminin Çok Boyutlu
Ölçekleme Analizi ile İncelenmesi. Türk Bilim Araştırma Vakfı, 8(3), 1-11, s. 6.
3
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Kullanılan 43 üniversiteye ait verilerin iki boyutlu geometrik gösterimi uyumluluk
göstermiş ve gözlemsel uzaklıklar ile farklılıklar arasında doğrusal bir ilişki olduğu
saptanmıştır.
Şekil 1. Uzaklıklar ve Farklılıklar Arasındaki İlişki

k=2 boyutlu uzayda üniversiteler arası koordinat tablosu ve üniversiteler arası uzaklığın
model üzerindeki gösterimi aşağıdaki gibidir:
Stimulus Coordinates
Dimension
Stimulus Stimulus
Number
Name
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1

2

Hacettepe 2,8362 -,2258
ODTÜ
-,2168 ,6770
İstanbul 1,5130 -,7523
İTÜ
2,1685 -,3022
Ankara 2,3226 ,4430
Gazi
1,9707 ,8302
Ege
3,1869 -,4759
Boğaziçi ,0743 ,0365
Gebze_Te 1,4062 -,0870
Yıldız_T ,6266 ,0136
Atatürk 1,6831 ,7358
Erciyes ,8530 ,6194
Marmara -1,8569 -,3370
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

İzmir_Yü ,8546 ,5207
Dokuz_Ey ,9915 -,0848
Selçuk -,1335 ,4120
Osmangaz ,0699 -,1449
KATÜ
,0481 -,2240
Akdeniz ,5152 ,1407
Çukurova -,1330 -,0050
Fırat
,7272 -,5031
Uludağ ,1617 -,0603
Ondokuz_ -1,0916 -,1342
Süleyman ,5978 -,3658
Sakarya -,1900 ,1408
Gaziante -1,0148 -,1858
İnönü
,0879 -,1942
Anadolu -1,6809 -,0025
Abdullah -,8022 -,2918
Dicle
-,1956 -,3245
İzmir_Ka -1,9286 -,4935
Kocaeli -,2966 ,3090
İstanb_1 -1,2455 -,2992
Ank_Yıld -1,6794 ,2032
Pamukkal -,1408 -,2675
Van_Yüzü -,4443 -,2306
Manisa_C -1,3751 -,4858
Çanakkal -1,6261 ,0990
Bolu_Aba -1,6600 ,0270
Tokat_Ga -2,0424 1,3039
Hatay_Mu -1,4560 -,2528
Sivas_Cu -1,4851 ,2188

Yukarıdaki uyarıcı koordinat tablosunda iki boyutlu geometrik gösterime esas olan
koordinat değerleri görülmektedir. Birinci boyutta üniversitelerin akademik performansını
belirleyen değişkenler bakımından birbirine en çok benzeyen üniversiteler Ege, Hacettepe,
Ankara ve İstanbul Teknik üniversiteleridir. Bu üniversiteler birinci boyutta en önemli
ayrıştırıcılardır. Çünkü bu üniversiteler hem pozitif yüklü hem de 1’in üzerinde değerlerle en
büyük etkilere sahip üniversitelerdir. Bu bulgulara göre sözü edilen 4 üniversite akademik
performansı belirleyen değişkenler açısından incelendiğinde benzer durumda oldukları
söylenebilir. Birinci boyutta İzmir Kâtip Çelebi ve Tokat Gaziosmanpaşa üniversiteleri en
yüksek negatif yüke sahip olan iki üniversitedir. Dolayısıyla bu üniversiteler akademik
performans açısından birbirine benzer iki üniversite olurken, 1’in üzerinde ve negatif değerler
aldığından bu üniversiteler bu boyutta akademik performans açısından diğer üniversitelerden
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en farklı iki üniversite olmuştur. Ancak negatif yükü bakımından bu iki üniversitenin birinci
boyutta bir öneme sahip olmadığı söylenebilir.
Uyarıcı koordinat tablosuna göre Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, Ankara, Gazi,
Ege, Boğaziçi, Gebze Teknik, Yıldız Teknik, Atatürk, Erciyes, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü,
Dokuz Eylül, Osmangazi, Karadeniz Teknik, Akdeniz, Fırat, Uludağ, Süleyman Demirel,
İnönü Üniversiteleri pozitif yüke sahipken, bu üniversitelerden Hacettepe, İstanbul, İstanbul
Teknik, Ankara, Gazi, Ege, Gebze Teknik, Atatürk Üniversitelerinin yükü 1’in üzerindedir.
Boğaziçi, Yıldız Teknik, Erciyes, İzmir İleri teknoloji Enstitüsü, Dokuz Eylül, Osmangazi,
Karadeniz Teknik, Akdeniz, Fırat, Uludağ, Süleyman Demirel, İnönü Üniversitelerinin yükü
ise 1’ e yakındır. Diğer üniversiteler ise negatif yüke sahiptir. Negatif yüke sahip
üniversitelerden -1’in altında yüke sahip üniversiteler Marmara, Ondokuz Mayıs, Gaziantep,
Anadolu, İzmir Katip Çelebi, İstanbul Medeniyet, Ankara Yıldırım Beyazıt, Celal Bayar,
Onsekiz Mart, İzzet Baysal, Tokat Gaziosmanpaşa, Mustafa Kemal ve Sivas Cumhuriyet
Üniversiteleridir.
Uyarıcı koordinat tablosunda görülen iki boyutta üniversiteler için elde edilen
koordinatlar, koordinat sistemine yerleştirildiğinde, üniversiteler arasındaki ilişkilerin iki
boyutlu uzayda gösteren Şekil 1’deki Öklid uzaklık modeli elde edilir.
Şekil 1. Öklid Uzaklık Modeli

Çalışmada incelenen üniversitelerin akademik performanslarını etkileyen değişkenler
açından benzerliklerini ve farklılıklarını gösteren harita yukarıdaki gibidir. Harita
incelendiğinde, üniversiteler arası uzaklıklar arttıkça akademik performanslarını etkileyen
değişkenler açısından farklılıklarının arttığı, uzaklıklar azaldıkça da benzerliklerinin arttığı
görülmektedir. Buna göre, Tokat Gaziosmanpaşa üniversitesinin akademik performans
bakımından diğer üniversitelerden oldukça ayrıştığı söylenebilir. Birinci boyutta 1’in üzerinde
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pozitif yüke sahip olan Hacettepe ve Ege üniversitelerinin akademik performans verileri
bakımından diğer üniversitelerden daha belirgin bir şekilde ayrıştığı ortadadır.
SONUÇ
Türkiye’de birçok alanda Çok Boyutlu Ölçekleme analizi yapılmıştır. Ancak literatürde,
ülkedeki üniversitelerin akademik performanslarının değerlendirilmesi üzerine yapılan bir
ÇBO analizi ile karşılaşılmamıştır. Ayrıca webometrik sıralama üzerine yapılan çalışmalar
incelendiğinde de, literatürde dünya üniversitelerinin sıralanması için nitelik web araştırması,
Türkiye’deki üniversitelerin dünya genel sırasındaki yeri gibi çalışmalara rastlanmaktadır.
Ancak yine webometrik sıralamaya göre Türkiye’deki üniversitelerin akademik
performanslarının değerlendirilmesi üzerine gerçekleştirilen bir çalışma ile karşılaşılmamıştır.
Bu anlamda bu makale ülkedeki üniversitelerin akademik performanslarını ve bilimsel
etkinliklerini ortaya koymak, birbirilerine benzerliklerini gözlemlemek ve küresel çapta
etkinliğinin artmasına teşvik edecek çalışmalar yapmaları yönünde motive etmek açısından
önemli bir etkiye sahiptir.
Dünyadaki etki sırası ilk 5000’in içinde olan Türk devlet üniversiteleri akademik
performansları bakımından değerlendirildiğinde; yayınladığı makale puanı, toplam atıf puanı,
toplam bilimsel doküman puanı, doktora mezun öğrenci sayısı puanı ve öğretim üyesi öğrenci
puanı bakımından Türkiye’de akademik performans bakımından büyük ölçüde ayrılan ilk üç
üniversite Ege, Hacettepe ve Ankara Üniversiteleridir. Bulgulara göre bu üç üniversitenin
akademik performans puanı en yüksek ilk üç üniversite olduğu söylenebilir. Analiz
sonucunda görülmüştür ki dünyadaki etki sırası çok yüksek olarak görülebilen üniversiteler
akademik performans bakımından geri kalabilmektedir. Örneğin Orta Doğu Teknik
Üniversitesi dünyadaki etki sırası en yüksek ikinci üniversite olmasına rağmen akademik
performans puanı bakımından Ege, Hacettepe ve Ankara üniversitelerinden geride kalmıştır.
Akademik performans puanı bakımından tüm üniversitelerden negatif anlamda ayrışan
üniversite Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi olmuştur. Bulgulara göre bu üniversitenin
akademik performans puanı en düşük üniversiteler arasında olduğu söylenebilir.
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SENTAKTİK YAPI ANALİZİ BAĞLAMINDA YABANCILARA TÜRKÇE
ÖĞRETİMİNDE C1 DÜZEYİNDEKİ OKUMA METİNLERİNE BİR BAKIŞ
Dr. Öğr. Üyesi Kadir KAPLAN
Gaziantep Üniversitesi
Özet
Artzamanlı bakış açısını benimsemiş olan geleneksel yaklaşımların aksine çağdaş
dilbilim, eş zamanlı ve betimsel ilkeler ışığında dil kavramının ele alınması ve yorumlanması
gerektiği görüşüne göre şekillendirilmiştir. Bu yöntemsel değişimin temelinde yatan sebep; dil
olgusunun sadece dikey uzantılı (kronolojik) bir incelemeyle yeterince anlaşılamayacağı
görüşüdür. Söz konusu görüş, metin kavramına bakış açısının da değişmesine sebep olmuştur.
Buna göre metin, sadece metni oluşturan unsurların ahenkli bir bütünü olmaktan çok daha
fazlasını ifade etmektedir. Metin, yüzey yapı ve derin yapı olmak üzere iki katmandan
meydana gelmektedir. Yüzey yapı, metnin somut hâli, bir başka deyişle, okurun beğenisine
veya eleştirisine sunulmuş son şeklidir. Derin yapı ise yüzey yapının geri planında yer alan ve
onu belirli yönlerden şekillendirerek okunabilir hâle getiren bilgi, görüş, tutum vb. unsurları
ifade etmektedir ve yüzey yapı, hiçbir zaman derin yapıda var olanları tam olarak
yansıtmamaktadır. Dolayısıyla bir metnin tam olarak anlaşılabilmesi, söz konusu metnin derin
yapısını analiz edebilmeyi gerektirmektedir. Metnin derin yapısındaki unsurların ortaya
çıkarılması ise anlamın, sözdiziminin ve göstergelerin derinlemesine incelenmesini gerekli
kılmaktadır. Bu inceleme kapsamında kullanılan çözümleme yöntemlerinden biri sentaktik
yapı analizidir. Sentaktik yapı analizi, metni oluşturan cümlelerin yapısı, etken/ edilgen oluşu
vb. özelliklerinin incelenmesi suretiyle bu tür kurgusal unsurların, anlam üzerindeki
etkilerinin belirlenmeye çalışılmasıdır.
Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde, C1 düzeyinde kullanılan bir okuma
metni, sentaktik analiz ilkelerinin ışığında incelenmiş ve cümlelerin yapısal sözdizimi
özelliklerinin anlam üzerindeki etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Buradan hareketle Türkçeyi
yabancı dil olarak öğrenen kişilerin metni daha iyi anlayabilmeleri açısından sentaktik analiz
yönteminin önemi betimlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sentaktik analiz, Dil öğretimi, Metin.
AN OVERVIEW OF C1 LEVEL READİNG TEXTS İN THE CONTEXT OF SYNTACTİC
STRUCTURE ANALYSİS İN TEACHİNG TURKİSH AS A FOREİGN LANGUAGE
Abstract
Contrary to traditional approaches that adopt a diachronic perspective to language,
contemporary linguistics argues that the concept of language should be inquired and
interpreted in accordance with the synchronic and descrpitive principles. The main reason for
this methodological change is that the language could not be understood sufficiently with only
a chronological inquiry. This view has also changed the perspective of the text concept.
According to this view, the text is more than just a harmonius whole of the elements that
make up the text. The text consists of two layers: surface structure and deep structure. Surface
structure is the concrete form of the text, in other words, the final form presented to the
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reader’s appreciation or criticism. The deep structure, on the other hand, includes information,
opinions, attitudes etc. which are located in the backround of the surface structure and make it
readable by shaping it in certain aspects. The surface structure never reflect those that exist in
the deep structure. Therefore, understanding of a text requires to analyze the deep structure of
the text in question. Uncovering the elements in the deep structure of the text requires to
analysis of meaning, syntax, and indicators. One of the methods used in these inquiries is
syntactic structure analysis. Syntactic structure analysis is to try to determine of the structures
of sentences that make up the text, and effects of such fictional elements on meaning.
In this study, a reading text used at C1 level was examined in the light of the principles
of syntactic structure analysis. In addition, we tried to determine the effects of structural
syntax properties on meaning. The importance of syntactic structure analysis in the context of
teaching Turkish as a foreign language was also mentioned.
Keywords: Syntactic analysis, Teaching language, Text.
GİRİŞ
Modern dilbilim, geleneksel eğilimlerin aksine dilin sadece art zamanlı bir incelemeyle
yeterince anlaşılamayacağı görüşünü benimsemektedir. Söz konusu görüş dilin eşzamanlı
olarak incelenmesi gerektiği tezini savunmaktadır. Çünkü dil olgusunu sadece kronolojik
açıdan incelemek “Dil başlangıcından günümüze nasıl geldi?”, “Önce ne vardı?”, “Sonra ne
olacak?” (Kıran ve Kıran, 2018, s. 175) gibi birtakım temel soruları cevaplamaktan öteye
gidememektedir. Oysa bir dilin yapı ve anlam gibi diğer hususiyetlerini daha doğru bir şekilde
belirleyebilmek, dili kendi zamansal ve uzamsal bağlantıları içinde incelemeyi
gerektirmektedir. Konuyu dilbilgisi özelinde ele alan Kerimoğlu (2014, s.2), geleneksel
yaklaşımlarda dilbilgisinden beklenenin yazılı dilin kurallarının belirlenmesi ve kural dışı
kullanımların önlenmesinde bir ölçü olduğunu belirtmekte ve zamanla dilbilgisinin yalnızca
yazılı dilin kurallarıyla ilgilenmemesi gerektiği, dili bir bütün olarak ele almasının zorunlu
olduğu kabulünün yaygınlaştığını ifade etmektedir.
Bu bakış açısı, genel anlamda dilbilimin incelenme yöntemlerini özelde ise bu
yöntemlerle ilişkili olarak yeni dilbilim çalışma alanlarının (metin dilbilim, uygulamalı
dilbilim, göstergebilim vb.) ortaya çıkmasını sağlamıştır. Dilbilimin yeni olarak kabul
edebileceğimiz bu alt dalları, dil kavramını farklı açılardan ele alarak incelemekte ve gerek
dilin gerekse dile dair konuların belirgin hâle getirilmesine gayret etmektedir. Bu çalışmalara
yön veren dilbilim dallarından biri de Noam Chomsky tarafından kuramsallaştırılan üretici
dilbilgisidir. Bu kurama göre, insanda dil yetisi doğuştan gelen ve diğer bilişsel yetilerden
bağımsız bir yetidir. Bu yetiye bağlı olarak bir dil kullanımında, sınırlı sayıda sözcükle
sınırsız sayıda cümlenin biçimini ve özgül anlamını olanaklı kılan kuralların oluşturduğu bir
sistem söz konusudur. Bu kurama göre her cümlenin sesletime çıkmamış olsa bile anlamsal
temelini oluşturan bir “derin yapı”sı, sözdizimsel ve sesçil biçimini oluşturan somut bir
“yüzey yapı”sı vardır (Müldür, 2016, s. 59). Üretici dilbilgisi, metnin derin yapısında yer
alan unsurların analiz edilerek yüzey yapıda ifade edilen anlamın belirlenmesini
sağlamaktadır. Günümüz dünyasında pazarlama, medya, politika vb. pek çok alanda önceden
kurgulanmış metinler aracılığıyla insanların bilinçli olarak yönlendirildiği göz önüne
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alındığında metnin derin yapısını belirlemek ve bu sayede söz konusu metinlerin yönlendirici
etkisinden kurtulmak açısından üretici dilbilgisi yöntemlerini bilmenin önemi daha net
anlaşılacaktır.
Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan C1 düzeyindeki metinlerin
yüzey yapı ile derin yapı arasındaki ilişkiler betimlenerek bu ilişki ağının anlama üzerindeki
etkisi üzerinde durulmuştur.
YÖNTEM
Bu çalışmada yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan C1 düzeyindeki okuma
metinlerinin derin yapısının nasıl kurgulandığı ve bu kurgunun yüzey yapıyı nasıl
şekillendirdiği sentaktik analiz ilkelerine göre değerlendirilmiştir. Bu kapsamda Yunus Emre
Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti’nde (2017, s. 19) yer alan aşağıdaki metin örneklem olarak
belirlenerek incelenmiştir.
Kırmızı Giyen Kazanır
Kazanmak mı istiyorsunuz? O zaman kırmızı giyin! İngiltere’deki Durham
Üniversitesinden iki araştırmacı, kırmızı forma giyen sporcuların, başka renk forma giyen
sporculara göre daha başarılı olduğunu söylüyorlar. Araştırmacılar, 2004 olimpiyat
oyunlarındaki dört spor dalından alınan sonuçları incelemişler: Boks, tekvando, grekoromen
güreş ve serbest güreş. Sonuç mu? Kırmızı giyen sporcuların, karşılaşmaların %60’ını
kazandığını görmüşler. Peki, ya takım sporları? Araştırmacılar, Euro 2004 Uluslararası
Futbol Turnuvası’nın sonuçlarını da incelemişler. Kırmızı formayla oynayan takımlar, mavi
ya da beyaz formalılara göre daha iyi performans gösteriyor ve daha çok gol atıyormuş.
Araştırmacılara göre bunun nedeni, kırmızı giymenin, sporcuların kendine güvenini artırması
olabilir. Kendine güvenen sporcularsa daha iyi oynuyor.
DERİN YAPININ SENTAKTİK ANALİZİ
Bir metnin tam olarak anlaşılabilmesi ve metnin geri planında yer alan yönlendirme
unsurlarının tespit edilebilmesi için derin yapının analiz edilmesi gerekmektedir. Demirci’ye
(2013, s. 70) göre derin yapı, yüzey yapının karşıt durumu olup, bir cümlenin soyut olarak
anlam bilimsel boyutunu temsil etmektedir. Bu yapı, cümlenin biçimsel veya sentaktik
görüntüsünün aksine, görünmeyen fakat algılanabilen seviyesi olup dönüşümlü gramerde
temel yapı, uzak yapı, birincil yapı vb. birçok adla ifade edilmektedir. Cümlenin bu seviyesi
bize aynı yüzey yapıya sahip cümlelerin derinlerinde yatan farklı anlamları ayırt etmemiz
konusunda yardımcı olmaktadır. İşte yüzey yapıyı şekillendiren bu derin yapının niteliği bir
takım yöntemlerle tespit edilebilmektedir. Van Dijk tarafından kuramsallaştırılan söylem
analizi, metinlerin makro ve mikro düzeyde analiz edilebileceğini öngörmektedir. Bunlardan
mikro yapı, sentaktik analiz ve sözcük seçimi özelinde metinlerin çözümlenmesi esasına
dayanmaktadır.
Çalışmamızda, örneklem olarak belirlenen okuma metni sentaktik analiz ilkelerine
göre incelenmiştir. Sentaktik çözümlemede haberde yer verilen cümlelerin yapılarına, öznenin
nasıl konumlandığına ve cümlenin nasıl kurulduğuna bakılmaktadır (Doruk, 2013, s. 123). Bu
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kapsamda sözcüklerin farklı şekillerdeki sunumu, anlam üzerinde belirleyici bir etkiye
sahiptir.
Kırmızı Giyen Kazanır isimli okuma metni incelendiğinde cümlelerin neredeyse
hiçbirinde öznelerin açıkça belirtilmediği, bunun yerine doğrudan ifade edilmek istenen
konuya dair içeriğin aktarıldığı görülmektedir. Devran (2010, s. 99) cümlelerin etken ya da
edilgen oluşunun öznenin saklanması ya da öne çıkarılması amacıyla oluşturulduğunu
belirtmektedir. Buradan hareketle söz konusu metinde okuyucunun dikkatinin özneden çok
içeriğe çekilmek istendiğini söylemek mümkündür.
Okuma metninin giriş bölümündeki ilk iki cümle soru (Kazanmak mı istiyorsun?) ve
emir (O zaman kırmızı giyin!) kiplerinde çekimlenmiştir. Bu konuda Çelik ve Ekşi (2013, s.
111) cümleler arasında ne tür anlam ilişkileri bulunduğu; söylemin teması, amacı ve
fikirlerinin neler olduğu ve bunların kelimelerle, cümlelerle nasıl ifade edildiği gibi
değişkenlerin söylemi doğrudan etkilediğini ifade etmektedir. Buradan hareketle
incelediğimiz okuma metnindeki bu kullanım, okurda merak duygusu uyandırma amacı
taşımakta ve metnin ilerleyen bölümlerinde ifade edilmek istenen asıl unsurun (konunun)
daha dikkatli takip edilmesi için hedef kitleyi güdülemektedir.
Metinde dikkat çeken bir başka sentaktik yapı özelliği, ifade edilen düşüncenin
akademik araştırma bulgularıyla desteklenmiş olmasıdır. Solak (2011, s. 11), kanıt
kullanmanın inandırıcılık sağlamaya hizmet ettiğini belirtmektedir. Metinde yer alan
“İngiltere’deki Durham Üniversitesinden iki araştırmacı, kırmızı forma giyen sporcuların,
başka renk forma giyen sporculara göre daha başarılı olduğunu söylüyorlar.” cümlesi,
bilimsel kanıtlar aracılığıyla ifade edilmek istenen görüşün inandırıcılığının arttırılması
amacına hizmet etmektedir.
SONUÇ
Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesinde C1 düzeyindeki bir bireyin dili yetkin
bir biçimde (effective operational proficiency) kullanabileceği belirtilmektedir. Bu kapsamda
söz konusu metinde C1 düzeyindeki bir öğrenciden beklenen yeterlikler şu şekilde ifade
edilmektedir:
Geniş çapta, iddialı, uzun metinleri anlayabilir ve ima edilen anlamları da kavrayabilir.
Sık sık sözcük arama zorunluluğu duymadan kendini anında ve akıcı bir dille ifade edebilir.
Dili, toplumsal ve meslek yaşamında, eğitim ve öğretimde etkin ve esnek bir şekilde
kullanabilir. Karmaşık konularda görüşlerini açık, düzenli ve ayrıntılı biçimde belirtebilir. Bu
sırada çeşitli dilsel araçları uygun şekilde kullanarak metinleri birbirine bağlayabilir (2013, s.
31).
Burada, özellikle metinlerin anlaşılması ve ima edilen anlamların kavranabilmesi gibi
yeterlikler, metnin derin yapısının bilinmesini gerekli hâle getirmektedir. Nitekim herhangi
bir metnin sadece yüzey yapısında yer alan özelliklerin tespit edilmesi, metnin geri planında
yer alan anlamların fark edilmemesine, bu da metnin tam anlamıyla içselleştirilememesine
sebep olabilmektedir. Bu nedenle yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan metinlerin
çözümlenmesi aşamasında sentaktik analiz ilkelerinden işlevsel bir biçimde yararlanmanın,
metnin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağını ifade edebiliriz.
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

388

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
KAYNAKÇA
Avrupa Konseyi Modern Diller Bölümü. (2013). Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler
Çerçevesi. Frankfurt: Telc Gumbh.
Barın, E., Çobanoğlu, Ş., Ateş, Ş., Balcı, M., & Özdemir, C. (2017). Yunus Emre
Enstitüsü Türkçe Öğretim Seti Ders Kitabı. Ankara: Yedi İklim.
Çelik, H., & Ekşi, H. (2013). Söylem Çözümlemesi. Marmara Üniversitesi Atatürk
Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 99-117.
Demirci, K. (2013). Türkoloji için Dilbilim. Ankara: Anı Yayıncılık.
Devran, Y. (2010). Haber Söylem İdeoloji. İstanbul: Başlık Yayınları.
Doruk, Ö. (2013). Disiplin Toplumu ve Haber Söylemi: Gökkuşsağı Derneği'nce
Yapılması Planlanan Yürüyüşün Engellenmesine İlişkin Haberlerin Çözümlenmesi.
Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 106-132.
Kerimoğlu, C. (2014). Genel Dilbilime Giriş. Ankara: Pegem Akademi.
Kıran, Z., & Kıran, A. E. (2018). Dilbilime Giriş. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Müldür, F. (2016). Noam Chomsky’de Üretici Dilbilgisi: Derin Yapı ve Yüzey Yapı
Ayrımı. Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 59-74.
Solak, Ö. (2011). Küçük Ağa Romanının Eleşrirel Söylem Analizi. Akademik Bakış
Dergisi, 1-14.

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

389

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
BİLİM SANAT EĞİTİM MERKEZLERİNDE 8. 9. VE 10. YAŞ GURUPLARINDA
PASTEL BOYA ETKİNLİĞİNİN UYGULANMASI VE PASTEL BOYA
TEKNİĞİNİN UYGULAMA AŞAMALARI
Tahsin BOZDAĞ
Atatürk Üniversitesi
Özet
Bu çalışmasında, 8. 9. ve 10. bilim sanat eğitim merkezlerinde bu yaş guruplarında
görsel sanatlar dersinde kullanılan pastel boya tekniği değerlendirilmiştir. Pastel boyanın
tanımı ve pastel boya tekniğinin çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. 8. 9. ve 10. bilim sanat eğitim
merkezlerinde bu yaş dönemi çocuklarının sanatsal ve sosyal gelişim basamakları incelenerek
var olan eğitim sistemi içinde, doğru öğretim yöntem ve tekniklerinin seçilebilmesi
amaçlanmıştır. İlköğretim bilim sanat eğitim merkezlerinde Görsel Sanatlar Dersi Programı
incelenmiş, , 8. 9. ve 10. Sınıf grubu çocuklarının sanatsal ve sosyal gelişimleri göz önünde
bulundurularak pastel boya tekniğinin kullanımına dair alternatif etkinlikler
gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler sürecinde öğrenciler gözlemlenmiş, elde edilen sonuçlar bilim
sanat eğitim merkezleri eğitim programı içinde değerlendirilmiştir. Yaş dönemleri itibarı ile
duyguların yoğun ve karmaşık yaşandığı bu dönemde olan 8. 9. ve 10. sınıf öğrencilerine
uygulatılacak plastik sanat eğitimi programının, onları kısıtlamadan, yaratıcılıklarını arttırıcı
nitelikte olması gerekmektedir. Zihinsel gelişimin, yetişkinlerin seviyesine ulaştığı ergenlikte,
genç, çevreye, doğaya ve toplumsal olaylara bilinçle bakmaya başlamaktadır. Bu dönemde
uygulanacak sanat eğitimi programının duyuları geliştirici nitelikte olması gerekmektedir.
Pastel boyanın, okul öncesi dönemlerden beri en fazla kullanılan teknik olduğu görülmektedir.
Her öğrencinin yaratıcı gücünü geliştirmeyi hedef alan sanat eğitimi programında pastel
boyanın alternatif çalışmalarına yer verilmesi, öğrencilerin sanatsal ve yaratıcı düşüncelerinin
gelişimine de katkıda bulunacaktır. Farklı uygulamalar çocuğun resmini zenginleştirecek ve
kullandığı teknik ve hayal gücü de aynı oranda artacaktır. Bu süreçte sanat eğitimcilerine
önemli sorumluluklar düşmektedir. Çok yönlü uygulama süreçleri ile öğrencilere sanatsal
deneyimler kazandırılarak duyarlılığın geliştirilmesi gerekmektedir. Uygulamalarda
hedeflenen başarıya ulaşılması için, eğitimcinin öğrenciye gerekli bilgileri vermesi ve
öğrencinin aktif olarak etkinliklere katılmasını sağlaması gerekmektedir. Bu çalışması, pastel
boya tekniğini kullanarak farklı uygulamalar gerçekleştirilmiş olan etkinlikler ile bilim sanat
eğitim merkezleri görsel sanatlar öğretmenlerini için de bir rehber olabilmesi çabasıyla
hazırlanmıştır.
Anahtar Kelime: Bilim, Sanat, Pastel
PASTEL BOYANIN TANIMI
Pastel, Ana Britannica'da, "7-11 cm boyunda farklı formlarda veya genelde uzun
çubuklar haline getirilmiş kuru resim boyama malzemesi ve bu boyalarla yapılan resimlere
verilen ad" olarak tanımlanmış, bir başka kaynakta, "genellikle çeşitli boyalarla
renklendirilmiş sulu kalsiyum karbonat* hamurundan yapılan küçük çubuk biçiminde bir tür
renkli kalem" tanımı verilerek oluşma şekli anlatılmıştır(B.Larousse, 1986; 9213) . Pastel, toz
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haline getirilmiş pigmentin** zamk ya da reçine ile karıştırılması sonucu elde edilen toz,
çubuk ya da tablet boyadır. Şeref Bigalı, Pastel kelimesi dilimize Fransızca'dan geçmiş aslı
ise, İtalyanca hamur manasına gelen pasta kelimesinden gelir, yumuşaklığı anlatır(Bigalı, ,
1999; 482).Pastel, pigmentin az miktarda bağlayıcı ile ezilmesi ve hamur haline gelmesiyle
oluşur. Bağlayıcı madde pigmentlerin birbirine tutunmasını ve dağılmamasını sağlar. Adnan
Turani, Sanat Terimleri Sözlüğü adlı kitabında, bağlayıcılar için, "bu eriyikler arasında pastel
boya tozlarını en iyi yapıştıranı, süzgeçten geçirilmiş yulaf lapasıdır (Turani, 1995; 109) .Suda
bekletilen yulaf ezmesinin süzülen suyu kullanılır. Bunun yerine; arap zamkı, jelatin ya da
kitre de kullanılabilir. Her birinin pigmentle karışım oranı farklıdır. İyice ezilen karışım,
içinde hava kalmayacak şekilde preslenir ve belli boyutlarda yuvarlak ya da köşeli biçimlerde
kesilerek kurutulur. Böylece pastel boya çubukları meydana gelir. Ana renkler sadece pigment
ve bağlayıcı içerirken, ara tonlar için ilaveten tebeşir tozu katılır. Hazırlanan pastel çubukları,
kutulanarak kullanıma hazır hale gelmektedir. Pastel boyanın kalitesi, pigmente ve yapım
aşamasında içine katılan bağlayıcı miktarına göre belirlenir. Miktarın yetersiz olması, pastelin
yumuşak ve kırılgan olmasına, rengin yüzeye fazla sıvanmasına neden olur. Gereğinden fazla
olması da, pasteli sertleştirir, rengin yüzeye bırakılmasını güçleştirir, kâğıdın yıpranmasına
sebep olur. Bu yüzden karışım oranları yeterli miktarda olmalıdır. Yağlıboya, suluboya ve
pastel boyada kullanılan pigmentler aynıdır. Farkları, karışım maddelerinin farklı
olmasındandır. Pastel boya, renk açışından çok daha parlak ve canlı bir görünüme sahiptir.
Bunun nedeni pigmentin en yoğun olarak yüzeye geçtiği boya malzemesi olduğundandır.
Pigment, bağlayıcının içine hapsolmadığı için ışığı yansıtmaz ve gerçek renk direkt izleyiciye
görünür. Yeni bir pastel boya kutusunu açtığınızda, gözleriniz görkemli renklerle kamaşır, bu
yüzden boyamaya başlamak için sabırsızlanırsınız(Roddon, 1988;7). İyi muhafaza
edildiğinde, pastel boya canlılığından ve renginden hiçbir zaman ödün vermez. Hep yapıldığı
günkü tazeliğinde ve canlılığında kalır. Yağlıboyada ise, bir müddet sonra içindeki yağdan
dolayı renk sararır ya da koyulaşır, vernikten dolayı da kuruyarak çatlamalara neden olur.
Suluboyada da yıllar geçtikçe renk soluklaşır. Bu tamamen içine ilave edilen karışımların,
;8,13pigmentin yapısına etkisinden ileri gelmektedir. Pastel boya, yanında ek malzemeler
gerektirmeden yüzeye direkt uygulanabilmesi açısından kullanımı kolaydır. Kurumasını
beklemek gerektirmeden üzerinde uzun süre çalışılabilir. Çalışma başlangıcından sonuna
kadar renk kayıplarına neden olmaz. Özellikle kuru pastel mat olduğundan ışıkta da parlamaz
ve gerçek renk görülür. İçinde pigmentin yapısını etkileyecek yağ ve vernik bulunmadığından
zamana karşı en dayanıklı malzemedir. Taşınması kolay olduğundan istenilen yere rahatlıkla
götürülebilir. Hızlı bir şekilde hazırlanıp kullanılabilir. Kapatıcı özelliğinden dolayı, üst üste
birkaç rengin uygulanabilmesine olanak sağlar. Ayrıca "çalışma üzerinde tonlamaları
değiştirmek, istenmeyen yerleri silmek, düzeltmeler yapmak çok kolaydır(Pearsall, 1996;
212). Yumuşak doku etkisi verir ve şiirsel bir anlatım taşır. "Yağlıboya güçlü ve enerjik çok
tesirli bir boyadır. Suluboya, şeffaf ince ve zarif dokusuyla hoşa gider. Pastel ise; canlı ve
parlak renklerinin kadife dokusuyla gözümüzü ve gönlümüzü büyüler. Işık pırıltılarını pastel
kadar ifadeye muktedir hiçbir malzeme yoktur. Her türlü yüzey (kumaş, zımpara kâğıdı,
ahşap, tuval, deri vb.) üzerine çalışılabilir. Ayrıca pastelin daha iyi tutunabilmesi için, grenli
(pürüzlü) resim kâğıtları üretilmiştir. Diğer resim malzemeleriyle (yağlıboya, guaj boya,
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

391

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
suluboya, mürekkep, kalem vb.) uyum içinde kullanılabilmesiyle de fark yaratır. Renk
çeşitliliği açısından da en kapsamlı boya türü pasteldir. Hemen her tonda rengi mevcuttur.
200'den fazla renk seçeneği vardır. Pastel boya çalışmalarının korunabilmesi için bazı vernik
ve spreyler kullanılmaktadır. Bunlar da kısmen işe yarar fakat en iyi yöntem, yüzey cama
değmeyecek biçimde paspartulanarak camlı bir çerçeve içine yerleştirilmesidir. Rutubetten ve
sudan uzak tutularak, bu malzemenin yüzyıllar boyunca aynı tazelik ve canlılıkta KALMASI
SAĞLANIR.
PASTEL BOYA ÇEŞİTLERİ
KURU PASTEL BOYA
Toz pastel boya da denir. Kuru pasteller, renkli pigmentlerin su ve bağlayıcı ile
karışmasıyla elde edilir. Genelde köşeli çubuk veya kalem şeklinde üretilirler. "Kalem
şeklinde olanları ele bulaşmaz ve taşınması daha kolaydır. Detay çalışmaları için çok
uygundur (Gamo, 1983: 8,13) .Kalem pastellerle ince çizgilerle çalışılarak, renkler direkt
olarak kağıdın üstünde harmanlanabilir(Zaıdenberg, 1960: 240) . Geleneksel bir sanatsal
malzemedir. Çağımızda da yaygın olarak kullanılmaktadır.
MUMLU PASTEL BOYA
Toz boyaların erimiş mum ile karıştırılmasıyla elde edilir. Rengin üst üste uygulanması
zordur. "Mum boya renkler sabit kalmadıklarından koyu rengin üstüne açık renk sürmek
oldukça zordur(Parramon, 1995; 48) .Silinmek istenen yerler, ancak kazınarak çıkarılır. Yağlı
pastel boyaya göre daha serttir. Suya dayanıklıdır. Terebentinle eriyebilir.
YAĞLI PASTEL BOYA
Mumlu pastel boya ile birbirine çok yakındır. Yağlı pastel, daha yumuşak ve yağlıdır.
Kağıda kolay tutunur. Üst üste birkaç renk sürmeye elverişlidir. Suya dayanıklıdır.
Terebentinle eriyebilen bir yapısı vardır. "Yağlı pastel, içinde parafin olduğundan, sürüldüğü
yüzeyden dökülmez ve dış etkilere daha çok dayanıklı olur(Işıngör, 1980; 80).
Son yıllarda boya sanayinin gelişmesiyle "modern teknoloji pastel boyanın birçok
çeşidini üretmiştir. Bunlar arasında; suda çözülebilen pastel boyayı (aquarelle kalem) ve
pastel çubukları şeklindeki yağlıboyayı da saymak mümkündür(Stephenson, 1995; 70).
Aquarelle kalemin, suda çözülebilen bir yapısı vardır. Genelde kuru kalem şeklinde
üretilen bu boya, çalışma yapıldıktan sonra, suya daldırılmış fırça ile dağıtılır ve suluboya
etkisi ortaya çıkar. Bir de yağlıboyaların yuvarlak çubuk şekline getirilmiş hali vardır. Bunlar
da kontrollü kullanımı ve biçimce benzemesi açısından pastel boya ile benzerlik taşır.
Terebentinle çözülebilir. Çalışma yapıldıktan sonra, terebentine daldırılmış fırça ile çarpıcı
etkiler ortaya çıkar.
SONUÇ
Piaget; 12 yaş ve sonrası dönemi Soyut İşlemsel Evre olarak isimlendirir. "Bu evrede dil
ve zihinsel yetenekler oldukça ileri düzeydedir. Dolayısıyla öğrenme yaşantıları, çok boyutlu
ve soyut düşünme kapasitesini geliştirmeye dönük bir anlayışla geliştirilmelidir. Bu
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bağlamda, ergenlerin bilimsel ve sanatsal etkinliklere yöneltilmesine özel önem verilmelidir.
Bilim ve sanat, yaşamı güzelleştiren en soylu ve en anlamlı etkinliklerin kaynağıdır(Aydın,
1998;39,40). Pastel boya, ilköğretim görsel sanatlar derslerinde, ifade aracı olarak oldukça
önemli bir yere sahiptir. Kolay uygulanabilirliği, ulaşılabilir olması ve canlı renkleriyle,
öğrenci için vazgeçilmez bir araçtır. Pastel boya tekniği ve uygulamalarına göre hazırlanan bu
çalışmada, 8. 9. ve 10. bilim sanat eğitim merkezi öğrencilerinin bu malzemeyi kullanımı ile
gerçekleşen sanatsal etkinlikler düzenlenmiştir. Yaratıcılıklarının ve farklı düşünme
biçimlerinin geliştirilmesi amaçlanmış, elde edilen veriler değerlendirme bölümünde analiz
edilmiş ve yorumlanmıştır. Düşüncenin geliştirilmesi önemlidir. "Düşüncenin önüne set
çekilen toplumlarda yaratıcılığa, hoşgörü ve üretime doğru akıştan; dolayısıyla çağdaş
eğitimden bahsedilemez(Bulut, 1999;48).Yaratıcı süreçte, yenilik, özgünlük, olağanüstülük,
kural dışılık, değişik olma gibi özellikler bulunacağı gibi, tüm bu niteliklerin gene de belli bir
uyum içinde olması gerekmektedir(San, 2004;15). Sanat eğitiminde, öğrencide analitik,
eleştirel düşünme, buluş yapma ve sağlıklı bir kişilik gelişiminin desteklenmesi hedeflenir.
Çeşitli öğretim yöntemleri ile öğrencilere, yaratıcılık, estetik, araştırma, inceleme, yargılama
ve eleştirme yetileri kazandırılması amaçlanır. "Ancak yaratıcı düşünce ile, insan, toplum ve
uygarlık gelişir. İnsanlar yaratıcı düşünceye dayanan davranışlar gösterdikçe
yükselirler.(Akçaoğlu, 2002; 196). Sanat eğitimi ile, çocuğun bilişsel, duyuşsal ve toplumsal
gelişiminin olumlu yönde geliştirilmesi gerekmektedir. Sanat öğretimi yöntemi öğretmen
öğrenci birlikteliği içinde yürütülen düşünsel, duygusal, görsel ve bedensel katılımın yer
aldığı bir etkinlik sürecidir. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde öğrencilerin,
okul öncesi çağlardan beri kullandıkları pastel boyanın değişik kullanım alanlarıyla da
uygulanabileceğini görerek, yaratıcı fikirler üretmesi, farklı bakış açıları kazanması hedef
alınmıştır. Etkinlikler kapsamındaki uygulamalı çalışmalar sonucu, öğrencilerin pastel boya
tekniğini hiç zorlanmadan kullandıkları, verilen kavram ve bilgileri yeterli ölçüde aldıkları ve
çalışmalarına yansıtabildikleri görülmüştür. Bilim sanat eğitim merkezlerinde 8. 9. ve 10. yaş
dönemi çocuklarının bu malzemeyi severek kullandıkları gözlemlenmiştir.
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OSMANLI VE ENDÜLÜS CAMİLERİNİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ
Prof. Dr. Hamit COŞKUN
Doç. Dr. Abdullah DURAKOĞLU
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Özet
Bu çalışmada İslam medeniyetinde iki zirveyi temsil eden Endülüs ve Osmanlı cami
mimarilerinin özellikleri incelenmiş ve özellikler karşılaştırılmıştır. Endülüs camilerinde çok
sütunlu ve at nalı şeklinde kemerler arasında mükemmel bir uyum olduğu, ancak bu durumun
loş bir görüntüye yol açtığı gözlenmektedir. Dış görünüm açısından camilerin kuzeye baktığı
ve burada yer alan bir tane kare tabanlı minarenin olduğu rapor edilmektedir. Günümüze
kadar bozulmadan gelen minareler yüksek bir bina görünümüne sahipti ve üst kısımları
gözetleme amacıyla kullanılan bir terasa sahipti. Osmanlı’da ise minareler çok sayıda,
camiyle simetrik ve şehre estetik bir görünüm vermektedir. Osmanlı camileri aynı zamanda
tek kubbe etrafında sütunların az olduğu, öte yandan çini renklerinin ve işlemelerin simetrik
olduğu zengin ve ışıklı bir iç mimariye sahipti. Bu çalışmada bunların dışında birçok özellik
karşılaştırılmış; tarihte olaylar sosyal ve kültürel etkiler ışığında söz konusu özellikler
tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Endülüs, Osmanlı, Cami, Mimari Özellikler
ARCHITECTURAL PROPERTIES OF ANDALUSIAN AND OTTOMAN MOSQUES
Abstract
In this study, the characteristics of the Andalusian and Ottoman mosque architectures
representing two summits in Islamic civilization were examined and compared. It is observed
that there is a perfect harmony between the multi-columned and horseshoe-shaped arches in
the Andalusian mosques, but this situation leads to a dim appearance inside. It is reported that
the mosques are facing north in terms of external appearance and there is one square-based
minaret. The minarets, which have remained intact until today, had the appearance of a tall
building and had a terrace for the observation of the upper parts. The minarets in the Ottoman
Empire are numerous, symmetrical with mosques and give the city an aesthetic appearance.
At the same time, the Ottoman mosques had a rich and illuminated interior architecture where
the columns around the single dome were few, while the tile colors and embroiderers were
symmetrical. In this study, many other features were compared, and these features were
discussed in the light of social and cultural influences in history.
Keywords: Andalusian, Ottoman, Mosques, Architectural Properties
Endülüs’te Emevi Emirliği’nin kurulmasının ardından ortaya konan ilk mimari
yapılarda Şam Emevileri’nin eserleri, ilham kaynağı olmuştur. Egemenlik kurdukları yeni
topraklarda atalarının hatıralarını yaşatmak isteyen Endülüs Emevileri, Şam Emevileri’nin
birikiminden yararlanma yoluna gitmişlerdir. Bu yönde ilk adımı atan Endülüs Hükümdarı 1.
Abdurrahman, Kurtuba Ulucami’sini yaptırmıştır (Özdemir, 2018: 299).
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Endülüs’te inşa edilen onlarca cami de Kurtuba Cami gibi, çok sütunlu bir iç mekâna
sahiptir. Bu sütunlarla at nalı şeklindeki kemerler arasında mükemmel bir uyum vardır. Bu
özelliğiyle kemerler, sadece statik bir yük taşıyıcısından ziyade izleyenlere dinlendirici hisler
veren geometrik bir manzara sunmaktadır. Öte yandan iç mekânın çok sayıda taşıyıcıya sahip
olması, ortamın loş bir görüntüye sahip olmasına neden olmaktadır.
Kurtuba’daki camilerin dış görünüm açısından bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. Bu
camiler geniş meydanlarla çevrilmişlerdi ve çoğu sokaklara açılıyordu. Cami duvarlarının alt
kısımları subasman seviyesinde taşlarla yükseltilmiştir. Bu özellik, camileri diğer yapılardan
farklı kılmaktadır. Bu yükselti ayrıca kutsallığı da vurguluyordu (Capilla, 2015). Bu camilerin
bir diğer özelliği yontma taş bloklardan inşa edilmesiydi. Bu camilerin üç nefli uzunlamasına
planları vardı. Bu camilerde avlu kuzey tarafta bulunurdu. Yine Kuzey tarafta kare tabanlı bir
minare olurdu (Capilla, 2015). Buradan anlaşıldığı gibi Endülüs camilerinde genellikle bir
tane minare bulunmaktaydı. Endülüs’ün Hristiyanlarca fethinden sonra camiler kiliseye
çevrilmişti. Bu çevirme işleminde mihraba bir apsis eklenmiş ve bu şekilde bozulmuştur. Öte
yandan, minarelerin korunmasına özen gösterilmiştir(Capilla, 2015).
Osmanlı camileri, Endülüs camilerinden farklı olarak doğal aydınlatmaya ve simetriye
verilen önem nedeniyle büyük merkezi kubbeli inşa edilmiş olmakla birlikte az sayıda desteğe
sahiptirler. Günümüzde özellikle Anadolu’da inşa edilen camiler, 16. Yüzyıl Osmanlı dönemi
Mimar Sinan camileri üsluplarına benzetilmeye çalışıldığından kubbe, camiler için bir
zorunluluk olarak algılanmıştır. Ancak Endülüs mimarisi de dâhil, camilerin tarihsel
gelişimine bakıldığında kubbenin bir zorunluluk olmadığı daha iyi anlaşılmaktadır (Özçakı,
2018: 383- 384). Bu yönüyle düşünüldüğünde Osmanlı camilerini Endülüs camilerinden
ayıran en önemli özelliklerinden biri, kubbe ve minare gibi standartlaşmış ve sembolleşmiş
tipik öğelere sahip olabilecek biçimde inşa edilmeleridir.
Merkezi kubbeli yapının da tesiriyle Osmanlı camileri, derli toplu saflar halinde namaz
kılmaya elverişli bir biçimde tasarlanmışlardır (Mutluel, 2008: 67,). Öyle ki cemaat namaz
için saf tuttuğunda aralarda gereksiz hiçbir boşluk kalmamaktadır. Dolayısıyla Osmanlı dini
mimarisinin estetik anlayışına göre, güzellik sadece mekânın dış görünüşünden ortaya çıkan
bir değer değildir. İbadet eden insanların görünüşü de güzelliğin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır (Kalkan, 2007: 197; Yetkin, 1965: 246). Endülüs camileri ise siyasi
istikrarsızlıklar yüzünden eklemelerle yapıldığından organik bütünlüğünü koruyamamış,
ibadet eden insanların görünüşüne ve doğal aydınlatmaya önem verilememiştir.
Endülüs camilerinin, diğer bir özelliği, kemerlerin de at nalı biçiminde
tasarlanmalarıdır. İslam mimarisinde ilk kez Endülüsler tarafından kullanılan at nalı biçimi,
İspanya’da daha önce de var olan Vizigotik denen kilise inşa geleneğinin mirasıdır (Doods,
2009: 451) Endülüs coğrafyasında yer alan Toledo’daki Babü’l Merdum (Bib Mardom)
Cami’sindeki gibi birçok cami, Vizigotik kilise inşa geleneğinin devamı niteliğinde kemerlere
sahiptir.
Endülüs camilerinde kemerler, Osmanlı camilerinkinden farklı olarak yükün güvenli bir
şekilde zemine aktarılmasında da önemli bir işleve sahiptir. Osmanlı camilerinde ise birçok
kemer, genellikle düz cepheleri hareketlendirmek üzere tamamen tezyini bir değeri sağlamak
için tasarlanmışlardır. Bu türden kemere, taşıyıcı bir işleve sahip olmadığından “sağır kemer”
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denilmektedir. Örneğin, Edirne’deki Selimiye Cami’nin pencere alınlıkları üzerinde bulunan
kemerlere, sadece süsleyici unsurlar olarak yer verilmiştir. Osmanlı camilerinde sıklıkla
görülen bu kemerler, Endülüs camilerinde görülenlerinden farklı olarak ne herhangi bir yük
taşımakta ne de altlarında herhangi bir boşluk bırakmaktadırlar (Mülayim, 2002: 252).
Endülüs camilerinin diğer bir özelliği de, minarelerinin dini anlam yanında askeri ve
siyasi anlamı da ihtiva edecek biçimde tasarlanmalarıdır. Savunma sisteminin bir parçası
olarak da kullanılan bu minarelerin her biri gözetleme kulesi niteliğinde uzun ve kalın
gövdelidirler. Endülüs’te bunun en iyi örneğini, İşbiliye’deki Ulu Cami’nin minaresi teşkil
eder. Mermer ve taştan yapılan bu minarenin yüksekliği 100 metreden fazladır. Yapıldığı
dönemden itibaren şehrin en önemli simgesi olan bu minare, 1248’te Hristiyanların şehri ele
geçirmesinden sonra bir nevi Müslümanlara karşı zaferin simgesi haline gelmiş ve Giralda
olarak adlandırılmıştır (Akt: Yıldız, 2017: 127).
Osmanlı camilerinin minareleri ise ince ve zarif bir görünüme sahiptirler. İslam
medeniyetinde yüksekten ezan okumak amacıyla inşa edilmeye başlanan minareler, zamanla
uzaktan görenler için yapının ibadethane olduğunun anlaşılmasına neden olan bir gösterge
olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, zamanla minareler, şehrin daha güzel bir siluete sahip
olabilmesi için de tasarlanmaya başlamışlardır. Özellikle Osmanlılar’ın İstanbul’u fethettikten
sonra inşa ettikleri minarelerin önemli bir bölümü, bu amaca hizmet edecek biçimde inşa
edilmişlerdir.
SONUÇ
İslam dini, İspanya’dan Endonezya’ya kadar birbirinden uzak bölgeleri birleştirse de
İslam mimari eserleri, farklı toplumlarda ve coğrafyalarda çeşitlilik göstermektedir. Bunun en
önemli nedenlerinden biri, toplumun devraldığı kültürel mirastır. Endülüs mimarisinin en
önemli esin kaynağı, Şam Emevi Hükümdarlığı, Osmanlı İmparatorluğu’nunki ise Selçuklu
İmparatorluğu’dur. Bununla birlikte her iki toplum da Hristiyan nüfusun hâkim olduğu
bölgelerde yaşam sürdüklerinden Hristiyan mimarisinden de etkilenmişlerdir.
Endülüs cami mimarisinin en karakteristik unsuru, at nalı biçimindeki kemerlerdir.
Neredeyse tüm Endülüs sivil mimarisine hâkim olan bu unsurun Vizigot mimarisinden
alındığı bilinmektedir. Öte yandan Roma su kemerleri de buna benzer biçimde inşa edilmişti.
Endülüs cami mimarisinin diğer bir karakteristik unsuru ise köşeli ve kalın gövdelere
sahip olan minareleridir. Şam Emevi mimari formuna uygun bir biçimde inşa edilen Endülüs
cami minareleri, gözetleme kulesi olarak da kullanılmaktaydı.
Endülüs cami minarelerinin bu şekilde tasarlanmasının en önemli nedenlerinden biri
de güvenlik zafiyetiydi. İslam idare merkezlerinden oldukça uzakta kalan Endülüs Emevileri,
Hristiyan nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir yarımadada özellikle kuzeyden gelen tehditlere
karşı teyakkuz halindeydi. İber Yarımadası’nda güçlü bir merkezi devlet kuramayan
Endülüsler, her an gelebilecek saldırılara karşı minareleri çok sayıda amaca hizmet edecek
biçimde tasarlamaya başladılar. Savunma sistemin birer parçası olarak kullanılan minareler,
başka bir amaca da hizmet edecek biçimde inşa edilmekteydiler. Minare, aynı zamanda
yüksekliği ve ihtişamıyla emirin otoritesini de temsil etmekteydi.
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Endülüsler için siyasi bir anlam da içeren minare, Osmanlılar için şehrin siluetine etki
eden bir unsur olarak düşünüldüğünden daha çok estetik bir anlam içermektedir. Bu nedenle
Osmanlı cami minareleri daha zarif, başka bir deyişle daha ince gövdeli tasarlanmışlardır.
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ORTAÖĞRETİM MANTIK DERS KİTABINDAKİ BİLİMSEL YANLIŞLAR VE
MANTIK HATALARI
Doç. Dr. Abdullah DURAKOĞLU
Prof. Dr. Hamit COŞKUN
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Özet
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2013-2014 eğitim- öğretim yılından itibaren beş yıl
süreyle ders kitabı olarak kabul edilen mantık ders kitabındaki bilimsel yanlışlar ile mantık
hatalarının ele alındığı bu çalışmada, yöntem olarak nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiş,
veriler doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir. Felsefe ve mantık literatürüyle
desteklenen çalışmanın sonunda, ders kitabında bilimsel yanlışlar ve ironik bir biçimde
mantık hataları tespit edilmiş ve bunları gidermeye yönelik öneriler sunulmuştur. Çalışmanın
sonunda ayrıca, öğretim programları gibi ders kitaplarının da basılmadan önce internet
ortamında askıya çıkarılması önerisinde bulunulmuştur
Anahtar Kelimeler: Mantık, ders kitabı, bilimsel yanlış
SCIENTIFIC AND LOGICAL ERRORS IN LOGIC COURSEBOOK OF
SECONDARY EDUCATION
Abstract
In this study, the scientific mistakes and logical errors in the logic textbook, which was
accepted as a textbook by the Ministry of National Education for five years starting from the
2013-2014 academic year, were taken into consideration by qualitative research approach and
the data were obtained through document analysis. In the study, which is supported by the
literature of philosophy and logic, scientific errors and ironically logic errors have been
identified in the textbook and some suggestions have been made to eliminate them. At the end
of the study, it was suggested that textbooks such as curriculum should be suspended on the
internet before being published.
Key Words: Logic, textbook, scientific error, logic error.
Amaç ve Yöntem
Bu çalışmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu’nun 24.05.2012
tarih ve 46 sayılı kararıyla 2013-2014 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı
olarak kabul edilen mantık ders kitabındaki hataları ve mantık yanlışlarını tespit ederek bu
materyal hakkında değerlendirme yapmaktır. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımı
benimsenerek veriler, doküman incelemesi yoluyla elde edilmiştir.
Kitabın Künyesi
Adı:
Ortaöğretim Mantık Ders Kitabı.
Yazarı: Neriman KARAVELİOĞULLARI
Editörü: Suat ÇAKAN
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Sayfa Sayısı:

160

Bilimsel Hatalar
Mantık ders kitabının 15. sayfasında, akıl yürütme, en az iki önermeden hareketle bir
sonuca ulaşma işlemi olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre, bir akıl yürütmenin en az
kanıtlayanlar olarak ele alınan iki öncülden ve kanıtlanan olarak ele alınan sonuç
önermesinden oluşması gerekmektedir. Oysa bir argümanın akıl yürütme olabilmesi için iki
önermeden oluşması yeterlidir.
Akıl yürütme, en az iki önerme arasında, bu önermelerden birini kanıtlayanı olarak ele
alıp bir sonuca ulaşmaktır. Başka bir deyişle iki önerme arasında da akıl yürütme ilişkisi
gerçekleşebilir (Özlem, 2012: 30). Buna şöyle bir örnek verilebilir: Bugün hava sislidir. O
halde, gemiler limandadır.
Kitabın 16. sayfasında, “bir önermenin anlam bakımından doğru veya yanlış olması o
önermenin geçerli olup olmadığını göstermez” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifadeden sonra,
geçerlilik ilgili bilgilere yer verilmiş, geçerlilik kavramının akıl yürütme kurallarına uygunluk
açısından değerlendirilmesi gerektiği belirtilmiştir. 16. sayfada geçerlilik ilgili diğer bilgiler
doğrudur, ancak bu konuyla ilgili ilk ifade hatalıdır, çünkü geçerlilik veya geçersizlik tek bir
önermeye ilişkin özellik olamaz.
Tek bir önermeye ilişkin doğruluk/yanlışlık ve tek bir bileşik önermeye ilişkin ise
tutarlılık/tutarsızlık durumları söz konusu olabilir. Geçerlilik/Geçersizlik ise akıl yürütmenin
formuna ait bir özellik olduğundan tek bir önerme, bileşik olsa dahi bu kavramlarla
nitelendirilemez (Çüçen, 2012: 20).
Kitabın 16. Sayfasında, “sembolik mantık açısından değerlendirildiğinde önermelerin ve
çıkarımların tutarlılığından da söz edilmektedir” ifadesine yer verilmiştir. Bileşik önerme ve
önerme gruplarının tutarlılığından söz edilebilir, ancak çıkarımların tutarlılığı veya tutarsızlığı
diye bir şey söz konusu olamaz.
Çıkarımdaki temel amaç, doğru öncüllerden doğru sonuca varmaktır. Çünkü bilgilerimiz
ancak gerekçeleriyle birlikte doğru olduğunda kabul edilebilir. O halde bir akıl yürütme ya
geçerli ya da geçersiz olur. Tutarlılık ya da tutarsızlık çıkarımlara ilişkin bir özellik değildir
(Çüçen, 2004: 34).
Kitabın 39. sayfasında da ise başka bir bilimsel hata bulunmaktadır. İçinde bilimsel
yanlışın bulunduğu ifade şöyledir: “Rönesans'la başlayan doğa bilimlerine yöneliş ve yeni
buluşlar, Aristoteles'in mantığının bir bilimsel yöntem için yetersiz kaldığını ortaya koymaya
başladı. Çünkü Aristoteles'in mantığında kanıtlama yöntemi olarak kullanılan kıyasların
aslında yeni bilgi vermediği, yalnızca öncüllerde gizli olanın sonuçta tekrarından başka bir
şey olmadığı Descartes (1596-1650) (Dekart) tarafından ortaya konuldu”
Aristoteles’in kıyasları, iki öncül ve bir sonuç önermesinden meydana gelen
çıkarımlardır. Tümdengelime dayanan bu kıyaslara, tasım da denilmektedir. (Cevizci, 1997:
655). Ders kitabında yazılanın aksine Descartes da tümdengelimi savunmaktadır. Analitik
geometrinin kurucusu olan Descartes, tüm bilimler içinde yalnız bir tanesine çok değer
veriyordu. Bu da matematikti. Descartes’ın matematiğe olan hayranlığı onun daha sonra
tümdengelimi tek yöntem olarak kabul etmesine neden oldu (Sorell, 2002: 75).
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Mantık Hataları
Kitabın 30. sayfasında bir akıl yürütme olan retrodiksiyon şöyle tanımlanmıştır:
Gözlemlerimizi, gözlem dışı kalan nesne veya süreçler tasavvur ederek açıklamayı sağlayan
bir çıkarım biçimidir. Beklenmeyen bir olgunun gözlenmesi, hareket noktasını oluşturur. Bu
tanıma uygun olduğu düşünülen şöyle bir örneğe yer verilmiştir: Newton, elmanın yere
düştüğünü görmüş ve cisimlerin yere düşmesini yer çekimi” diye bir doğa yasasıyla
açıklamıştır.
Tanım doğru olsa da buna verilen örnek yanlıştır. Burada yanlışa düşülmesinin nedeni
‘beklenmedik’ kavramının çok anlamlılığından kaynaklanmaktadır.
Ancak tanımda beklenmedikten kastedilen şeyin insan zihninde anomaliye neden
olması anlamında olması gerekir. Newton da şüphesiz ağaçtan elma düşebileceğini biliyordu
ve bu Newton’un zihninde anomaliye değil, merakın oluşmasına neden oldu.
Retrodiksiyona şöyle bir örnek verilebilir: Toricelli, öğretmeni Galileo’yu da şaşırtan
bir olguyu, bir emme tulumbanın suyu ancak 10 metre kadar çekebildiği gözlemini,
gözlemine konu olmayan hava basıncı diye bir şeyi tasavvur ederek açıklamıştır. Toricelli,
gözlem sırasında önce tulumbanın 10 metre kadar suyu çekebildiğini gözlemlemiş bu
Toricelli’nin zihninde anamoliye neden olmuş ve Toricelli o sırada gözleme konu olmayan bir
hava basıncı tasavvur etmeye başlamıştır (Yıldırım, 2011: 72). Newton ise gözleminde bu
süreçleri yaşamamıştır.
Mantıkta buna belirsizlik yanlışı denilebilir. Belirsizlik; dilsel bir birimin iki ya da daha
fazla anlam taşımasıdır (Yıldız, 2016: 211). Türkçe’ de beklenmedik, şaşkınlığa (anomoliye)
neden olan anlamında da kullanılmaktadır. Ancak ders kitabında beklenmedik kavramı bu
anlamda değil, merakın oluşmasına neden olan an için kullanılmıştır. Ancak bu durum
retrodiksiyonun tarzına uygun değildir.
Kitabın 93. sayfasında yer verilen “her iki önerme de anlamsızdır” ifadesinde mantık
hatasına düşülmüştür. Çünkü bir cümlenin önerme olmasının ön koşulu, o cümlenin anlamlı
olmasıdır. Anlamsız bir cümle zaten önerme olamaz.
SONUÇ
Çalışmada bilimsel yanlışları tespit etmek için sırasıyla en çok mantık, felsefe ve bilim
tarihi literatüründen destek alınmıştır. Çalışma sürecinde ders kitabında mantık hatalarına da
rastlanılmıştır. Mantık hataları, aynı zamanda mantık dersinin konusunu teşkil etmektedir.
Ancak bu çalışmada mantık hataları, mantığın herhangi bir konusu olarak değil de, mantık
ders kitabı hazırlanırken ironik bir biçimde düşülen durumlar olarak ele alınmıştır. Çalışmanın
sonunda, ders kitaplarındaki bu bilimsel yanlışların ve mantık hatalarının kitap basılmadan
önce giderilmesi için öğretim programları gibi ders kitaplarının da internet ortamında askıya
çıkarılması gerektiği düşüncesine ulaşılmıştır. Zira bu askı sürecinde, Türkiye'deki tüm sivil
toplum kuruluşları, akademisyen ve öğretmenlerin görüşleri alınırsa ders kitaplarındaki
hataların farkına varılır ve böylece ders kitaplarının revize edilmesi sağlanır.
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Abstract
The present study aims to examine ELT department undergraduate students’ attitudes
toward their academic environment and reveal whether their attitudes differ according to their
gender, grades and countries they represent. A questionnaire of 24 items developed by Gelisli
(2014) was administered to 117 students of ELT department in Akhmet Yassawi University,
Kazakhstan. In this study data was gained by means of quantitative research methods by
employing a survey model. Descriptive analysis, Independent samples t-test were computed to
analyze the data via Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21. The results of
this study revealed that the undergraduate students of ELT department in Ahmet Yassawi
University had overall a high level (M=3.42) of positive attitude toward their department.
However, ANOVA test results indicated that there was a statistically significant difference in
participants’ attitude according to their grades, with second years’ students having more
positive attitude than third and fourth year students. Moreover, the difference was found
between the students in terms of whether they are local students or from other countries. The
results of t-test showed that students from other countries had more positive attitudes toward
the department they are studying.
INTRODUCTION
Education is a dynamic venture in which learners are affected by the educational or
learning environment (Lindeman, 1961). Learning environment is considered as the main
place for students’ personal and academic growth in which where students achieve their
academic goals. This term covers everything that is happening in the classroom as well as in
the department, faculty, or university, which, in turn, includes courses, the quality of teaching,
scholarships, employment qualities, social and sportive activities (Gelisli, 2010). Moreover,
school policies and governance structures as well as physical locations, contexts, and cultures
in which students learn are also important elements of learning environment (Higgins, Hall,
Wall, Woolner & McCaughey, 2014). Therefore, researchers support the idea that learning
environment has a great impact on students’ academic achievement, their learning outcomes,
as well as their happiness and motivation.
Divaris, Barlow, Chendea, Cheong, Dounis, Dragan, & Mo’nes (2008) proposed several
criteria for how to create a positive academic environment. According to the authors, one of
the most important one is the curriculum. Curriculum must be developed in an innovative
manner. So that it should include various methods to suit students with different learning
styles and capacities. Academic environment should help students to gain self-confidence and
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necessary skills for their future independent practice. As authors state, during their
undergraduate years students should ‘learn how to learn’. Students should be involved into
research which is the best way for enhancing their problem-solving, critical thinking as well
as group-working skills. They also emphasized that in a positive academic environment,
special attention should be paid for the well-being of students in terms of overall workload
(time spend in school for studying and preparing for exams) and facilities. Since, it is
examinations which are the main cause of stress for students. As Knowles (1984) states the
physical and psychological climate of the social classroom environment is the one that
encourage learning. So, there is a need to make them an integral part of the educational
process. Students should be given opportunities to freely express their opinions and play an
active role in the decision-making process. Academic staff and students relations must be
based on mutual understanding, openness and respect. Students should be provided by
constructive feedback and criticism. Moreover, daily schedules should be aimed at providing
more opportunities to maximize student performance and develop their effective timemanagement skills. It was also pointed out that in developing a positive environment, teachers
and educators should encourage their students and provide opportunities to broaden their
horizons in terms of international exchanges, participation in different conferences and
research projects, engagement in student organizations and social activities.
In view of the above, one way of exposing the weaknesses of a particular academic
environment is to determine the students’ attitudes and perceptions about how they experience
their learning environment. Student satisfaction with the learning environment can be used as
a basis for implementing modifications and thus optimizing the educational environment.
It is evident from the previous research that there is a lack of learning environment
studies at the tertiary level, particularly in Kazakhstani context. As Spreda and Donnay (2000)
stated, examining learning environment at the tertiary level is important for many reasons,
including the recruitment and retention of students. Therefore, this question is always up to
date. The primary aim of the present study was to examine undergraduate ELT students’
attitudes toward their learning environment, and to determine whether their attitude differ
depending on their gender, grade and whether their local students or not.
In line with these objectives the study attempted to answer the following research questions:
1. What are the undergraduate English philology department students attitudes toward
their learning environment (department and faculty)?
2. Are there any differences between male and female participants in terms of their
attitudes toward the department?
3. Are there any differences among 2nd, 3rd and 4th year students in terms of their
attitudes toward the department?
4. To what extent do the attitudes of students coming from other countries differ from the
attitudes of local students toward their department?
METHODOLOGY
Research design
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The descriptive cross-sectional study carried out in which the data were gained by employing
a survey model and analyzed by means of quantitative research methods.
Sample
The sample comprised 117 undergraduate students of English Philology department. Detailed
information is given in the table below.
Table 1
Characteristics of participants
N
Gender
male
31
female
86
Grade
4th year students
49
3rd year students
38
2nd year students
30
Country
Kazakhstan
85
Other countries
32
Total
117
Instrument
The Attitude Scale to measure students’ attitudes towards their department developed
by Gelişli (2014) was used as a standard tool. The instrument measures three dimensions: 1)
Functionality of the department (e.g. My department/program is in accordance with my
expectations that were before my registration); 2) Being pleased with the department (e.g. I
enjoy participating in applied courses in our department/program); 3) Appreciating the
department (e.g. I find the behaviours of the staff members towards us negative).
The questions were asked on a 5 point Likert-type scale; 1 = totally disagree; 2 =
disagree; 3 = partially agree; 4 = agree; 5 = totally agree; The reliability scores in the original
study have been reported by Gelişli (2014) for three dimensions were α = .87; α = .87, and α =
.82. For the whole scale it was computed as α = .90. However, in the present study the internal
consistency estimates of reliability for the 24-item scale was found to be α = .89, and for three
dimensions α = .90 α = .90 α = .90 respectively. Negative worded items (19, 20, 21, 22, 23,
24) were reverse-coded prior to the calculation of the internal reliability of the scale.
Data Analysis
The descriptive statistics (frequencies, means, and standard deviations) were carried out
for a comprehensive analysis of the present data. Moreover, independent samples t-test was
used for identifying the differences between the respondents with respect to their gender, and
one-way analysis of variance (ANOVA) was conducted to examine the differences between
participants in terms of their grades.
FINDINGS
The first research question intended to determine a general level of students attitudes
toward the department in which they study. Table 2 represents descriptive statistical analysis
results.
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Table 2
Descriptive statistics results for
N

Minimu
m

Maximu
m

Mean

Std.
Deviation

Functionality
of
the
117
1,67
4,89
3,2953
,67730
department
Being pleased with the
117
1,56
4,67
3,4634
,65852
department
Appreciating the department 117
2,33
5,00
3,5613
,57260
Total attitude scale
117
1,88
4,67
3,4249
,54073
The overall mean score for the participants was found to be M=3.42, which means well
within the range of score distribution (1.00-1.80 totally insufficient; 1.81 – 2.60 insufficient;
2.61 – 3.40 partially sufficient; 3.41 – 4.20 sufficient; 4.21 – 5.00 highly sufficient), that is
supposed to indicate positive attitude, although it is not considered as highly sufficient. In
term of the dimensions of the scale, as it can be viewed from the table, the highest mean score
pertains to the “Appreciating the department” dimension with mean score M=3.56, whereas
the lowest mean score refers to the “Functionality of the department” dimension of the scale
M=3.29. However, it may be concluded that the undergraduate students of English Philology
department at Akhmet Yassawi University have generally positive attitudes towards their
department and faculty. When some of the items were analysed it was found that the lowest
mean scores belonged to the items “Faculty is in accordance with my expectations that were
before my registration” (M=2.95); “My department is in accordance with my expectations
that were before my registration” (M=3.11); “I like attending the scientific meetings of our
department” (M=3.17); “I fondly participate in all social activities in our department or
faculty” (M=3.20); whereas the highest mean scores students scored on the items “I find the
behaviors of the stuff members towards us negative” (M=3.70); “I am not fond of the stuff
members in our department” (M=3.75), since these items were reverse-coded before
analyzing the scores were received in a positive way.
The next research question aimed to investigate whether there were any differences
between male and female participants’ attitudes toward the department in which they study.
To do so, Independent samples t-test was conducted. The results can be viewed from Table 3.
Table 3
Independent Samples t-test results for gender differences.

Functionality of the department
Being pleased with the department
Appreciating the department
Total attitude scale

Gender
male
female
male
female
male
female
male
female
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N
31
86
31
86
31
86
31
86

Mean
3,3584
3,2726
3,4444
3,4703
3,4731
3,5930
3,4194
3,4268

Std.
Deviation
,67872
,67933
,75577
,62452
,73421
,50333
,61941
,51342

t

P

,603

,548

-,187

,852

-,841

,405

-,066

,948
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The results of the t-test revealed that male and female participants did not differ from each
other according to their attitudes toward their department. No statistically significant
differences were found between males and females in terms of the whole scale (t=-.066;
p=.948), neither the three dimensions of the scale (dimension 1: t=.603; p=.548; dimension 2:
t=-187; p=.852; dimension 3: t=.841; p=.405).
Moreover, the participants’ attitudes were compared based on their grades. It was calculated
with the help of ANOVA test. The results are displayed in Table 4.
Table 4
ANOVA test results for the grade differences

Functionality of
the department

nd

2 year
3rd year
4th year
Being pleased
2nd year
with the
3rd year
department
4th year
Appreciating the 2nd year
department
3rd year
4th year
Total attitude
2nd year
scale
3rd year
4th year

N
30
38
49
30
38
49
30
38
49
30
38
49

Mean
3,7667
3,0351
3,2086
3,6778
3,2778
3,4762
3,6889
3,4737
3,5510
3,7139
3,2357
3,3946

Std.
Deviation
,60672
,67220
,58118
,56757
,77229
,58090
,58351
,55008
,58055
,51935
,59703
,43294

Posthoc
LSD

F

p

12,557

,000

2-3
2-4

3,228

,043

2-3

1,202

,304

7,427

,001

2-3
2-4

The analysis revealed that there were existed statistically significant differences
between groups in terms of their attitudes based on the functionality of the department and in
terms of their satisfaction with the department. 2nd-year students demonstrated more positive
attitudes according to all three dimensions followed by the 4th year students, whereas 3rd year
students showed a less positive attitude than their counterparts.
The last research question was intended to find out whether the attitudes of Kazakhstani
students towards their department differ from the attitudes of students who represent other
countries. With this purpose, the Independent samples t-test was completed. The results of
the analysis are provided in table 5.
Table 5
Independent samples t-test for the country differences
Representative
s
Functionality
of Kazakhstan
the department
Other countries
Being pleased with Kazakhstan
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N
85
32
85

Mean
3,2967
3,2917
3,3895

Std.
Deviation
,72138
,55358
,67535

t

p

,040

,968

-2,004 ,047
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the department
Appreciating the
department
Total attitude scale

Other countries 32
3,6597
,57627
Kazakhstan
85
3,5471
,53180
-,435 ,664
Other countries 32
3,5990
,67715
Kazakhstan
85
3,3941
,56915
-1,002 ,318
Other countries 32
3,5065
,45485
It was found from the t-test results that the students of English philology department are
sharing the same attitudes towards the department in which they study. It is clear from the
mean scores that they have the same perceptions in terms of all three dimensions. Although
the t value was less that .05 according to the first dimension (Functionality of the department),
the mean scores provided a clear understanding that the students whether they are local or
from other countries have the same level of attitudes toward their department.
DISCUSSION
The results of this study have suggested that the English Philology faculty students
generally hold positive perceptions toward their learning environment. Moreover, the findings
of the present study indicated that male and female students share similar attitudes toward
their department. However, some similar studies results suggest that female students possess
more positive attitude than males (Riah & Fraser, 1998). This study was held with chemistry
students 23 government secondary schools in Brunei Darussalam. Also, the study conducted
in Korean schools with a sample 543 students by Kim, Fisher and Fraser (2000) revealed that
male students perceived their learning environments and their teachers’ behaviour more
favourably than did female students. Taking into consideration these differences in findings it
may be concluded that the attitude and perceptions of students toward their academic,
learning environment based on the context and the academic stuff.
Furthermore, it was also found that the perceptions of learning environment, the attitude
toward teaching stuff and atmosphere varied according to the students’ year-level of
enrollment. In the present study second year students demonstrated higher scores than the
third and fourth year students. There are also few studies which findings are in line with the
present study findings. Mohd Said , Rogayah & Hafizah (2009) also noted a trend for reduced
positive attitude toward learning environment in the senior years. According to authors this is
because of the senior students mentally tiredness from the same environment for four or five
years, so that they look forward to leave students life.
Moreover, the present study showed that the students of English philology department
whether they are local Kazakhstani students or from other countries are not differing from
each other in terms of their attitudes towards their department. In recent years, a wide variety
of studies were conducted to examine students’ attitudes and their perceptions of their
learning environment in various countries and languages (Wong & Fraser, 1996; Goh &
Fraser, 2000; Koul & Fisher, 2006). As it is mentioned before there is a lack of studies
investigating tertiary level student attitudes toward their academic environment. So the
present study can be considered as one of the researches validating the results of similar
researches in different contexts.
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CONCLUSION
In conclusion, it can be said that the findings of this research can be beneficial because
it may help teachers to introspect, devise, and incorporate the best teaching strategy for the
improvement of the educational environment. Moreover, it is of crucial importance to
improve the educational environment quality and effectiveness of an educational program in
students learning. It is necessary for faculty members to put more efforts in order to create an
appropriate educational environment for their students, and try to address deficiencies in order
to provide a better learning environment with more resources. It can help to increase learning
ability and generate significant interest in student learning, motivation and learning outcomes,
academic progress, and a sense of well-being (Bakhshialiabad, Bakhshi & Hassanshahi,
2015). However, the limitations also should be mentioned. Since only English Philology
department of Akhmet Yassawi University in Kazakhstan participated in this study, the results
cannot be generalized beyond this particular department. More studies of this type are needed
with larger samples and learners from different department with various levels to provide
more convincing results, since the present study limited by ELT program students.
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MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE TOULMIN TARTIŞMA MODELİ VE
UYGULAMLARI
Derya ZENGİN
Bursa Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi
Doç. Dr. Menekşe Seden TAPAN BROUTİN
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
1922’de Londra-İngiltere’de doğan Toulmin, informal mantık ve retorik kuramının
günümüzdeki öncülerindendir. 1958’de yayınlamış olduğu “Tartışmanın Kullanımı (The Uses
of Argument) ” adlı kitabında retorik tartışmaların analizine yönelik bir tartışma modeli
sunmuştur. Bu model Toulmin’in argümantasyon teorisi olarak literatürde yerini almıştır.
Toulmin’in argümantasyon süreci öğrenciler ve öğretmenin iddialarda bulundukları ve bu
iddiaları kanıtlarla destekledikleri etkileşimli bir süreç olarak ele alınmaktadır. Toulmin, öne
sürülen argümanların analizini yapmak için, argümantasyonun ögelerini ve bu ögeler
arasındaki ilişkileri ortaya koyan bir model oluşturmuştur. Toulmin’in tartışma modeli altı
öğeden oluşmaktadır: Veri (V), iddialar (İ), gerekçeler (G), destekleyiciler (D), sınırlayıcılar
(S) ve çürütmeler (Ç) şeklindedir. Yaptığımız bu çalışmanın amacı Toulmin’in tartışma
modelinin matematik öğretiminde kullanımını ve uygulamalarını ayrıntılı bir şekilde
incelemektir. Araştırmada, nitel araştırma veri toplama tekniklerinden biri olan doküman
incelemesi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda argümantasyon ve matematiksel kanıt
süreçleri arasındaki bilişsel boşluğu analiz etmeye yönelik yapılan çalışmalarda, iki süreç
arasında bir köprü kurulabildiği durumlarda argümantasyon sürecinden matematiksel kanıt
sürecine geçmenin mümkün hale geldiği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Toulmin, argümantasyon, informal mantık.
TOULMIN DISCUSSION MODEL AND APPLICATIONS IN MATHEMATICS
TEACHING
Absract
Born in London, England in 1922, Toulmin is one of the pioneers of informal logic and
rhetoric theory. In his 1958 book Us The Uses of Argument uştur he presented a discussion
model for the analysis of rhetorical debates. This model has taken its place in the literature as
argumentation theory of Toulmin. Toulmin’s argumentation process is considered as an
interactive process in which students and teachers make claims and support these claims with
evidence. In order to analyze the arguments put forward, Toulmin has created a model that
sets out the elements of argumentation and the relationships between these elements.
Toulmin's discussion model consists of six elements: data (V), claims (I), justifications (G),
supporters (D), limiters (S) and rebuttals (Ç). The purpose of this study is to examine the use
and application of Toulmin's discussion model in mathematics teaching in detail. In the study,
document analysis, which is one of the qualitative research data collection techniques, was
used. As a result of these analyzes, it was seen that it was possible to switch from the
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argumentation process to the mathematical proof process in cases where a bridge between the
two processes could be established in order to analyze the cognitive gap between the
argumentation and mathematical proof processes.
Keywords: Toulmin, argumentation, informal logic.
Argümantasyon Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı
Argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımı sorgulama ve araştırmaya dayalı olarak
fikirlerin ortaya atıldığı, değerlendirildiği, kritik edildiği, soru-iddia ve delil süreçlerinin
işlenerek argüman oluşturulduğu, uzlaşma ve müzakere süreçlerinin gerçekleştiği bir
yaklaşımdır (Akkuş, Günel ve Hand, 2007). Yore (2000)’e göre argümantasyon tabanlı
öğrenme yaklaşımı üst-biliş desteği görevi yapan bir dizi yapı oluşturur ve öğrencilerin
bilimsel faaliyetler üzerine çalışırken muhakemelerini güçlendirir. Bu yapı öğrencilerin soru
oluşturmalarına, iddialar ileri sürerek bu iddialar için kanıt sunmalarına ve geçerli bir
muhakemeye dayanan argüman oluşturmalarına yardımcı olmaktadır (Hand ve Keys ,1999).
Argümantasyon tabanlı öğrenme yaklaşımı eğitim faaliyetlerinin bir parçası olmakla birlikte
bu yaklaşımın gerektirdiği bazı şeyler vardır (Burke, Brain, Poock ve Greenbowe, 2005):
 Etkileşimli grup çalışması,
 Sorgulama eşliğinde aktiviteler,
 Toplu müzakere aracılığıyla anlam oluşturulması fikirlerin ve argümanların değişimi,
 Yansıtıcı yazma önemlidir.
Argümantasyonu Değerlendirme Yöntemleri
Zohar ve Nemet’in Analitik Çerçevesi
Zohar ve Nemet (2002), kullandıkları yöntemde, argümanların analizi için sorulara
verilen cevapların, en az bir tane savunma içerip içermediği, konuyla ilgili ve doğruluğunu
kriter olarak almışlardır. Eğer cevaplar gerçek olmayan savunmalar içeriyorsa veya hiç
savunma içermeyen sonuçlardan oluşuyorsa, bu durumda argüman olarak
değerlendirilmemekte; yapılarına ve savunmalar sayılarına göre 0-2 arasında puanlanmaktadır
(2= iki veya daha fazla savunma içeren, 1= bir tane geçerli savunma içeren, 0= hiç savunma
içermeyen). İlgili olmayan savunma içeren argümanlar zayıf argüman olarak
nitelendirilmektedir. Özel, ilgilive doğru bilimsel kavram ve olayları içeren argümanlar güçlü
argüman olarak nitelendirilmektedir. Zohar ve Nemet (2002) bilimsel fikirleri öğrencilerin
argümanlarına nasıl taşıdıklarını da tanımlamışlardır. Bu kategoriler şu şekildedir: yetersiz
bilimsel bilgi, bilimsel bilgiyi dikkate almama, özel olmayan bilimsel bilgi ( Örneğin; bir
sonuca ulaşmak için daha çok test yapmamız gerekir.), yanlış bilimsel bilgi, doğru bilimsel
bilgi. Tablo ’da bir grup tartışmasının kodlanmasına örnek verilmiştir.
TRANSKRİPT
KATEGORİ
A: Eğer bu şekilde bir çocuğa sahip olacaksam, onu dünyaya getirirdim.
Kesin sonuç
Çünkü onun yaşayıp yaşamayacağına ben karar veremem.
Savunma
B:Herkesin yaşamaya hakkı vardır.
Savunma
(Onu aldırmamalısın.)
Örtülü sonuç
C: Fakat sen annesin, onu önemsemek zorundasın, yoksa senin yüzünden ölebilir. Savunma
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(Onu aldırmalısın.)
D: Ne olmuş?
Herkes sonunda ölecek.

Örtülü sonuç
Karşı koyma
Savunma

Kelly ve Takao’nun Modeli (Epistemik Seviyeler Modeli)
Model, en temel, özel iddialar en altta; daha genel, teorik iddialar ise en üstünde yer
aldığı altı epistemik seviyeden oluşmaktadır. Model, epistemik seviyelere ek olarak,
argümanlarda öne sürülen iddialarla bağlantılar içermektedir. Bu model karışık argümanları
desteklemek için çok sayıda iddianın kullanımını sağlar. Yazılı argümanların analizleri
yapılırken, düşük epistemik seviyedeki gözlem sayısının çokluğu ve yüksek epistemik
seviyedeki yapılan yorumlamanın çokluğu güçlü argüman olarak nitelendirilmiştir. Bu model,
Kelly ve Takao’nun (2002) California Üniversitesi’nde deniz bilimine giriş dersine katılan 24
üniversite öğrencisi ile öğrencilerin yazılı argümanlarını analiz etmek için bir yöntem
geliştirmek ve bu yöntemi, yazıda kanıtı kullanmalarını değerlendirmek için deniz bilimi
öğrencilerine uygulamak amacıyla yapmış oldukları çalışmada geliştirilmiştir. Şöyle bir
örnekle bu modelin gösterimi anlatılabilir;

Downing Modeli
Bu model, Naylor, Downing ve Keogh’un (2001) argümantasyon için uyarıcı bir etken
olarak kavram karikatürlerini kullanarak ilköğretim fen sınıflarındaki argümantasyonun
doğasını inceledikleri çalışmada geliştirilmiştir. Model, argümanın içeriğinden ziyade bireyler
arasındaki etkileşime odaklanmaktadır (Naylor, Keogh ve Downing, 2007).
Seviye 1: Öğrenciler tartışma yapmaya isteksizdir.
Seviye 2: Öğrenciler bir bilgiye yönelik iddiada bulunur.
Seviye 3: Öğrenciler iddialarını savunmak için gerekçeler öne sürer.
Seviye 4: Öğrenciler iddialarını savunmak için daha ileri kanıtlar öne sürer.
Seviye 5: Öğrenciler diğer gruptaki bireylerin fikirlerine cevap verir.
Seviye 6: Öğrenciler çeşitli şekillerde bir argüman oluşturabilir.
Seviye 7: Öğrenciler kanıtı değerlendirir ve yargıda bulunur.
Downing Modeli (Naylor, Downing ve Keogh, 2001)
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Erduran, Simon ve Osborne’un Argümantasyon Seviyeleri Modeli
Erduran ve diğerleri (2004) bu modeli, 1999-2002 yılları arasında yürütülen “Fen
Derslerinde Argümanların Kalitesini Arttırma” konulu projede öğrencilerin gerçekleştirdikleri
küçük grup tartışmalarını ve öğretmen- öğrenci arasındaki tüm sınıf tartışmalarını analiz
etmek üzere çeşitli yaklaşımlar geliştirdikleri çalışmada kullanmışlardır. Argümantasyonların
kalitesini değerlendirmek üzere, çürütme içeren tartışmaların kalitesinin yüksek olduğunu
temel alarak, beş seviyeden oluşan bir çerçeve oluşturmuşlardır.
Seviye 1: Basit bir iddiaya karşı karşıt bir iddia veya bir iddiaya karşı bir iddiadan
oluşan argümanları içermektedir.
Seviye 2: Veri, gerekçe veya destekli iddialardan oluşan argümanları içerir, fakat
argümanlar çürütme içermemektedir.
Seviye 3: Veri, gerekçe veya desteklerle ve ara sıra kullanılan zayıf çürütmelerle
meydana getirilen bir dizi iddia veya karşıt iddiadan oluşan argümanları içermektedir.
Seviye 4: Açıkça tanımlanan bir çürütmeden meydana getirilen bir iddiadan oluşan
argümanları içermektedir. Argümanlar birkaç iddia ve karşıt iddia içerebilir, fakat zorunlu
değildir.
Seviye 5: Birden fazla çürütmeden oluşan argümanları içermektedir.
Walton Argümantasyon Modeli
Walton (2006), eleştirel argumantasyonun argümanların değerlendirilmesi, analiz
edilmesi ve tanımlanması olmak üzere üç amacından bahsederek arguman kavramını
“sorgulanabilir bir iddianın desteklenmesi için mantıklı gerekçeler sunulması” olarak
tanımlanmıştır. İddiaların savunulması için argumanların birbirleriyle ilişkili olduğu
diyaloglar oluşturulur ve argumantasyonda belirli argumanların birbirleriyle zincirleme olarak
bağlanması söz konusudur. Buna göre Walton (2006) argumantasyonu “diyaloglarda belirli
hefdeflerle argumanlar arası bağlantıların kurulduğu dinamik bir süreç” olarak tanımlamıştır.
Toulmin Argüman Modeli
Toulmin, öne sürülen argümanların analizini yapmak için, argümantasyonun
elemanlarını ve bu elemanların arasındaki ilişkileri ortaya koyan bir model oluşturmuştur
(Driver, Newton & Osborne, 2000). Toulmin Argüman Modelinin elemanlarından iddia, veri
ve gerekçe bir argümanın temelini oluşturmaktadır; çürütme, destekleyici ve sınırlayıcı
ögeleri ise argümanın yardımcı elemanlarıdır (Toulmin, 1990). Toulmin Argüman Modeli :
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Toulmin Argüman Modeli’ndeki ögelerin açıklaması şu şekildedir (Driver, Newton &
Osborne, 2000):
Veri (V): İddiayı desteklemek üzere kullanılan kanıtlar ve sebeplerdir.
İddialar (İ): Bireyin desteklediği, savunduğu olgu, verilere dayalı belirtilen sonuçlardır.
Gerekçeler (G): Veriler ve iddialar arasındaki ilişkinin doğruluğunun gösterilmesini
sağlayan nedenlerdir.
Destekleyiciler (D): Gerekçeleri kanıtlamayı sağlayan temel kabullerdir.
Sınırlayıcılar (S): İddianın doğru sayılabileceği durumları belirleyerek iddianın
sınırlarını ortaya koyar.
Çürütmeler (Ç): İddianın doğru sayılamayacağı durumları ortaya koyar.
Toulmin Argüman modelinin daha açıklayıcı olması aşağıda bir örnek verilmiştir:
Yapılan Çalışmalardan Bazı Örnekler
Aşağıda Pedemonte’nin (2008) çalışmasından alınan bir soru üzerinden Toulmin
modelinin matematikteki argümantasyonları analiz etmek için nasıl kullanıldığı gösterilmiştir.
Bir sınıf ortamında bir öğretmenin (A) öğrencisine (B) “𝑎 sıfırdan farklı herhangi bir
tamsayı olsun. Bu durumda −𝑎^2 hakkında ne söylenebilir? Pozitif mi yoksa negatif midir?”
şeklinde bir soru yönelttiğini ve aşağıdaki tartışmanın yapıldığını düşünelim.
A: 𝑎 sıfırdan farklı herhangi bir tamsayı olsun. Bu durumda −𝑎^2 hakkında ne
söylenebilir?
Pozitif mi yoksa negatif midir?
B:Muhtemelen negatiftir.
A: Neden? Bu sonuca nasıl ulaştın?
B: Çünkü her sayının karesi bir pozitif sayıdır fakat önüne eksi işareti gelince artık o, bir
negatif sayıya dönüşür.
A: Peki üs olarak yazılan “2” tüm sayıya ait ise ne olur?
B: Eğer üs olan “2“ sayısı tüm sayıya ait ise −𝑎^2 pozitif bir sayı olur.
A: Böyle bir durum mümkün müdür?
B: Böyle bir durum mümkün değildir çünkü −𝑎^2 ile 〖(−𝑎)〗^2 farklı şeylerdir.
Verilen cevaplara göre bu sürecin Toulmin Modeline göre analizi şu şekildedir.
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Altı bileşenli argümanın Toulmin modeline göre analizinin örneği (Pedemonte’nin
(2008) çalışmasından uyarlanmıştır)

Çalışmada kullanılan problem öğrencilere aşağıda verildiği şekilde sunulmuştur
(Pedemonte, 2001; 2003; 2007):
“Bir ABC üçgeni veriliyor. Bu üçgenin her bir kenarı üzerine tümüyle üçgenin dışında
kalacak ve bir kenarı üçgenin kenarına eşit olacak şekilde üç adet kare çiziniz. Bu karelerin
boşta kalan köşelerini üç adet yeni üçgen oluşturacak şekilde birleştiriniz. Elde edilen bu yeni
üçgenlerin alanlarını ABC üçgeninin alanı ile karşılaştırınız.”
Argümantasyon ve kanıt yapma süreçleri içerik ve yapı açısından karşılaştırılmıştır.
İçerik açısından karşılaştırma yapılırken öğrencilerin argümantasyon sürecinde kullandıkları
ifadeleri, matematiksel kuralları ve ilkeleri kanıtta da kullanmaya devam edip etmediklerine
bakılmış; bu sayede iki süreç arasında bilişsel bütünlük kurulup kurulmadığı araştırılmıştır.
Argümantasyon ve matematiksel kanıt süreçlerinin yapıları ise Toulmin modeline göre analiz
edilerek karşılaştırılmıştır.

Öğrencilerin ölçme yaptığı ve ölçüm sonuçlarına göre söz konusu üçgenlerin alanlarını
eşit buldukları ilk kısım argümantasyon sürecini temsil etmektedir. Bu sürecin sonunda
öğrenciler “söz konusu üçgenlerin alanları eşittir” iddiasını ortaya koymuşlardır.
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TARTIŞMA VE SONUÇ
Matematik öğretmenlerinin, öğretmen adaylarının, ortaöğretim, ortaokul ve ilkokul
öğrencilerinin ispat düzeyleri ve matematik öğretmenlerinin öğrencilerine matematiksel ispatı
öğretme yolları üzerine sınırlı sayıda araştırma olduğu ifade edilmektedir (Jones, 2000; Güler
ve Dikici, 2012). Yapılan analizler sonucunda argümantasyon ve matematiksel kanıt süreçleri
arasındaki bilişsel boşluğu analiz etmeye yönelik yapılan çalışmalarda, iki süreç arasında bir
köprü kurulabildiği durumlarda argümantasyon sürecinden matematiksel kanıt sürecine
geçmenin mümkün hale geldiği görülmüştür. Öğrencilerin iki süreç arasındaki mesafeyi
kapatmak adına oluşturdukları bu bilişsel köprüyü kuvvetlendirmeleri ve daha kolay yoldan
matematiksel kanıta ulaşabilmeleri adına argümantasyon ve matematiksel kanıt süreçleri
arasındaki ilişkilerin analiz edildiği çalışmaların arttırılması gerekli olduğu düşünülmektedir.
Öğretmenlerin yanı sıra ders kitaplarının da öğrencilerin zihninde kanıta ilişkin algıların
yapılanmasında etkisi olduğu görülmüştür (Dinçer,2011).Öğrencilerden bir ifadenin kanıtını
yapmaları istendiğinde bu ifadenin aynısını ya da benzerini kitaptan bulmaya çalıştıklarına
çok sık rastlanmaktadır. Bu nedenle ders kitaplarının da özenle ve dikkatle hazırlanması
gerekmektedir
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VERGİYE İLİŞKİN AF KANUNLARININ VERGİLEME İLKELERİ VE YARGI
KARARLARI IŞIĞINDA İNCELENMESİ
Doç. Dr. Filiz EKİNCİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Dr. Şebnem EKERYILMAZ
Özet
Vergi afları; ekonomik, mali, sosyal ve siyasal nedenlerle devletin vergi alacağının bir
kısmından vazgeçerek mükelleflere kolaylık sağlaması ile hazineye hiç intikal etmeyecek olan
alacakların bir kısmının hazineye intikalini sağlamaktır. Çalışmanın amacını; vergi aflarının
Anayasada yer alan vergileme ilkeleri açısından ele alınarak ve yargı kararları ile de
desteklenerek ilgili afların vergileme ilkelerini zedelediğini açıkça ortaya koymak
oluşturmaktadır. Ayrıca son yıllarda kısa vadeli çözüm yolu olarak vergi aflarına sıkça
başvurulması ve buna bağlı olarak vergileme ilkelerinin sık aralıklarla zedelenmesi de
çalışmanın güncelliğini ve yapılma gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: Vergi Afları, Vergileme İlkeleri, Yargı Kararları.
EXAMİNİNG OF TAX AMNESTİES IN THE LİGHT OF TAXATION PRINCIPLES
AND JUDICIAL DECISIONS
Abstract
Tax amnesty; for economic, financial and political reasons, the state will give up the tax
receivable. The general purpose of the state to give up its receivables is to ensure the transfer
of receivables to the treasury, which will not be transferred to the treasury. The purpose of the
study; tax amnesties are examined in terms of the principles of taxation and the related
amnesty constitutes damaging the principles of taxation in the Constitution. In addition, the
frequent use of tax amnesties as a short-term solution in recent years and the frequent damage
of taxation principles frequently reveals the up-to-date and necessity of the study.
Key Words: Tax Amnesty, Taxation Principles, Judicial Decisions.
Jel Classification Codes: H00, H20, H29.
1.GİRİŞ
Vergileme ilkeleri Anayasanın 2. maddesinde ve Anayasanın 73. maddesinde hüküm
altına alınmıştır. Anayasanın vergileme ilkelerine ilişkin 73. maddesi aşağıdaki gibidir.
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle
yükümlüdür.
Vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı, maliye politikasının sosyal amacıdır.
Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya
kaldırılır.
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Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle
oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği yukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik
yapmak yetkisi Cumhurbaşkanına verilebilir.”
Yukarıdaki hükümlerden; adalet ilkesi, genellik ilkesi, kanunilik ilkesine ulaşılmaktadır.
İlgili hükümler ile vergilemenin bu ilkeler ışığında yapılmasının gerekliliği ortaya
konulmuştur. Bunun yanında Anayasada yer alması bunun gereklilik olmasının yanında
zorunlulukta olduğunun göstergesidir.
Anayasada yer alan vergileme ilkelerine ilişkin bir diğer hüküm ise 2. maddede yer
almaktadır. 2. maddede hukuk devleti ilkesi ve buna bağlı olarak Anayasada açıkça yer
verilmese de dolaylı olarak hukuki güvenlik ilkesi hüküm altına alınmıştır.
Vergileme ilkelerinin vergiye ilişkin olarak yapılan her işlemde dikkate alınması
zorunluluktur. Çalışmamızın konusunu; ilgili gerekçeyle vergi aflarının vergilendirme ilkeleri
çerçevesinde yapılıp yapılmadığının incelenmesi oluşturmaktadır. Görüşümüz; af kanunları
yapılırken vergileme ilkelerinin dikkate alınması bir yana vergi aflarının vergilendirme
ilkelerini tamamen zedelediği ve haklı bir gerekçe olmaksızın vergi aflarına başvurulmaması
gerektiği yönündedir.
Yılmaz’da çalışmasında vergi aflarının başta eşitlik ve hukuki güvenlik ilkesi olmak
üzere vergilendirme ilkeleri açısından uygun olmadığını ortaya koymuştur (Yılmaz, 2017:
279).
Çalışmada birinci bölümde vergi affı kavramı incelenmiş, ikinci bölümde vergiye ilişkin
af kanunlarının hükümleri ve af kanunlarına ilişkin önemli hususları barındıran yargı kararları
incelenmiş, üçüncü bölümde vergileme ilkeleri ışığında vergi af kanunları incelenmiş ve
dördüncü bölümde sonuç ve öneriler yer almıştır.
Çalışmanın amacını sık aralıklarla başvurulan vergi aflarının vergileme ilkelerini
zedelediğini açıkça ortaya koymak ve bu çerçevede çözüm önerileri getirilmesi
oluşturmaktadır.
2.VERGİ AFFI KAVRAMI
Vergi alacakları kamuya ilişkin gelirler içinde önemli bir paya sahiptir. Vergi afları ile
devlet bu alacaklarının bir kısmından vazgeçerek bir kısmının da hazineye intikalini
gerçekleştirmektedir.
Af; hem vergi borcunu hem de vergi cezalarını ortadan kaldıran nedenler arasında
sayılarak devletin tek taraflı olarak vergi alacağından vazgeçmesidir (Öncel ve vd., 2011:
219).
Vergi afları genellikle vergi cezalarını ortadan kaldırmaya yönelik olsa da bazen af
kanunları aracılığıyla vergi asıllarının da ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Devlet af
kanunları ile egemenlik gücüne dayanarak toplama hakkı olduğu vergilerden vazgeçmektedir.
Vergi aflarına ilişkin düzenlemeler Anayasanın 87. maddesinde düzenlenmesine rağmen
Vergi Usul Kanununda (VUK) vergi affı kavramına yer verilmemiştir. Bunun yanında, af
kanunları da Anayasa Mahkemesinin yargısal denetimine açıktır (Taşkın, 2010: 125).
Af kanunlarının çıkarılmasını haklı bulan görüşlerin mevcut olmasının yanında
çıkarılmaması gerektiğini savunan görüşler de mevcuttur. Af kanunu çıkarılmasını haklı
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bulanlar, afların mükelleflere ödenmemiş vergilerini ödeme imkânı sağlayacağı ve böylece
kısa vadede gelir etkisi ortaya çıkaracağını savunmaktadır. Vergi affının karşıtları ise affın
gelirler üzerindeki etkisinin oldukça küçük düzeylerde gerçekleştiğini ifade ederek uzun
vadede vergi aflarının olumsuz sonuçlara yol açacağını savunmaktadır (Edizdoğan ve Gümüş,
2013: 104).
3. VERGİ AFLARINA İLİŞKİN KANUNLARIN YARGI KARARLARI
IŞIĞINDA İNCELENMESİ
Yargı kararları ışığında af kanunlarının incelenmesinden önce vergiye ilişkin af
kanunların hükümlerinin incelenmesi özellikle matrah artırımına ve vergi artırımına ilişkin
hükümlerinin yargı kararlarına konu olması gerekçesiyle ilgili hükümlerin incelenmesi
yerinde olacaktır.
Aşağıdaki tabloda af kanunlarının matrah artırımına ilişkin hükümlerinin
karşılaştırılması yer almaktadır.
Tablo 1: Af Kanunlarının Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Hükümlerinin
Karşılaştırılması
Kanun Adı
7143 Sayılı Kanun
(2018)

Matrah ve Vergi Artırımı
Tutarları
2013- %35
Gelir ve
2014- %30
Kurumlar
2015- %25
Vergisini
2016- %20
(ihtirazi
2017- %15
kayıtla
oranından
verilenler
az olmamak
dahil)
üzere
kanunun
yayım
tarihini
izleyen 3.
ayın
sonuna
kadar
2013İşletme
12.279 TL
hesabı
2014esasına
12.783 TL
göre defter
2015tutanlar
13.558 TL
201614.424 TL
201716.350
TL’den az
olmamak
üzere
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Diğer Hükümler
*Mükellefler, kanunda
belirtilen tutarlarda gelir
(stopaj) ve kurumlar
(stopaj) vergisi
matrahlarını artırarak
belirtilen sürede öderlerse,
artırımda bulunulan yıllar
için yıllık gelir (stopaj) ve
kurumlar (stopaj) vergisi
incelemesi ve bu yıllara
ilişkin olarak bu vergi
türleri için daha sonra
başka bir tarhiyat
yapılmaz.
*Daha önce tevkif yoluyla
ödenmiş olan vergiler,
artırılan matrahlar
üzerinden hesaplanan
vergilerden mahsup
edilemez.
*Matrah artırımında
bulunan mükelleflerin
yıllık gelir ve kurumlar
vergisine mahsuben daha
önce tevkif yoluyla
ödemiş oldukları
vergilerin iadesi ile ilgili
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Bilanço
esasına
göre defter
tutanlar ve
serbest
meslek
erbabı

201318.095 TL
201419.155 TL
201520.344 TL
201621.636 TL
201724.525
TL’den az
olmamak
üzere

Katma
değer
vergisinin
yıllık
toplamı
üzerinden

2013- %3.5
2014- %3
2015- %2.5
2016- %2
2017- %1.5
oranından
az
olmamak
üzere
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taleplerine ilişkin
inceleme ve tarhiyat hakkı
saklıdır.
*Matrah ve vergi
artırımını 18.5.2018
tarihini izleyen üçüncü
ayın sonuna kadar
yapılması ve kanunda
belirtilen şekilde ödenmesi
şarttır. Ödenmemesi
halinde; gecikme
zammıyla birlikte takip ve
tahsiline devam olunur ve
madde hükmünden
yararlanamaz.
*Matrah ve vergi
artırımında bulunulması
VUK’nun defter ve
belgelerin muhafaza ve
ibrazına ilişkin
hükümlerinin
uygulanmasına engel
teşkil etmez.
*İdarenin artırımda
bulunulmayan yıllar için
vergi incelemesi yapma
hakkı saklıdır.
*Matrah veya vergi
artırımında bulunulması,
kanunun yayımı tarihinden
önce başlanılmış olan
vergi incelemeleri ile
takdir işlemlerine engel
teşkil etmez. Ancak
inceleme Nisan ayının
başından itibaren 2 ay
içinde sonuçlandırılmazsa
inceleme işlemine devam
edilemez.
*Vergi Usul Kanununun
359. Maddesinde yer alan
defter, kayıt ve belgelerini
yok edenler ile yerine
başka yaprak koyanlar, hiç
yaprak koymayanlar ve
sahte belge düzenleyenler
ile terör suçundan hüküm
giyenler ilgili madde
hükmünden yararlanamaz.
*Mükelleflerin matrah
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veya vergi artırımı
yaptıkları dönemlere
ilişkin olarak kanuni
süresinde vermedikleri
beyannameler için
usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarına
ilişkin hükümler
uygulanamaz.
6736 Sayılı Kanun
(2016)

Gelir ve
Kurumlar
Vergisini
(ihtirazi
kayıtla
verilenler
dahil)
kanunun
yayım
tarihini
izleyen 2.
ayın
sonuna
kadar
İşletme
hesabı
esasına
göre defter
tutanlar

2011- %35
2012- %30
2013- %25
2014- %20
2015- %15
oranından
az olmamak
üzere

Bilanço
esasına
göre defter
tutanlar ve
serbest
meslek
erbabı

201114.000 TL
201214.820 TL
201315.740 TL
201416.740 TL
201518.970
TL’den az
olmamak
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2011- 9.500
TL
2012- 9.890
TL
201310.490 TL
201411.160 TL
201516.350
TL’den az
olmamak
üzere

*Mükellefler, kanunda
belirtilen tutarlarda gelir
(stopaj) ve kurumlar
(stopaj) vergisi
matrahlarını artırarak
belirtilen sürede öderlerse,
artırımda bulunulan yıllar
için yıllık gelir (stopaj) ve
kurumlar (stopaj) vergisi
incelemesi ve bu yıllara
ilişkin olarak bu vergi
türleri için daha sonra
başka bir tarhiyat
yapılmaz.
*Daha önce tevkif yoluyla
ödenmiş olan vergiler,
artırılan matrahlar
üzerinden hesaplanan
vergilerden mahsup
edilemez.
*Matrah artırımında
bulunan mükelleflerin
yıllık gelir ve kurumlar
vergisine mahsuben daha
önce tevkif yoluyla
ödemiş oldukları
vergilerin iadesi ile ilgili
taleplerine ilişkin
inceleme ve tarhiyat hakkı
saklıdır.
*Matrah ve vergi
artırımını 18.8.2016
tarihini izleyen ikinci ayın
sonuna kadar yapılması ve
kanunda belirtilen şekilde
ödenmesi şarttır.
*Artırımdan yararlanarak
hesaplanan gelir vergisine
herhangi bir istisna ve
indirim uygulanmaz.
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üzere
Katma
değer
vergisinin
yıllık
toplamı
üzerinden

6486 Sayılı Kanun
(2013)

2011- %3.5
2012- %3
2013- %2.5
2014- %2
2015- %1.5
oranından
az
olmamak
üzere

Matrah ve vergi artırımına
ilişkin hüküm
bulunmamaktadır.

*Hesaplanan veya
artırılan gelir, kurumlar ve
katma değer vergilerinin
bu kanunda belirtilen süre
ve şekilde ödenmesi
şarttır. Ödenmemesi
halinde; gecikme
zammının oranının bir kat
fazlası oranında
uygulanacak gecikme
zammıyla birlikte tahsil
edilir.
-

Son çıkan af kanunu; 11.5.2018 tarihinde 7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” adıyla
yürürlüğe girmiştir. İlgili kanunun kapsamına aşağıdaki vergiler girmektedir.
- VUK kapsamında yer alan,
- 31.3.2018 tarihide dahil olmak üzere ilgili tarih ve önceki dönemlere ilişkin olan
- Beyana dayanan vergiler ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme
zamları
- Vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarının kanun kapsamında olduğu ilgili kanunun
1. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Kanunun 2. maddesinde; gecikme faizi ve gecikme
zammı gibi fer’i amme alacakları yerine yurt içi üretici fiyat endeksinin (Yİ-ÜFE) esas
alınarak hesaplanacak tutarının uygulanacağı ilgili tutarında aylık %0.35 oranında olduğu
hüküm altına alınmıştır.
Gecikme zammı ve faizinin oranı aylık %2’dir. İlgili oran ile karşılaştırıldığında af
kanunlarından yararlanacak olanlara uygulanacak olan oranının oldukça düşük olduğu
görülmektedir. İlgili durum vergisini zamanında ödemeyen mükelleflerin bir nevi
ödüllendirilmesi anlamına gelmektedir ve vergilemede adalet ve eşitlik ilkesini açıkça
zedelemektedir.
İlgili kanunun 5. maddesi matrah ve vergi artırımına ilişkindir. Mükelleflerin fıkrada
belirtilen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisini arttırarak belirtilen sürede ödemeleri
halinde, artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara
ilişkin ilgili vergi türleri için başka bir tarhiyat yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. İhtirazi
kayıtla verilen beyannamelerde matrah artırımına dahil edilmiştir. Matrahların en az
artırılacağı oranlar aşağıdaki gibidir.
Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar;
2013 takvim yılı için %35,
2014 takvim yılı için %30,
2015 takvim yılı için %25,
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2016 takvim yılı için %20,
2017 takvim yılı için ise %15 oranından az olmamak şartıyla artırırlar.
İlgili kanunda matrah ve vergi artırımı dolayısıyla mükellefler tarafından verilen yıllık,
muhtasar ve katma değer vergisi ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmayacağı
hüküm altına alınmıştır.
Vergi Usul Kanununun 359. maddesinde yer alan “defter, kayıt ve belgeleri yok edenler
veya defter sayfalarını yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar
veya belgelerin asıl veya suretlerini tamamen veya kısmen sahte düzenleyenler” hakkında bu
maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarından yararlanamayacağı hüküm altına alınmıştır.
İlgili hükümle yukarıda yazılı olan kaçakçılık suçunu işleyenlerin hükümden
yararlanmasının önüne geçilmiştir. Kaçakçılık suçu işleyenlerin matrah ve vergi artırımından
yararlanamaması adalet ilkesine uygundur.
2016 yılında yürürlüğe giren “6737 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına
İlişkin Kanun” kapsamına; VUK kapsamına giren 30.06.2016 tarihide dahil olmak üzere bu
tarih ve öncesi dönemlerine ilişkin, beyana dayanan vergiler ve bunlara bağlı olan vergi
cezaları, gecikme faizleri ve zamları girmektedir.
Kanunun 2. maddesinde vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve
gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.
İlgili kanunun 5. maddesi matrah ve vergi artırımına ilişkindir. Mükelleflerin fıkrada
belirtilen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisini arttırarak belirtilen sürede ödemeleri
halinde, artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara
ilişkin ilgili vergi türleri için başka bir tarhiyat yapılmayacağı hüküm altına alınmıştır. İhtirazi
kayıtla verilen beyannamelerde matrah artırımına dahil edilmiştir. Matrahların en az
artırılacağı oranlar aşağıdaki gibidir.
Kanunun yayımını izleyen üçüncü ayın sonuna kadar;
2011 takvim yılı için %35,
2012 takvim yılı için %30,
2013 takvim yılı için %25,
2014 takvim yılı için %20,
2015 takvim yılı için ise %15 oranından az olmamak şartıyla artırırlar.
İlgili kanunda matrah ve vergi artırımı dolayısıyla mükellefler tarafından verilen yıllık,
muhtasar ve katma değer vergisi ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmayacağı
hüküm altına alınmıştır.
Kanunda; VUK’nun 359. maddesinin b fıkrasında yer alan; “defter, kayıt ve belgelerini
yok edenler veya defter sayfalarını yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak
koymayanların veya belgelerin asıl veya kopyalarını tamamen veya kısmen sahte
düzenleyenler” hükümdeki kişilerin matrah ve vergi artırımından yararlanamayacağı hüküm
altına alınmıştır.
6736 Sayılı Kanunun kapsam ve içeriğine bakıldığında, 15 Temmuz 2016 darbe
girişiminin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldırmak için çıkarıldığı görülmektedir. İlgili kanun
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mükelleflere önemli avantajlar sağlayarak ödenemeyecek hale gelen borçlarını kısmen silmek,
taksitlendirme kolaylığı sağlamak ve matrah artırımı yapan mükelleflere vergi incelemesi
yapmama güvencesi verme gibi birçok fırsatı bünyesinde barındırmaktadır (Yelman, 2017:
80).
2011 yılında yürürlüğe giren “6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması
ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamına; VUK
kapsamına giren 31.12.2010 tarihide dahil olmak üzere bu tarih ve öncesi dönemlerine ilişkin,
beyana dayanan vergiler ve bunlara bağlı olan vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları
girmektedir.
Kanunun 2. maddesinde vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz
geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve
gecikme zammı gibi fer’i alacaklar yerine TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.
İlgili kanunun 6. maddesi gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımına ilişkindir.
Mükelleflerin fıkrada belirtilen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisini arttırarak
belirtilen sürede ödemeleri halinde, artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar
vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin ilgili vergi türleri için başka bir tarhiyat yapılmayacağı
hüküm altına alınmıştır. Matrahların en az artırılacağı oranlar aşağıdaki gibidir.
Kanunun yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar;
2006 takvim yılı için %30,
2007 takvim yılı için %25,
2008 takvim yılı için %20,
2009 takvim yılı için ise %15 oranından az olmamak şartıyla artırırlar.
İlgili kanunda matrah ve vergi artırımı dolayısıyla mükellefler tarafından verilen yıllık,
muhtasar ve katma değer vergisi ve diğer beyannameler için damga vergisi alınmayacağı
hüküm altına alınmıştır.
Kanunda; VUK’nun 359. maddesinin b fıkrasında yer alan; “defter, kayıt ve belgelerini
yok edenler veya defter sayfalarını yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak
koymayanların veya belgelerin asıl veya kopyalarını tamamen veya kısmen sahte
düzenleyenler” hükümdeki kişilerin matrah ve vergi artırımından yararlanamayacağı hüküm
altına alınmıştır.
Matrah artırımına ilişkin hükümlerin incelenmesinden sonra aşağıda af kanunlarına
ilişkin önemli hususları barındıran yargı kararlarının incelenmesi yer almaktadır.
Danıştay 4. Dairesinin 2012/3235 Esas Sayılı Kararının konusunu; 6111 sayılı af
kanununun matrah ve vergi artırımına ilişkin maddelerinden yararlanmış fakat daha sonradan
bu talebinden vazgeçmek isteyen mükellefin talebinin reddedilmesi üzerine yargı yoluna
başvurması oluşturmaktadır (Danıştay 4. Dairesinin 2012/3235 Esas Sayılı 2015/5525 Sayılı
12.11.2015 tarihli Kararı).
Vergi mahkemesi; 6111 sayılı kanunla yürürlüğe giren matrah artırımı müessesesinden
faydalanmanın bir zorunluluk değil ihtiyari nitelik taşıması sebebiyle af kanununda vazgeçip
vazgeçmeme hususunda açık bir hüküm bulunmaması sonradan çıkan genelge ile de bir
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kısıtlama yapılmaması gerektiği düşüncesiyle mükellefin talebinin reddedilmesine ilişkin
işlemin iptaline karar vermiştir (İstanbul 7. Vergi Mahkemesinin 2011/1684 Esas Sayılı
2012/93 Sayılı 17.1.2012 tarihli kararı).
Danıştay 4. Dairesi vergi mahkemesinin kararını uygun bularak temyiz isteminin
reddine karar vermiştir. Kararda bir adet karşı oy bulunmaktadır. Karşı oyun gerekçesini 6111
sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin çıkarılan 2011/1 Seri Nolu İç Genelgesinde yer alan
aşağıdaki ifadeler oluşturmaktadır.
“6111 sayılı kanunun 2. ve 3. maddesinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan
mükelleflerin başvuru süresinde bu taleplerinden vazgeçmeleri ya da ödeme seçeneklerini
değiştirmeleri mümkündür. Kanunun, pişmanlıkla veya kendiliğinden verilecek
beyannamelere, matrah ve vergi artırımına ve stok beyanlarına ilişkin hükümlerinden
yararlanmak üzere beyan ve bildirimde bulunanların ise bu beyan ve bildirimden
vazgeçmeleri mümkün bulunmamaktadır.”
Kanunda açıkça düzenleme yapılmaması mükellef açısından belirsizliğe yol açmaktadır
ve hukuki güvenlik ilkesinin belirlilik unsurunu ihlal etmektedir. Genelgenin çıkarılma amacı
kanunun nasıl uygulanacağını göstermektir. Fakat genelge ile kanundaki boşluk doldurulmuş
yani af kanununda yer almayan bir husus açıklığa kavuşturulmuştur. Genel tebliğ ile yapılan
düzenleme verginin esaslı unsurlarına ilişkin değil usule ilişkin bir düzenlemedir. Fakat böyle
olmasına rağmen bu gibi çelişkilerin mükellefler açısından ortaya çıkmaması için kanunlar
yeterince açık ve anlaşılır olmalıdır. Bu gerekçelerle Danıştay 4. Dairesinin kararının belirlilik
ilkesi açısından uygun olduğu görüşündeyiz.
Vergi Dava Daireleri Kurulunun 2014/205 Esas Sayılı Kararının konusu aşağıdaki
gibidir (Vergi Dava Daireleri Kurulunun 2014/205 Esas Sayılı 2014/313 Sayılı 30.4.2014
sayılı Kararı).
Mükellefin serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşya nedeniyle ek olarak
tahakkuk ettirilen katma değer vergisini yükümlünün matrah artırımında bulunması
dolayısıyla vergi mahkemesi iptal etmiştir (Vergi Mahkemesinin 2009/366 Esas Sayılı
2009/1325 Sayılı 14.7.2009 tarihli kararı).
Gümrük idaresi temyiz isteminde bulunmuştur. Danıştay 7. Dairesi ise; yükümlünün
gerçeğe aykırı ve sahte beyanda bulunduğu tespit edildiği için vergi mahkemesinin kararını
bozarak gümrük idaresinin temyiz istemini kabul etmiştir (Danıştay 7. Dairesinin 2009/5903
Esas Sayılı 2013/2587 Sayılı 15.5.2013 tarihli kararı).
Bozma kararına uymayan vergi mahkemesi kararında ısrar etmiş ve ısrar kararı gümrük
idaresi tarafından temyiz edilmiştir. Vergi Dava Daireleri Kurulu ise; davacı şirket adına
tescilli serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı araç için çifte fatura düzenlenmesi ve
gerçeğe aykırı ve sahte beyanda bulunulması sebebiyle ek katma değer vergisi tahakkuku
yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına karar vermiştir. Bunun yanında 25.000 Euro
daha matrah artırımının da göz önünde bulundurularak ek tahakkukun matrahının hukuka
uygunluğunun incelenerek mahkemece yeniden bir karar verilmesi yönünde karar vermiştir.
Danıştay 3. Dairesinin 2014/9210 Esas Sayılı kararının konusunu; mükellefin defter ve
belgelerini incelemeye ibraz etmemesi gerekçesiyle adına re’sen katma değer vergisi ve üç kat
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vergi ziyaı cezasının kesilmesi üzerine dava açması oluşturmaktadır (Danıştay 3. Dairesinin
2014/9210 Esas Sayılı 2017/1646 Sayılı 13.3.2017 tarihli kararı).
Vergi Mahkemesi; davacı şirketin 2009 yılında katma değer vergisine ilişkin 6111 sayılı
Kanunun matrah artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanması gerekçesiyle inceleme
yapılamayacağı yönünde karar vererek cezalı tarhiyatı kaldırmıştır (Vergi Mahkemesinin
2013/377 Esas Sayılı 2014/244 Sayılı 28.4.2014 tarihli kararı).
Davalı idare tarafından; matrah ve vergi artırımında bulunulmasının defter ve belgelerin
muhafaza ve ibrazına dair hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği gerekçesiyle
temyiz isteminde bulunmuştur. 3. Daire ise; temyiz isteminin reddine karar vererek mükellef
lehinde karar vermiştir.
Danıştay 4. Dairesinin 2006/2132 Esas Sayılı kararının konusunu; 2001 yılı işlemleri
incelenen davacı adına kurumlar vergisi salınması, fon payı hesaplanıp vergi ziyaı cezası
kesilmesi oluşturmaktadır (Danıştay 4. Dairesinin 2006/2132 Esas Sayılı 2007/688 Sayılı
8.3.2007 tarihli kararı).
Vergi Mahkemesi; yükümlünün 4811 sayılı kanunun 7. maddesine göre matrah
artırımında bulunması nedeniyle, davacı adına kurumlar vergisine ilişkin vergi incelemesi
üzerine yapılan tarhiyatın yasal olmadığı gerekçesiyle vergi, fon payı ve cezanın
kaldırılmasına karar vermiştir (Vergi Mahkemesinin 2005/1127 Esas Sayılı 2005/1735 Sayılı
22.11.2005 tarihli kararı). Davalı idare temyiz isteminde bulunmuştur. Danıştay 4. Dairesi;
vergi mahkemesinin kararını uygun bularak mükellef lehinde karar vermiştir.
Danıştay 4. Dairesinin 2005/1150 Esas Sayılı kararının konusunu; 2001 yılı işlemleri
incelenen davacı adına örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizleri gider
kaydettiği ve örtülü kazanç dağıttığı ileri sürülerek özel usulsüzlük cezası kesilmesi
oluşturmaktadır (Danıştay 4. Dairesinin 2005/1150 Esas Sayılı 2006/356 Sayılı 28.2.2006
tarihli Kararı).
Vergi Mahkemesi özel usulsüzlük cezasının yasal olduğu gerekçesiyle davanın reddine
karar vermiştir. Davacı 2001 yılında matrah artırımında bulunması gerekçesiyle temyiz
isteminde bulunmuştur. Danıştay 4. Dairesi; 2001 yılı için matrah artırımında bulunan davacı
hakkında tevkif yoluyla ödediği vergilerin mahsup ve nakden iadesi talebinde bulunulması
halinde ancak bu hususla sınırlı inceleme yapılabileceğini, yapılan sınırlı incelemenin hangi
nedenle yapıldığı araştırılmadığı için mükellef lehinde karar vermiştir.
4. VERGİ AFLARINA İLİŞKİN KANUNLARIN VERGİLEME İLKELERİ
IŞIĞINDA İNCELENMESİ
Anayasamızın 73. maddesinden kaynaklanan vergileme ilkeleri; kanunilik, genellik,
eşitlik, adalet ve mali güçtür. 2. maddeden kaynaklanan vergileme ilkeleri ise hukuk devleti
ve hukuki güvenlik ilkesidir.
İlgili ilkelerden vergi mükelleflerinin vergi karşısındaki davranışlarının belirlenmesinde
en önemli paya sahip ilke adalet ilkesidir. Vergileme adaletten yoksun olduğu zaman
mükelleflerin davranışlarında da büyük ölçüde değişim meydana gelebilmektedir. Adaletten
yoksun olan vergileme gönüllü uyumu da olumsuz etkilemektedir. Vergi afları da bu noktada
vergi adaleti açısından sakıncalı durumlara yol açabilmektedir. Vergi af kanunu çıkarılmadan
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önce vergi ve cezasını ödeyen mükellefler için bir adaletsizlik söz konusudur. Bu durum
eşitlik ilkesinin ihlaline de yol açmaktadır (Kargı ve Yüksel, 2010: 39).
Vergi af kanunlarında yer alan hükümler değerlendirildiğinde, kanunlarla çıkarılması
sebebiyle kanunilik, herkesin yararlanması sebebiyle genellik ilkesine uygundur. Fakat başka
bir açıdan bakıldığında; vergisini zamanında ödeyen dürüst mükellefler af kanunlarının
getirilerinden yararlanamamaktadır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde ise af kanunları
Anayasada yer alan genellik ilkesini zedelemektedir.
Vergiye ilişkin af kanunları mali güç ilkesi açısından değerlendirildiğinde, ödeme gücü
yüksek olan mükellefte düşük olan mükellefin aynı af kanunundan yararlandırılması ve af
kanunlarında buna ilişkin bir ayrım gözetilmemesi sebebiyle mali güç ilkesine de aykırılık
oluşturduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Bunun yanında vergi af kanunlarında vergisini zamanında ödemeyen yükümlünün
gecikme zammı ve faizi yerine daha düşük bir tutar ödemesi bir nevi ödüllendirilmelerine yol
açtığı için vergilemede adalet ve eşitlik ilkesini de zedelediğini söylemek yanlış olmayacaktır.
Hukuki güvenlik ilkesi açısından bakıldığında ise vergilere ilişkin af kanunları hukuki
güvenlik ilkesinin belirlilik unsurunu zedelemektedir. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Birinci
sebebi; af kanunun çıkarılmasının arkasından nasıl uygulanacağını göstermek için bir çok
tebliğ vb. yayınlanmaktadır. Bu yayımlananlar mükellefler açısından uygulamada belirsizliğe
yol açmaktadır. Bunun yerine; çıkan af kanununda yararlanacak olan mükellefler tarafından
açıkça anlaşılabilir hükümlerin yer alması belirlilik ilkesi açısından daha yerinde olacaktır.
Belirlilik ilkesini zedelemesinin ikinci sebebi ise; yargı kararlarının incelenmesinden
ulaştığımız sonuç ile vergiye ilişkin af kanunlarında yer alan matrah artırımına ilişkin
hükümlerde, mükelleflerin matrah artırımına başvurduktan sonrasında vazgeçip
vazgeçmemesi hususunda açık bir hüküm bulunmamasıdır.
Belirlilik ilkesini zedelemesinin bir diğer sebebi ise; sürekli af kanunlarının çıkarılması
sebebiyle mükellefler af kanunu çıkacak beklentisiyle vergi ödememeye yönelmektedir.
Mükelleflerin vergisini ödeme ile af kanunu çıkacak beklentisiyle ödememe arasında tereddüt
etmesi açıkça hukuki güvenlik ilkesinin belirlilik unsurunu zedelemektedir. İlgili beklentinin
mükelleflerde oluşması içinde sık aralıklarla af kanunlarına başvurulmaması daha yerinde
olacaktır.
5. SONUÇ
Vergi aflarının tarihsel gelişimi incelendiğinde ortalama iki yılda bir af kanunlarının
çıkarıldığı görülmektedir. Kısa vadeli bir çözüm yolu olarak vergi aflarının çıkarılmasının
sıklığı vergileme ilkelerinin de çoğu kez zedelendiğinin göstergesidir. Bu gerekçeyle sık
aralıklarla başvurmaktansa haklı gerekçeler olduğunda başvurmak bir nebze de olsa vergileme
ilkelerinin ihlalini hafifletecektir.
Vergi afları; vergileme ilkeleri olan kanunilik ve genellik ilkesi açısından her ne kadar
bir sorun oluşturmuyor gibi gözükse de adalet, mali güç ve hukuki güvenlik ilkesinin belirlilik
unsurunu zedelemektedir.
Vergileme ilkeleri normlar hiyerarşisinin en üstünde yer alan Anayasa’da yer
almaktadır. İlgili ilkelere aykırı olan vergi af kanunu çıkarmak Anayasaya açıkça aykırıdır.
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Aynı zamanda Anayasanın 87. maddesinde af kanunu müessesesine yer verilmiştir. Bu
gerekçeyle vergi afları Anayasa hükümleri arasında çelişki de ortaya çıkarmaktadır. Vergi
afları Anayasada düzenlenmesine rağmen 73. maddede yer alan vergileme ilkelerine açıkça
aykırıdır. Bu çelişkinin ortadan kaldırılması için vergi af kanunlarının sıkça çıkarılmamasına
ilişkin Anayasanın 73. maddesine hüküm eklenmesi yerinde olacaktır.
Mevzuatımızda; uzlaşma, pişmanlık ve ıslah, tecil, terkin gibi mükellefe kolaylık
sağlamak için bir çok müessese bulunmaktadır. Görüşümüz ilgili müesseselerin
mevzuatımızda mevcut olması sebebiyle vergi aflarına başvurulmaması gerektiği yönündedir.
Vergi aflarına başvurmak vergileme ilkelerini zedelemekten ve kısa vadeli çözüm yolu
olmaktan öteye gidememektedir. Bunun yanında, mükellefler açısından kolaylık gibi gözükse
de mükellefleri belirsizliğe de sürüklemektedir. Af çıkma beklentisiyle dürüst mükelleflerinde
vergi ödememeye yönelmesi uzun vadede vergi gelirlerini azaltıcı etki yapabilecektir.
Çözüm yolu olarak vergi aflarına haklı bir gerekçe olmadan keyfi olarak
başvurulmaması daha yerinde olacaktır. Bu noktada haklı gerekçeler de açıkça ortaya
konulmalıdır. Haklı gerekçe olarak ağır ekonomik kriz dönemleri ve deprem gibi olağanüstü
durumlar kabul edilebilirdir. Görüşümüz bunlar dışındaki keyfi nedenlerle vergi af
kanunlarının çıkartılarak vergileme ilkelerini zedelenmemesi gerektiği yönündedir.
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Özet
Günümüzde özellikle çevresel sorunların ortaya çıkmaya başlaması işletmelerin ve
tüketicilerin bu konu üzerine yoğunlaşmalarında etkili olmuştur. İşletmeler kar etmenin
yanında yeni fikirler geliştirmek, yeşil ürün ya da yeşil markalarını tüketicinin aklında
konumlandırmak ve pazarda rekabet edebilmek için yeni stratejiler geliştirmektedir. Bu
bağlamda sürdürülebilir pazarlamanın temeli olarak işletmeler çevre dostu ürünlerin üretimine
ağırlık vermeye başlamıştır. Yine tüketicilerin çevre ile ilgili kaygıları ve satın alma
davranışlarında yaşanan değişimde bu durumun ortaya çıkmasında önemli bir unsur olarak
değerlendirilebilir. Bunun sonucu olarak tüketiciler satın alma eylemlerinde geleneksel
ürünler ve yeşil ürünler arasında seçim yapmakla karşı karşıya kalmaktadır.
Bu kapsamda ele alınan bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yeşil ürüne karşı tutum ve
sahip oldukları kanaatkarlık (tasarruf eğilimi) düzeylerinin tespit edilmesidir. Ayrıca bu
değişkenlerin yeşil ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisini de ortaya çıkarmak
amaçlanmaktadır. Bu nedenle 440 tüketiciden yüz yüze anket yöntemi kullanılarak veriler
toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Çalışmanın amacına ulaşmak için anket çalışması ile elde edilen verilere istatistiksel analiz
yöntemlerinden frekans, faktör, güvenilirlik, korelasyon ve çoklu regresyon analizleri
uygulanmış, öne sürülen hipotezler analiz edilmiş, bulgular değerlendirilmiştir.
Ele alınan bu çalışmanın yeşil satın alma niyetinin açıklanması bakımından yeşil
pazarlama anlayışına önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çerçevede incelenen
değişkenler (yeşil ürüne karşı tutum, kanaatkarlık, yeşil ürün satın alma niyeti) açısından
değerlendirildiğinde özgün bir nitelik sunulmaktadır. Böylelikle yeşil ürün satın alma niyetini
etkileyen unsurlar daha farklı değişkenlerle değerlendirilerek genişletilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yeşil Ürün, Satınalma Niyeti, Yeşil Ürün Tutumu, Tasarruf
Eğilimi
The Effect of Consumers’ Attitude Towards Green Products and
Frugality on Green Product Purchase Intention
Abstract
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Nowadays, especially environmental problems have begun to affect businesses and
consumers to focus on this issue. In addition to making a profit, businesses create new ideas,
position green products or green brands in the minds of consumers and develop new strategies
to compete in market. In this context, as the basis of sustainable marketing, businesses have
started to focus on the production of environmentally friendly products. However, consumers'
concerns about the environment and the change in purchasing behavior can be considered as
an important factor in the emergence of this situation. As a result, consumers are faced with
choosing between traditional products and green products in their purchasing actions.
The purpose of this study is to determine consumers' attitude towards green products
and their level of frugality. It is also aimed to reveal the effect of these variables on the
intention to purchase green products. Therefore, data were collected from 440 consumers
using face-to-face survey method. The data were analyzed using SPSS. For the study to attain
its objectives, statistical analysis methods like frequency, factor, reliability, correlation and
multiple regression analysis have been applied on the data that came from questionnaire while
the hypothesis and findings have been analyzed and evaluated. This study is expected to
contribute significantly to the green marketing in terms of explaining the intention to buy
green. In this context, a unique quality is presented when evaluated in terms of the variables
(attitude towards green products, frugality, green product purchase intention) examined. Thus,
the factors affecting the intention of purchasing green products were expanded by evaluating
with different variables.
Key Words: Green product, Purchase Intention, Attitude towards Green Product,
Frugality
GİRİŞ
Geçtiğimiz son otuz-kırk yıllık zaman diliminde çevresel sorunların ortaya çıkmaya
başlaması işletmelerin ve tüketicilerin bu konu üzerine yoğunlaşmalarında etkili olmuştur.
İşletmeler kar etmenin yanında yeni fikirler geliştirmek, yeşil ürün ya da yeşil markalarını
tüketicinin aklında konumlandırmak ve pazarda rekabet edebilmek için yeni stratejiler
geliştirmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilir pazarlamanın temeli olarak işletmeler çevre
dostu ürünlerin üretimine ağırlık vermeye başlamıştır. Ancak işletmelerin tamamının yeşil
pazarlama stratejilerini uygulayacak yeterli yeteneği yoktur. İşletmeler yeşil pazarlama
faaliyetlerini başarılı bir şekilde yerine getirmek istiyorlarsa, geleneksel pazarlama
aktivitelerini yeşil pazarlamayla bütünleştirmelidirler (Ottman, 1992).
Çevreye duyarlı (yeşil) bir işletmenin diğer işletme türlerine göre iki avantajı vardır. İlk
olarak çevrecilik anlayışının hızla büyüdüğü 21. yüzyılda işletmeler bu pazarda kendilerine
bir hedef koyabilirler ve bu pazardan pay alabilirler. Almanya merkezli Roland Berger
Strategy Consultants gerçekleştirmiş olduğu bir araştırmaya göre çevreci teknolojiler için
küresel pazar hacminin 2020 yılına kadar 2 trilyon 740 milyar $ olacağı tahmin edilmektedir.
Dolayısıyla işletmelerinde bu büyük pazardan pay alabilirler. Çevreci işletme olmanın ikinci
avantajı dünyanın daha iyi bir hale gelmesine katkı sağlarken işletmeninde bundan tatmin
olmasıdır (Ward, 2019).
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Tüketicilerin çevre ile ilgili kaygıları ve satın alma davranışlarında yaşanan değişimde
bu durumun ortaya çıkmasında önemli bir unsur olarak değerlendirilebilir. Bunun sonucu
olarak tüketiciler satın alma eylemlerinde geleneksel ürünler ve yeşil ürünler arasında seçim
yapmakla karşı karşıya kalmaktadır. Yeşil ürün satın almak için harcama yapan, çevre bilinci
ve çevresel bilgi düzeyi yüksek olan bireyler yeşil müşteri olarak ifade edilmektedir (Norazah
ve Norbayah, 2015). Tüketiciler çevre dostu ürünleri talep ederek çevre konusundaki
endişelerini dile getirmeye başlamışlardır. Bu yeşile yönelme hareketi, sağlıklı yaşam
bilincinin artması nedeniyle dünya genelinde giderek yaygınlaşmaktadır (Norazah, 2013).
Günümüzde işletmeler tüketicilerin güvenini kazanmak için ürünlerinin çevresel
performansı hakkında daha fazla bilgi vermek durumundadır. Çünkü müşteriler ürünler
hakkında kendilerine yeterli bilgi sağlanmadığında satın alma konusunda kararsız
kalmaktadırlar (Chen ve Chang, 2012). Chen (2008) işletmelerin yeşil pazarlamayı
önemsemelerinin nedenlerini şu şekilde ifade etmektedir:
 Çevresel eğilimlere uyum sağlama
 Rekabet avantajını arttırmak
 İşletmenin kurumsal imajını arttırmak
 Ürünün değerini arttırmak
 Pazardaki yeşil fırsatlardan yararlanmak
Bu çalışma işletmelere ve pazarlamacılara yeşil pazarlama çerçevesinde tüketicilerin
yeşil ürünlere karşı tutumu ve sahip oldukları tasarruf eğilimleri aracılığıyla yeşil ürün satın
alma niyetlerini artırmak için hazırlanmıştır. Bu kapsamda ele alınan bu çalışmanın amacı,
tüketicilerin yeşil ürüne karşı tutum ve sahip oldukları tutumluluk (tasarruf eğilimi)
düzeylerinin tespit edilmesi ve bu değişkenlerin yeşil ürün satın alma niyeti üzerindeki
etkisini de ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın geri kalan kısmında literatür taraması, araştırma
modeli ve hipotezler açıklanmaya çalışılmıştır. Daha sonra yöntem açıklanmış ve elde edilen
veriler analiz edilmiştir. Sonuç bölümünde de bulgular tartışılmıştır.
LİTERATÜR VE ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ
Yeşil pazarlama, tüketicilerin çevre dostu tutum ve davranışlarını teşvik etmek ve
sürdürmek için geliştirilen tüm pazarlama faaliyetlerini kapsayan geniş bir kavramdır (Jain ve
Kaur, 2004). Yeşil pazarlama faaliyetlerinin ağırlıklı olarak sürdürülebilir kalkınma ve
kurumsal sosyal sorumluluk konularına duyarlı işletmeler tarafından uygulanmaktadır. Bunun
yanında her geçen gün daha fazla işletmenin ürünlerini, tüketiciler için daha çekici hale
getirme ve böylece paketleme, nakliye, enerji/su kullanımı gibi giderlerini azaltarak
sürdürülebilir ürün uygulamalarını hayata geçirme gayretinde olduğu da ortadadır (Ward,
2019). Çevreye duyarlı etiket ve çevreye duyarlı marka gibi pazarlama araçları çevre dostu
ürünlerin algılanmasını kolaylaştırmaktadır. Bu tür araçların kullanılması çevre dostu
ürünlerin satın alınmasında ve tüketilmesinde önemli bir rol oynamaktadır (Rahbar ve Wahid,
2011). Buna bağlı olarak tüketicilerin çevresel kaygılarında yaşanan artış ve çevresel olarak
sürdürülebilir ürünlere yönelik tutumları da olumlu yönde değişmektedir (Cheah ve Phau,
2011). Bu değişim tüketicilerin yeşil ürün satın alma davranışlarında da etkili olmaktadır.
İşletmelerin bu şekilde gerçekleştirmiş olduğu uygulamalarla çevreye duyarlı tüketicilerin
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satın alma davranışları üzerinde etkili olmaya ve böylelikle marka sadakatini sağlamaya
çalıştıkları ifade edilebilir.
Araştırmanın bu kısmında tüketicilerin yeşil ürüne karşı tutumu, tasarruf eğilimi ve yeşil
ürün satın alma niyetleri incelecek ve araştırma kapsamında öne sürülen araştırma hipotezleri
ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti
Gerekçeli Eylem Teorisi, Fishbein ve Ajzen (1975) tarafından geliştirilen bireyin
davranışını tahmin etmede kullanılan modellerin başında gelmektedir. Bireyin tutum ve
davranışı arasındaki ilişkinin açıklanmaya çalışıldığı teoride tutum ile davranış arasındaki
ilişkide davranışsal niyetin önemli olduğu ifade edilmektedir. Teoriye göre bireyin davranışsal
niyeti belirlendiğinde davranışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği anlaşılabilmektedir (Godin,
1994: 1391). Teoride niyet, bir bireyin ortaya koymayı planladığı çabanın yoğunluğu ve
davranışı gerçekleştirmek için duyduğu arzu düzeyi olarak ifade edilmektedir (Ajzen, 1991:
186). Bu kapsamda yeşil satın alma niyeti ise bir tüketicinin çevresel gereksinimlerinden
kaynaklanan belirli bir ürünü satın alma olasılığı olarak değerlendirilmektedir (Morrison,
1979). Tüketicinin satın alacağı -ürünün çevresel özelliklerinin farkında olarak- çevre dostu
bir ürünü satın alma tercihinde olması yeşil ürün satın alma niyetidir (Oliver ve Lee, 2010).
Ele alınan bu çalışmada ise yeşil ürün satın alma niyeti Norazah (2016)’nın belirttiği gibi bir
tüketicinin çevreye ve topluma daha az zarar verecek bir ürünü satın alma niyeti ile ilgilidir.
Literatürde tüketicilerin yeşil ürün satın alma davranışını farklı açılardan ele alıp inceleyen
farklı çalışmalar (Çabuk vd., 2008; Karaca, 2013; Çabuk vd., 2014; Çakmak ve Özkan, 2016;
Onurlubaş, 2019; Saba, 2019) mevcuttur.
Yeşil Ürüne Karşı Tutum
Bir ürün ya da markaya karşı tutum, tüketicilerin tercihleri ve ürün/marka ile ilgili
hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları hakkındaki genel değerlendirmesi (Solomon, 2014), olumlu
ya da olumsuz duygularıdır. Bu nedenle bir kişinin bir ürüne yönelik olumlu tutumu satın
alma niyetini tetikler, satın alma niyetinin olumlu olması ise ürünün satın alınma şansını
artırırken olumsuz niyet satın alınma şansını azaltmaktadır (Punyatoya, 2015). Vazifehdousta
(2013), tüketicinin yeşil ürün satın alma niyetinin büyük oranda ürüne karşı olumlu tutumdan
etkilendiğini belirtmektedir. Norazah (2016), Malezya’da marketlerden ve çeşitli perakende
mağazalarından haftada en az bir defa organik sebze gibi yeşil ürün satın alma deneyimine
sahip ve yeşil yaşamı bir hayat tarzı olarak benimsemiş olan bireyler üzerinde yapmış olduğu
çalışmada yeşil markaya karşı tutumun yeşil ürün satın alma niyetini etkilediği sonucuna
ulaşmıştır. Benzer şekilde Paul vd. (2016)’da Hintli tüketicilerin yeşil bir ürün satın alma
niyetinin önemli ölçüde tutumlarından öngörülebildiği bulgusunu elde etmiştir. Bu kapsamda
yeşil ürüne karşı tutumun yeşil ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisi aşağıdaki hipotezle test
edilecektir.
H1: Tüketicinin yeşil ürünlere karşı tutumu yeşil ürün satın alma niyetini anlamlı
ve pozitif yönde etkiler.
Tüketicinin Tasarruf Eğilimi
Bir yaşam biçimi olarak kanaatkarlık, harcama yaparken dikkatli olma durumu olarak
tanımlanmaktadır (www.dictionary.cambridge.org, 2019). Diğer bir ifadeyle azla yetinen,
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

436

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
elindeki ile yetinen anlamlarına gelmektedir. Kanaatkarlık ekonomide, tutum/tutumluluk ve
tasarruf gibi anlamlarda içermektedir (www.tdkgov.tr, 2019). Pazarlamada tüketici
perspektifinden ele aldığımızda kanaatkarlık/tutumluluk/tasarruf eğilimi; tüketicilerin hem
elde edilmesinde hem de uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmeleri için sahip oldukları
kaynakları kullanım düzeyiyle karakterize eden tek boyutlu yaşam tarzıdır (Lastovicka vd.,
1999). Tutumlu kişiler, cimrilerden farklı olarak harcama yapmaktan kaçınmak yerine daha
ekonomik davranmayı tercih ederler (Rick vd., 2008). Ayrıca bu kişiler, pazarla olan
ilişkilerini etkileyen tüketim karşıtı bir zihniyete de sahip olabilirler (Albinsson vd., 2010).
Kısaca kanaatkarlık/tutumluluk/tasarruf eğilimi, bireylerin ihtiyaçlarını karşılarken
yapacakları harcamalarında ve ürünlerin kullanımında sonuçlarını düşünerek bilinçli bir
davranış sergilemesi olarak ifade edilebilir.
Bir yaşam tarzı olarak tutumluluğun tüketici davranışları üzerinde incelenmesi
önemlidir. Çünkü tutumluluk tüketicilerin mal ve hizmetleri nasıl kullandığını açıklamaya
yardımcı olmaktadır (Lastovicka vd., 1999). Tutumlu bir birey, tüketim eylemini
gerçekleştirirken daha az tüketme eğiliminde olduğu ve elinde bulunanları da maksimum
fayda sağlamadan atmadığı için çevreci olarak da değerlendirilebilir. Bu kapsamda çevreci bir
ürünün satın alma davranışının gerçekleşmesinde tüketicilerin sahip oldukları
kanaatkarlık/tutumluluk/tasarruf eğilimi’nin etkili olup olmadığı üzerinde durulması gereken
konulardan biri haline gelmektedir. Bu kapsamda oluşturulan hipotezler aşağıdaki şekilde
ifade edilmektedir.
H2: Tüketicinin kaynak tasarrufu yeşil ürün satın alma niyetini anlamlı ve pozitif
yönde etkiler.
H3: Tüketicinin parasal tasarrufu yeşil ürün satın alma niyetini anlamlı ve pozitif
yönde etkiler.
METODOLOJİ
Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Modeli
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yeşil ürüne karşı tutum ve sahip oldukları tasarruf
eğilimi (tutumluluk) düzeylerinin yeşil ürün satın alma niyeti üzerindeki etkisini incelemektir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen bu çalışmada kolayda örnekleme yöntemi ile yüz yüze
anketlerle veriler elde edilmiştir. Bu yöntemin kullanılma nedeni maliyet ve zaman kısıtıdır.
2019 yılı Eylül ve Ekim ayları içerisinde gerçekleştirilen saha araştırmasında uygulanan 440
anket üzerinden analizler yapılmıştır.
Tüketicilerin yeşil ürün satın alma niyeti, yeşil ürüne karşı tutum ve tasarruf
eğilimlerinin incelendiği bu çalışmada literatürde farklı çalışmalarda kullanılan ölçeklerden
yararlanılmıştır. Tüketicilerin yeşil ürüne karşı tutumlarını ölçmek amacıyla Norazah
(2016)’dan 5 ifade, tüketicinin tasarruf eğilimini (tutumluluk) ölçmek amacıyla Lastovicka
vd. (1999)’dan 8 ifade ve yeşil ürün satın alma niyetini ölçmek amacıyla Chen ve Chang
(2012)’den 3 ifade uyarlanarak araştırmada kullanılmıştır. Araştırma modeli Şekil 1’de
gösterilmektedir.
Şekil 1: Araştırmanın Modeli
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Tüketicinin
Tasarruf Eğilimi

Yeşil Ürüne Karşı
Tutum

H1

H3

Parasal Tasarruf

Yeşil Ürün Satın
Alma Niyeti

H2
Kaynak Tasarrufu

Araştırma Bulgularının Analizi
Araştırmaya katılan tüketicilerin demografik özelliklerine Tablo 1’de yer verilmiştir.
Tablo’da yer alan bilgilere göre katılımcıların 208’i (%47,3) kadın, 232’si (%52,7) erkektir.
Aylık ortalama aile gelirlerine göre katılımcılar beş gruba ayrılarak incelenmiştir. Buna göre
tüketicilerin %%38,6’sı 1501-3000 TL gelir grubu arasında yer almıştır. Yaş dağılımlarına
göre araştırmaya katılanların %60’ının 20-22 yaş arasındaki genç tüketicilerden oluştuğu
görülmektedir. Yaşam yeri değişkenine göre katılımcıların 162’si (%36,4) büyükşehir, 138’i
(%31,4) il merkezi ve 112’si (%25,5) ilçe/kasaba’da yaşadığını ifade etmiştir. Araştırmaya
katılan katılımcıların 28’inin bu soruyu yanıtsız bıraktığı görülmektedir.
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikler
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Aylık Aile Geliri
0-1500 TL
1501-3000 TL
3001-4000 TL
4001-5000 TL
5001 TL ve üzeri
Toplam

Frekans

%

208
232
440

47,3
52,7
100,0

88
170
72
45
56
431

20,0
38,6
16,4
10,2
12,7
98,0

Yaş
19 ve altı
20 – 22
23 ve üzeri
Toplam
Yaşam Yeri
Büyükşehir
İl
İlçe/kasaba
Toplam

Frekans

%

97
264
79
440

22,1
60,0
17,9
100,0

138
162
112
412

31,4
36,4
25,5
93,6

Araştırmaya katılan tüketicilerin yeşil ürün satın alma deneyimine ilişkin bulgular Tablo
2’de gösterilmektedir. Tablo’ya göre katılımcıların yeşil ürün olarak %50,7’si organik sebze,
%25,0’i organik yumurta ve %13,9’u enerji tasarruflu elektronik cihaz satın almayı tercih
ettiği anlaşılmaktadır. Ankete katılanların yarıdan fazlası (%57,5) bazen, %20,7’si nadiren ve
%20,7’side her zaman yeşil ürün satın aldığını ifade etmiştir. Yeşil ürün satın alımına ilişkin
son altı ayda katılımcıların %45,9’u 100-500 TL ve %38,6’sı 0-99 TL arasında yeşil ürün için
harcama yaptıklarını belirtmiştir. Katılımcıları yeşil ürün satın almaya teşvik eden başlıca
kaynağın aile olduğu görülmektedir. Yine yeşil ürün satın almayı etkileyen medya aracı
olarak da sosyal medya/internet’in ilk sırada olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
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Tablo 2: Yeşil Ürün Satın Alma Deneyimi
Yeşil Ürün Satın Alma Sıklığı
Nadiren
Bazen
Her Zaman
Toplam
Etkili Medya Aracı
Reklamlar
Belgeseller
TV Programları
Gazete/Dergi
Sosyal Medya/İnternet
Toplam
En Sık Satın Alınan Ürün
Organik Yumurta
Organik Sebze
Çevreci Deterjan
Çevreci Kıyafet
Enerji Tasarruflu
Elektronik Cihaz
Toplam

Frekans

%

91
253
91
435

20,7
57,5
20,7
98,9

108
69
41
10
202
430

24,5
15,7
9,3
2,3
45,9
97,7

110
223
22
17

25,0
50,7
5,0
3,9

61

13,9

433

98,4

Frekans
Satın Almaya Teşvik Eden Unsur
Ailem
258
Arkadaşlarım
53
Öğretmenlerim
50
Komşularım
2
Diğer
73
Toplam
436
Son 6 ayda yeşil ürün harcaması
0-99 TL
170
100-500 TL
202
501-1000 TL
27
1001 TL ve üzeri
35
Toplam
434

%
58,6
12,0
11,4
0,5
16,6
99,1
38,6
45,9
6,1
8,0
98,6

Araştırma kapsamında ele alınan yeşil ürün satın alma niyeti, yeşil ürüne karşı tutum ve
tasarruf eğilimini ölçen ifadelerin ilgili faktörler altında toplanıp toplanmadığını belirlemek
amacıyla açımlayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda
değişkenlerin 4 faktör altında toplandığı görülmüştür. Bulgular incelendiğinde tüketicilerin
tasarruf eğilimi ölçeğinin iki faktöre ayrıldığı anlaşılmış ve uzman görüşüne başvurularak
tasarruf eğilimi ölçeğinin parasal tasarruf ve kaynak tasarrufu olarak ayrılması uygun
görülmüştür. Yine tasarruf eğilimi (tutumluluk) ölçeğine ait 1 ifadenin faktör yükünün
anlamsız çıkması sonucu analizden çıkarılmıştır. Geriye kalan 7 ifadenin 3’ü parasal tasarruf
ve 4’ü kaynak tasarrufu altında toplanmıştır. Temel bileşenler analizi ve Varimax döndürme
yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda, araştırmada elde edilen
örneklemin faktör analizi için yeterli (KMO değeri: 0,828) ve anlamlı (p<0,000) olduğu
bulgusu elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizine ilişkin bulgular ve güvenirlilik analizi
sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3’e göre güvenirlilik (Cronbach’s Alpha) katsayıları incelendiğinde tüm
faktörlerin 0,70’den büyük güvenirlilik değerine sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç
ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir (Hair vd., 2010; Altunışık vd., 2010). Yeşil
ürüne karşı tutum, parasal tasarruf, kaynak tasarrufu ve yeşil ürün satın alma niyeti
faktörlerine ait özdeğerlerin 1’den büyük olduğu ve bu dört faktörün toplam varyansın
%60,48’ini açıkladığı açımlayıcı faktör analizi sonucu elde edilen bulgular arasındadır.
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Tablo 3: Açımlayıcı Faktör Analizi
Faktör
Yükü
Yeşil Ürüne Karşı Tutum (α=0,795)
Yeşil ürünlerin çevresel itibarının genellikle güvenilir olduğunu
düşünüyorum
Yeşil ürünlerin çevresel (ekolojik) performansının genellikle
güvenilir olduğunu düşünüyorum
Yeşil ürünlerin çevresel (ekolojik) iddialarının genellikle güvenilir
olduğunu düşünüyorum
Yeşil ürünlerin (sahip olduğu) çevresel kaygılar beklentilerimle
örtüşüyor
Yeşil ürünler çevreyi korumaya dair verdikleri sözleri ve
sorumluluklarını yerine getirdiklerini düşünüyorum.
Parasal Tasarruf (α=0,751)
Paramı harcarken çok dikkatli davranırım
Para konusunda sorun yaşamamak için oldukça disiplinliyimdir

Toplam Açıklanan Varyans: %60,48
KMO: 0,828
Bartlett’s Küresellik Testi: 2261,103

Açıklanan
Varyans %

4,666

31,11

1,294

8,62

2,100

14,00

1,012

6,75

0,713
0,824
0,818
0,584
0,616

0,841
0,867

Almayı çok istediğim bir şeyi, sırf para biriktirmek için
erteleyebilirim
Kaynak Tasarrufu (α=0,704)
Sahip olduğunuz şeylere (eşyalara) iyi bakarsanız, uzun vadede
kesinlikle paradan tasarruf edersiniz.
(Günümüzdeki insanları gözlemlediğimde) Hala işe yarar olmasına
rağmen çöpe ya da bir kenara atılan çok fazla şey olduğunu
görüyorum
(Finansal) kaynaklarımı daha iyi kullanmak bana kendimi iyi
hissettiriyor
Elinizdeki ürünü yeniden kullanabiliyorsanız yenisini almanız saçma
geliyor bana
Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti (α=0,709)
Çevresel kaygınız nedeniyle yeşil ürün satın almak istiyorum
Gelecekte çevresel faydaları nedeniyle yeşil ürün satın almayı
umuyorum.
Genel olarak, çevre dostu olduğu için (çevreci) yeşil ürün satın
aldığım için memnunum

Özdeğer

0,637

0,756
0,774
0,690
0,543

0,802
0,722
0,671

Sig.: 0,000

Araştırmaya ilişkin olarak kullanılan değişkenlere ait korelasyon katsayıları Tablo 4’te
yer almaktadır. Tablo’ya göre yeşil ürüne karşı tutum ile yeşil ürün satın alma niyeti arasında
pozitif ve 0,523 kuvvetinde istatistiksel olarak anlamlı (p<0,01); kaynak tasarrufu ile yeşil
ürün satın alma niyeti arasında pozitif ve 0,388 kuvvetinde istatistiksel olarak anlamlı
(p<0,01); parasal tasarruf ile yeşil ürün satın alma niyeti arasında pozitif ve 0,287 kuvvetinde
istatistiksel olarak anlamlı (p<0,01) ilişki bulunmuştur.

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

440

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
Tablo 4: Değişkenler Arası Korelasyon Matrisi
Ortalama

S. Sapma

Kaynak Tasarruf

4,37

0,669

Parasal Tasarruf

3,44

0,993

Yeşil Ürüne Karşı
Tutum

3,76

0,613

Satın Alma Niyeti

3,99

0,691

**

r
p
r
p
r
p
r
p

Kaynak
1

Parasal

0,423**
0,000
0,296**
0,000
0,388**
0,000

1
0,208**
0,000
0,287**
0,000

Tutum

Niyet

1
0,523**
0,000

1

p<0,01

Bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken üzerinde etkili olup olmadığını tespit
edebilmek için çoklu regresyon analizinden faydalanılmıştır. Gerçekleştirilen çoklu regresyon
analizinde Enter yöntemi kullanılmıştır. Araştırma değişkenlerine ilişkin uygulanan regresyon
analizine ilişkin bulgular Tablo 5’te gösterilmektedir. Tablo’ya göre bağımlı değişken yeşil
ürün satın alma niyetiyken, bağımsız değişkenler yeşil ürüne karşı tutum, kaynak tasarrufu ve
parasal tasarruf’tur. Yine Tablo 5’te bağımsız değişkenlerin çoklu bağlantı problemi oluşturup
oluşturmadığını göstermek üzere VIF ve tolerans değerlerine de yer verilmiştir. Hair vd.’ne
(2010) göre VIF değerinin 10’un altında olması ve tolerans değerinin 0,10’un üstünde olması
durumunda çoklu bağlantı probleminin olmadığı ifade edilmektedir.
Tablo 5’e bakıldığında bağımsız değişkenlere ilişkin olarak VIF ve tolerans değerlerine
göre çoklu bağlantı probleminin olmadığı anlaşılmaktadır. Çoklu regresyon analizine göre
düzeltilmiş R2 değeri 0,337’dir. Diğer bir ifadeyle regresyon modelinde yer alan yeşil ürüne
karşı tutum, parasal tasarruf ve kaynak tasarrufu değişkenleri bağımlı değişken olan yeşil ürün
satın alma niyetindeki değişimin %33,7’sini açıklamaktadır. Yine regresyon modelinin F
değerinin 75,506 ve p değerinin 0,000 olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Tablo 5: Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları

Model

Standardize
Edilmemiş
Katsayılar
Standart
(B)
Hata
0,919
0,213

Standardize
Edilmiş
Katsayılar
(Beta-β)

Sabit
Yeşil Ürüne Karşı
0,493
0,046
0,438
Tutum
Kaynak Tasarrufu
0,220
0,046
0,213
Parasal Tasarruf
0,73
0,030
0,106
Bağımlı Değişken: Yeşil Ürün Satın Alma Niyeti
F=75,506 p=0,000 R2=0,342 Düzeltilmiş R2=0,337

VIF

Tolerans

t değeri

-

-

4,310

p
değeri
0,000

1,106

0,904

10,716

0,000

1,289
1,229

0,776
0,814

4,832
2,453

0,000
0,015

Hipotez testlerinin sonucunu değerlendirmek için Tablo 5’te yer alan bağımsız
değişkenlerin anlamlılık (p değeri) düzeylerine bakıldığında ise H3 hipotezinin
desteklenmediği, H1 ve H2 hipotezlerinin desteklendiği anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle
araştırmaya katılan tüketicilerin parasal tasarruf düzeylerinin yeşil ürün satın alma niyeti
üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisinin olmadığı; yeşil ürünlere karşı tutum ve kaynak
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tasarrufu değişkenlerinin ise yeşil ürün satın alma niyetleri üzerinde pozitif ve anlamlı
etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
SONUÇ
Bu çalışmada ilk olarak katılımcıların yeşil ürün satın alma deneyimleri üzerinde
durulmuştur. Bu kapsamda yeşil ürün satın alma sıklığı, en çok satın alınan yeşil ürün, yeşil
ürün satın alma davranışında etkili medya yeşil ürün satın almaya teşvik eden unsur ve
katılımcıların son altı ayda yeşil ürünler için yapmış oldukları harcamalarına ilişkin ifadeler
yer verilmiştir. İkinci olarak faktör analizi ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır. Yapılan
faktör analizi ilişkin olarak tutumluluk (tasarruf eğilimi) değişkenine ait yedi ifadenin tek bir
boyut altında toplanması gerekirken iki boyutta toplandığı sonucu elde edilmiştir. Ortaya
çıkan bu iki boyut uzman görüşüne başvurularak parasal ve kaynak tasarrufu olarak yeniden
adlandırılmıştır. Araştırmada kullanılan diğer değişkenler ise yeşil ürüne karşı tutum ve yeşil
ürün satın alma niyetidir. Ayrıca elde edilen sonuçlara göre kullanılan ölçeklerin boyutlar
itibariyle güvenilir olduğu söylenebilir. Araştırmanın son aşamasında, tüketicilerin yeşil ürüne
karşı tutum ve tasarruf eğilimlerinin (parasal ve kaynak) yeşil ürün satın alma niyeti
üzerindeki etkisi regresyon analizi ile incelenmiştir. Bunun sonucunda öne sürülen üç hipotez
değerlendirilmiş ve "Tüketicinin parasal tasarrufu yeşil ürün satın alma niyetini anlamlı ve
pozitif yönde etkiler" hipotezi reddedilmiş, diğer hipotezlerin desteklendiği sonucuna
ulaşılmıştır.
Bu sonuç yeşil ürün satın alma davranışı üzerinde tüketicilerin parasal tasarruf
eğilimlerinin etkili olmadığını, diğer bir ifade ile tüketicilerin yeşil ürün satın alırken ürünün
parasal değerini ikinci planda tuttuğu söylenebilir. Literatürde yer alan çalışmalarda yeşil ya
da çevreci olarak adlandırılan tüketicilerin ihtiyaçları olan ürünleri satın alırken fiyatının
yüksek olmasına rağmen çevresel kaygılar nedeniyle yeşil ürünleri satın almayı tercih
ettiklerini ortaya koymaktadır.
Sonuç olarak, tüketim ve çevre arasındaki ilişkinin önemle üzerinde durulması, çevresel
konularda tüketicilerin duyarlılıkları ve eğilimleri göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Daha sonra ele alınacak çalışmalar tüketicinin çevresel kaygılarını ön planda tutabilecek farklı
değişkenler kullanılarak, demografik özellikleri de göz önünde bulundurularak karşılaştırmalı
bir şekilde yapılabilir. Çünkü bu araştırmanın oluşmasında zaman ve veri toplama maliyeti
önemli bir kısıttır. Yine çalışmada belirli ürün gruplarının yeşil ürün olarak belirtilmesi bir
diğer kısıt olarak değerlendirilebilir.
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GEMİ KAZALARINDAN KAYNAKLANAN DENİZ KİRLİLİĞİ VE TÜRKİYE’DE
ÖNE ÇIKAN GEMİ KAZALARINA İLİŞKİN BİR İNCELEME
Kpt. Tayfun CEYHUN
Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Çiçek CEYHUN
Bursa Teknik Üniversitesi
Özet
Dünyada her geçen gün artan ticaret hacmi dolayısıyla büyük miktarlarda yükün tek
seferde taşınmasını sağlayan deniz taşımacılığının da önemi ve hacmi artmaktadır. Artan bu
kullanımda denizlerde oluşan gemi kaynaklı kirliliğe sebebiyet vermektedir. Bu çalışmada
MARPOL (Uluslararası Deniz Kirliliği Sözleşmesi) hükümleri incelenerek gemi kaynaklı
deniz kirliliği ve nedenleri açıklanmıştır. Çalışma kapsamında Türkiye’de öne çıkan gemi
kazaları ve bu kazalardan kaynaklanan kirlilik ele alınmıştır. Ardından gemi kazalarından
kaynaklanan kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirlere değinilerek çalışma sonuçlandırılmıştır.
MARINE POLLUTION FROM SHIP ACCIDENTS AND A SURVEY HIGHLIGHTS
FOR THE SHIP ACCIDENT IN TURKEY
Abstract
Due to the increasing volume of trade in the world, the importance and volume of
maritime transport, which enables the transportation of large amounts of cargo at once, is also
increasing. This increased use causes ship-induced pollution in the seas. In this study,
MARPOL (International Convention on Marine Pollution) provisions are examined and the
causes of marine pollution caused by ships are explained. Pollution caused by the shipwreck
of lead are discussed in Turkey and that the scope of work accidents. Then, measures were
taken to prevent pollution caused by ship accidents and the study was concluded.
1. GİRİŞ
Deniz taşımacılığı, gemilerin modernizasyonu ve her geçen gün biraz daha büyümesi ile
önemi her geçen gün artan bir değer haline gelmiştir. Doğaldır ki gemi kapasitelerinin
artması, seyir hızlarının artması, liman operasyon hızlarının artması, eğitim konusunda
yetersiz personelin çalıştırılması gibi faktörlerle gemi kaynaklı deniz kirliliği riski de her
geçen gün artmaktadır.
2. GEMİ KAYNAKLI DENİZ KİRLİLİĞİ
Kirlilik başlıca hava, toprak, suyun kirletici ile karışması durumudur. Buna yaşayan
canlı sağlığını etkileyen diğer kirletenlerde eklenebilir bunlar gürültü ve ışık kirliliğidir.
Kirliliği hava, su, toprak, gürültü ve ışık kirliliği olarak sınıflandırmak mümkündür. Deniz
kirliliği ise, denizlere sanayi tesisleri ve benzeri kaynaklardan kirletici boşaltımdan kaynaklı
ve gemi kaynaklı kirlenmedir.
Gemi kaynaklı deniz kirliliğinin çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan ilki gemi
kazalarından kaynaklan kirlenmedir. Gemi operasyonları sırasında oluşan kirlenmeler yakıt
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alımı sırasında olan, gemi teçhizatlarının eksikliği uygunsuzluğu dolayısıyla denize yağ
kaçakları gres boya ve benzeri kimyasalların uygunsuz kullanımı nedeniyle oluşan
kirlenmeler olarak açıklanabilir.
Gemi atıklarının usulüne uygun olmayan şekilde denize atılması nedeniyle oluşan
kirlenmeler ise aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir (Alpay, 2015, Özdemir, 2012):
 Gemi sintinelerin yani makine altlarında biriken petrol türevleri ile kirlenmiş suların
denize uygunsuz tahliyesi nedeniyle denizler kirletilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için
MARPOL Uluslararası Deniz Kirliliği Sözleşmesi Ek 1 de (aşağıda açıklanacaktır) bu konu
belirli kurallara bağlanmıştır. Bu kuralda gemiler sintinelerin sintine seperatöründen geçirilip
denize atılacak kısmındaki petrol türevi miktarının 15 ppm’i geçmemesi kurala bağlanmıştır.
Ancak bu kurala ve ağır cezai yaptırımlara rağmen gemiler yağ kayıt defterlerinin (oil record
book) yanlış doldurulması, makinelerden fazla yağ kaçaklarının olması, sintine separatöründe
oluşan arızalar ve/veya kullanılmasında kaçınılması, çevre bilincinin oluşmamış olması vb
nedenlerle uymamaktadır. Gemilerde sintine separatörü ve 15 ppm alarm cihazı kullanmadan
atığın denize atılmasını sağlayan ve kontroller öncesi devreden sökülüp kolayca saklanabilen
gemi personeli ve denetçiler tarafından Magic Pipe (sihirli boru) olarak bilinen devreler hala
kullanılmaktadır (www.marineinsight.com)
 Sludge yağlı çamurların seperatörden geçirilmeden denize uygunsuz tahliyesi
 Ambar ve tank yıkama sularının bir takım kirletenle karışmış olması örneğin
yağlanması ya da daha önce yağ kimyasal veya petrol taşınmış slop tanklarına alınıp denize
uygunsuz tahliyesi. Bu sayılanların nedenleri ise gemilerin atık kabul tesislerine verecekleri
bedelin gemi bütçesine etkisinin negatif olması nedeniyle gemi operatör ve armatörlerin bu
masraftan mümkün olduğunca kaçmaya çalışmasıdır.
 Gemi çöplerinin denize uygunsuz tahliyesi Marpol Ek 5 ile önlenmiştir. Ancak çevre
bilincine aykırı olarak denizlerin kirletilmesinin önüne maalesef tam olarak
geçilememektedir.
 Balast operasyonlarında yapılan uygunsuzluklar. Gemi dengesini sağlamak üzere
gemideki bu konu için özel olarak kullanılan tanklara alınan deniz suyuna balast denilir.
Gemilerin çok çeşitli limanlara uğradığı düşünüldüğünde o limanda alınan balastın bir diğer
limanda basılması ekolojik olarak kirlenme ve bozulmalara sebep olur. Bunu önlemek için
uzun süren çalışmalardan sonra 8 eylül 2017 tarihinde Balast Suları İyileştirme Planı (Balast
Water Treatment Plan) yürürlüğe girmiştir.
3. MARPOL (ULUSLARARASI DENİZ KİRLİLİĞİ SÖZLEŞMESİ)
MARPOL, ilk olarak 1973 IMO uluslararası denizcilik örgütü tarafından kabul edilmiş
ve 1978 de yeter sayıda ülkenin katılımı ile yürürlüğe konulmuştur. MARPOL’ün ilk iki ekine
katılım zorunludur. Diğerlerine katılımın açık bırakılması ile sözleşmenin hayata geçirilişi
kolaylaştırılmıştır. Toplam 6 adet ekten oluşmaktadır (www.imo.udhb.gov.tr):
EK1 : Petrol Kirliliğinin Önlenmesi :Gemi kaynaklı operasyonel veya kaza sonucu
olan kirlenmenin önlenmesi konusunu içerir.
 EK 2: Dökme Halde Taşınan Zehirli Sıvı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğinin
Önlenmesi Kuralları: Bu tür yük taşıyan gemilerin operasyonel ve kaza sonucu deniz kirliliği
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yaratmasının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Bu tür atıkların sahil atık alım tesislerine
verilmesini düzenler.
 EK 3: Denizde Paketli Halde Taşınan Zararlı Maddelerden Kaynaklanan Kirliliğin
Önlenmesi Kuralları: IMDG Code yani uluslararası deniz ticaretinde kullanılan tehlikeli
yükleri içeren ve kitap halinde basılan her yeni kimyasal yükün türünün bu kitaba dâhil
edilerek denizlerin bu tür kimyasallarla kirlenmesinin önüne geçmeyi hedefleyen ektir.
 EK 4: Gemilerden Kaynaklanan Pis Su Kirliliğinin Önlenmesi Kuralları: Bu ekte
anlatılan pis su iki kategoridir; tuvalet atıklarını kapsayan siyah suların düzenlenmesi ve
bulaşık suyu atıklarını kapsayan gri suların düzenlenmesi
 EK 5: Gemilerden Kaynaklanan Çöp Kirliliğinin Önlenmesi Kuralları: Bu ekte gemi
çöpleri kategorize edilmiş ve hiçbir şekilde denize plastik ve türevlerinin atılmaması karara
bağlanmıştır.
 EK 6: Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesi Kuralları: Gemi
bacasından çıkan gazlardan azot oksit ve sülfür oksit miktarlarının sınırlandırılması için
düzenlenmişti.
4. TÜRKİYE’DE ÖNE ÇIKAN GEMİ KAZALARI VE DENİZ KİRLİLİĞİNE
ETKİLERİ
Kuzey – güney ve doğu-batı koridorlarında önemli bir geçiş güzergâhı olan Türkiye,
gemi trafiğinin yoğun bir şekilde yaşandığı ülkelerden biridir. Bu trafik yoğunluğu her ne
kadar ticari anlamda ülkemiz sularına canlılık getirse de yaşanan kazalar pek çok açıdan sorun
teşkil etmektedir. Geçmişten günümüze değin ülkemiz sularında pek çok kaza gerçekleşmiş
olup bu çalışma kapsamında sadece ön plana çıkan kazalara yer verilmiştir. Bu çalışma
kapsamında Türkiye’de öne çıkan gemi kazaları ve bu kazaların etkilerini aşağıdaki gibi
sıralamak mümkündür (Alpay, 2015, Küçük ve Topçu, 2012, dergipark.org.tr,
www.sabah.com.tr, www.seanews.com.tr, www.hurriyet.com.tr):
 Petar Zoranic & World Harmony isimli iki tankerin 14.12.1960 tarihinde İstanbul’da
çatışması sonucu 18000 ton mazot denize dökülmüştür. Olayı takip eden günlerde boğaz
trafiği olumsuz etkilenmiş Tarsus isimli gemi Petar Zoranic gemisine çarpmış ve birlikte
yanmışlardır.
 15.10.1964 tarihinde Norborn gemisi Petar Zorinac gemisi batığına çatmış yangın ve
deniz kirliliği meydana gelmiştir.
 01.03.1966 Lutsk & Cransky Oktiabr isimli iki tanker Kız Kulesi yakınlarında
çatışmış 1850ton mazot denize dökülmüştür. Olayın devamında Kadıköy ve Karaköy isimli
feribotlar kaza yapan gemilere çatmış ve komple yanmışlardır.
 01.05.1979 tarihinde İstanbul boğazında gerçekleşen Indipendenta tankeri ile Evriali
kuru yük gemisinin çatışması ile denize 95.000 ton fuel oil döküntüsü olmuştur.
 TCG Meltem & Soviet Navy War Ship gemileri İstanbul’da 24.09.1985 tarihinde
çatışmış TCG Meltem batmıştır.
 Bluestar & Gaziantep gemilerinin İstanbul’da 28.10.1988 tarihinde çatışması sonucu
1000 ton amonyak denize dökülmüştür.
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 Jambur & Da Tung Shang gemilerinin İstanbul’da 29.03.1990 tarihinde çatışması
sonucu 2600 ton gazolin denize dökülmüştür.
 Leonis & Denizatı gemilerinin İstanbul’da 24.08.1991 tarihinde çatışması sonucu
Denizatı gemisi batmıştır.
 Madonnalily & Rabunion-18 gemilerinin İstanbul’da 14.11.1991 tarihinde çatışması
sonucu Rabunion-18 gemisi batmıştır.
 Nassia & Shipbroker gemilerinin İstanbul’da 13.03.1994 tarihinde çatışması sonucu
Nassia tankerindeki 98600 ton ham petrolün çok büyük bır kısmı denize dökülmüş ve
yanmıştır. 80000 ton yük ise Rauf bey tankerine aktarılıp uzaklaştırılmıştır.
 Semele & Shipka gemilerinin İstanbul’da 07.11.1999 tarihinde çatışması sonucu
Semele gemisi batmıştır.
 Volganeft 248 isimli tanker 29.12.1999 tarihinde kuvvetli lodos nedeniyle ikiye
kırılmış ve tahmini 300 ton mazot denize dökülmüştür.
 Gotia isimli gemi 07.10.2003 tarihinde İstanbul’da alıkonulmuş gemiden 22 ton mazot
denize dökülmüştür.
 GGC Svyatoy Panteleymon isimli gemi İstanbul’da 10.11.2003 tarihinde karaya
oturmuş ve 500 ton mazot denize dökülmüştür.
 Lady Tuna18.12.2016 Çeşme’de karaya oturması sonucu 50 ton mazot denize
dökülmüştür.
5. SONUÇ
Bu çalışmada Türkiye’de öne çıkan gemi kazaları ve bu kazaların etkileri açıklanmıştır.
Kazaların önlenmesine yönelik olarak çeşitli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Özellikle
gemi personelinin eğitimi büyük önem arz etmektedir. Bayrak devleti denetleme
uzmanlarımız yeterli eğitim düzeyindedir. Limanlarımızda denetlenen gemiler emniyet,
sertifikalar ve çevre kirliliği konularında başarı ile denetlenip eksikliklerin giderilmesi
sağlanmaktadır. Gerekli hallerde cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Yaşanan kazalardan ders
çıkarıldığı ve gerekli tedbirlerin alındığı değerlendirilmektedir. Boğazlarda gemi trafik
yönetim sistemlerine geçişmiş olması, bunun önemli bir göstergesidir. Gemiler sahil
gözetleme istasyonundan radarlar vasıtasıyla takip edilip gerekli uyarılar anında yapılarak
kazalardan kaçınılmaya çalışılmaktadır. Yine de kazaların tamamen önlenmesi çok zor
olmakla birlikte, Dünya’daki teknolojik gelişmeler sürekli takip edilmeli ve güncel tedbirler
alınmaya devam edilmelidir.
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ANALYZING OF WORLD’S TRANSPORTATION BASED CO₂ AND
GREENHOUSE GAS EMISSIONS: EVALUATION OF TURKEY
Dr.Gökçe Çiçek Ceyhun,
Bursa Technical University, gokce.ceyhun@btu.edu.tr
ABSTRACT
Energy production all over the world is leading greenhouse gas emissions, after the
Industrial Revolution. Changing climate with global warming and extreme changes on
weather, disruption of ecological environment can be defined as the results of CO₂ and
greenhouse gas emissions. This process is now threatening not only environment and the lives
of many species, but also humans’ lives. The over rising of CO₂ and greenhouse gas
emissions is taking attentions of all nations and the many precautions are being implemented
and new ones are on the way.
Transportation sector is one of the crucial responsible actors of world’s CO₂ and
greenhouse gas emissions. Due to the high incomes of countries, the levels of transportation
based CO₂ and greenhouse gas emissions are expected to increase faster in the former days.
Due to this situation, the study reveals the analyzes of world’s CO₂ and greenhouse gas
emissions in terms of transportation. Moreover, the paper examines the situation of Turkey’s
CO₂ and greenhouse gas emissions by the means of transportation. Then the paper concluded
with the future projections for Turkey in order to reduce these emissions.
Keywords: CO₂ emissions, greenhouse gas emissions, transportation.
1. INTRODUCTION
The activities which create greenhouse gases are threatening our planet’s all living
things by rising every new day. Carbon dioxide is one of the prominent greenhouse gas,
which leads to global climate change and is tried to be reduced by all nations in the world.
Carbon dioxide’s atmospheric degree is in its highest levels in the world ever recorded
because of humans’ devastating activities by releasing this gas into the air. Especially
accelerating of globalization, international trade and international transportation have
extortionate effects on the volumes of CO₂ and greenhouse gas emissions. Due to the fact that
transportation activities are crucial contributor of gas emissions, the purpose of this paper is to
analyze transportation based CO₂ and greenhouse gas emissions in terms of Turkey. Then the
paper concludes with the future projections for Turkey in order to reduce CO₂ and greenhouse
gas emissions.
2. CO₂ AND GREENHOUSE GAS EMISSIONS OF WORLD
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A greenhouse gas (GHG) is any gaseous compound that is capable of absorbing and
emitting infrared radiation and it leads less heat to run back to space. The major greenhouse
gases in Earth's atmosphere are water vapor, carbon dioxide (CO₂), methane (CH4), nitrous
oxide (N2O) and ozone (O3) (www.worldometers.info).
Global greenhouse gas emissions sources can be listed as follows
(www.ourworldindata.org):
 Energy: public heat and electricity generation, other energy industries; solid fuels, oil,
gas, manufacturing industry, construction
 Transport: road transport, railway transport, aviation and other transport types.
 International bunkers: international shipping, international navigation, and
international aviation.
 Commercial, institutional Residential and AFF: Residential sources and other
sectors.
 Industry: chemicals, production of minerals, metals, halocarbons, pulp, paper, food,
drink, air conditioning; refrigeration, aerosols, semiconductor/electronics manufacture,
electrical equipment and solvents.
 Waste: wastewater handling, solid waste disposal, other waste handling and waste
incineration.
 Agriculture: manure management, methane and nitrous oxide emissions, rice
cultivation; manure applied to soils; manure left on pasture, burning crop residues and
cultivation of organic soils.
 Land use: emissions from the net conversion of forest and burning biomass for
agriculture.
 Other sources: fossil fuel fires and other anthropogenic sources.

Figure 1 shows World’s greenhouse gas emissions by gas.
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Figure 1: World’s Greenoohuse Gas Emissions by Gas.
Source: https://ourworldindata.org/ CO₂ -and-other-greenhouse-gas-emissions
According to Figure 1, about three quarters of greenhouse gas emissions are carbon
dioxide. After that, the prominent gas sources are methane and nitrous oxide with 17 and 7
percent of emissions, respectively. The other F-gases’ (HFC, PFC and SF6 ) have little effects
on emissions in terms of total warming.
3. TRANSPORTATION BASED CO₂ AND GREENHOUSE GAS EMISSIONS
OF TURKEY

GHG emissions from the transport sector include fossil fuels burned for rail, road,
marine and air transport. Worldwide transport energy is largely due to petroleum-based fuels
(95%), including gasoline and diesel (www.epa.gov).
Greenhouse gases are considered to be quite different with environmental and health
effects in Turkey. These impacts are expected to cause climate change and pollution-related
respiratory diseases in the long term. On the other hand, weather changes and disappearance
of some species are among the other effects of this process. Figure 2 shows Turkey’s CO₂
emissions by sector. According to 2014 data, other sector’s share is 3.71%, the share of
residential buildings, commercial and public services is 15.16%, the share of manufacturing
industries and construction is 14.62%, the share of transportation is 19.83% and finally the
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share of electricity and heat production is 46.69%. As a result, transportation activities are one
of the outstanding sources of CO₂ emissions in Turkey.

Figure 2: Turkey’s CO₂ Emissions by Sector.
Source: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
4. CONCLUSIONS
Today, climate change is the result of greenhouse gas emissions affecting our planet's
air and climate systems. The issue of climate change involves not only global warming, but
also changing extreme weather events, living populations, rising seas and a range of other
impacts.
Growing demand for energy and the changing Turkey's economy is growing rapidly and
is expected to continue this growth in the future. Expanding energy needs are mostly met with
coal and fossil fuels. As transport activities increase, greenhouse gas emissions based on
transport will continue to increase. That is why stricter measures are needed to limit the
increase in greenhouse gas emissions.
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EN YAKIN YAKLAŞIM YÖNTEMİ İÇİN VBA UYGULAMASI
Öğr. Gör. Dr. Şahin İNANÇ
Doç. Dr. Arzu EREN ŞENARAS
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
En Yakın Yaklaşım Yöntemi gezgin satıcı problemlerinin çözümü için kullanılan çözüm
yöntemlerinden biridir. Gezgin satıcı problemleri, her düğüme bir kere uğramak koşuluyla ve
uğradığı düğümlere tekrar uğramadan başladığımız noktaya dönecek bir şekilde oluşturulan
turlar kastedilmektedir. Bu tür problemlerin amacı bir satıcının n-1 sayıdaki şehri en kısa
sürede uğrayarak başladığı şehre dönmesini sağlayan gezi planını oluşturmaktır. Gezgin satıcı
problemlerinin çözümüne ilişkin birçok çözüm yolu vardır. Bu çözüm yollarının çok fazla
olmasının sebebi düğüm sayısı fazla olduğunda optimal çözüme ulaşmak için gereken işlem
zamanı üstel olarak artmasındandır. Eklenen her düğüm için problem karmaşıklığı bir önceki
olası çözüm sayısının düğüm sayısı ile çarpımı kadar artmaktadır. Diğer bir deyişle n düğüm
için (n-1)! tane farklı çözüm yolu araştırılması anlamına gelmektedir. Bu da sadece 20 düğüm
için 121.645.100.408.832.000 farklı alternatif yolun araştırılması anlamına gelmektedir.
Düğüm sayısı 40 olduğunda yaklaşık olarak 2,039 x 1046 farklı alternatif yolun araştırılması
anlamına gelmektedir. Bu nedenlerden dolayı düğüm sayısı arttığında problemin en optimal
çözümünü bulmak imkansızlaşmaktadır. Problemin optimal çözümü yerine optimale yakın
çözümler bulmak için birçok farklı strateji ile birçok farklı algoritma geliştirilmiştir. Bu
algoritmalardan birisi de yapılan bu çalışmada kullanılan En Yakın Yaklaşım Yöntemidir. En
Yakın Yaklaşım Yöntemi gezgin satıcı problemleri için optimale yakın bir çözüm verir.
Gezgin satıcı problemlerinde kullanılan bu yöntem optimal çözümü garanti etmemekle
birlikte optimale yakın bir çözüm vermektedir. Düğüm sayısının fazla olduğu NP hard
(problemin zorluğu üstel olarak artan) tipi problemlerde optimal çözüme yakın bir sonuca
pratik ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayan yöntemlerden biridir. Yapılan bu çalışmada
gezgin satıcı problemleri için En Yakın Yaklaşım Yöntemi ile çözümüne ilişkin MS Excel
altında Visual Basic Application kullanılarak bir program geliştirilmiştir. Programın öncelikle
algoritması yazılmış ardından akış çizgesi oluşturulmuştur. Geliştirilen program ile örnek
uygulama çalıştırılmıştır. Yapılan bu program oldukça yaygın kullanılan MS Excel altında
Visual Basic Application ile yazıldığından birçok alanda pratik bir şekilde kullanılabilir.
Geliştirilen uygulama sayesinde Gezgin Satıcı Problemleri için en kısa sürede gezi planının
oluşturulması kolaylıkla ulaşılabilen MS Excel ile sağlanabilecektir.
Anahtar Kelimeler: En Yakın Yaklaşım Yöntemi, GSP, Visual Basic Application
VBA Application for Closest Approach Method
Abstract
Closest Approach Method is one of the solution methods used for the solution of
traveling salesman problems. Traveling salesman problems are meant to be rounded up to
return to the point where we begin without having to visit each node once and without having
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to visit the nodes again. The purpose of such problems is to create a trip plan that allows a
vendor to return to the city where he started as soon as possible by visiting n-1 cities. There
are many ways to solve traveling salesman problems. The reason for this solution is too high
because the number of nodes is too high to increase the processing time exponentially to
achieve the optimal solution. For each added node, the complexity of the problem increases
by the number of nodes multiplied by the number of previous possible solutions. In other
words, for n nodes (n-1)! means to search for different solutions. This means that
121,645,100,408,832,000 different alternative paths are searched for only 20 nodes. When the
number of nodes is 40, it means that approximately 2,039 x 1046 different alternative paths
are explored. For these reasons, when the number of nodes increases, it becomes impossible
to find the optimal solution to the problem. Many different strategies and different algorithms
have been developed to find near-optimal solutions instead of optimal solution of the
problem. One of these algorithms is the closest approximation method used in this study. The
Closest Approach Method provides a near-optimal solution for traveling salesman problems.
This method, which is used in traveling salesman problems, does not guarantee the optimal
solution but gives a solution close to the optimal. NP hard (problem exponentially increasing)
type of problem with a large number of problems close to the optimal solution is a method
that provides a practical and fast way to reach. In this study, a program has been developed by
using Visual Basic Application under MS Excel for the solution of traveling salesman
problems with the closest approach method. The algorithm of the program was first written
and then the flowchart was created. Sample application was run with the developed program.
This program is written with Visual Basic Application under MS Excel which is widely used
and can be used practically in many fields. Due to the developed application, it will be
possible to create a trip plan for Traveling Salesman Problems as soon as possible with easily
accessible MS Excel.
Keywords: Closest Approach Method, TSP, Visual Basic Application
1.Giriş
Ulaştırma problemi (UP), m adet kaynaktan n adet talep noktasına ürünlerin en az
maliyetle dağıtımının planlanması problemidir. Atama problemi (AP) ise tek kişi sadece tek
işe atanmak üzere, n adet işe n adet kişinin en az maliyetle atanması problemini ifade eder.
UP ve AP birbiriyle benzer şekilde ele alınan, yakın ilişkili problemlerdir. Genel olarak
bakıldığında her iki problem de kapasiteli ağ akış probleminin özel türüdür. Diğer taraftan,
yine bilimsel yazında çok çalışılan ve temel yöneylem araştırması problemlerinden biri olan
gezgin satıcı problemi (GSP) yukarıda bahsedilen problemler ile büyük oranda benzerlik
gösterir. Bu bağlamda Ulaştırma, Atama ve GSP arasında önemli teorik ilişkiler olduğu ileri
sürülebilir (Dantzig vd., (1997).; Winston, (2003); Burkard, (1979); Kuhn, (1955); Karagül,
(2019)).
Gezgin Satıcı Problemi (GSP) herhangi bir şehirden başlayarak aralarındaki mesafeler
belli olan şehirleri bir kez ziyaret ederek en kısa ve en az maliyetli yolun bulunarak tekrar
başlangıç şehrine dönülmesini hedefleyen bir problemdir (Cevre vd., 2007). GSP’nin
formülasyonu kolay olmasına rağmen çözümü zordur. Şehir sayısının artmasına bağlı olarak
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problemin çözümünün karmaşıklığı da artmaktadır (Ateş, 2012). Çözümünün zor ve
uygulama alanının fazla olması nedeniyle çözümüne yönelik birçok çalışma
gerçekleştirilmiştir. Problemin çözümünde geleneksel yöntemlerin kullanılması değişken
sayısının artmasıyla beraber yetersiz hale gelmiştir(Dikmen vd., 2014).
Günümüzde gerek araştırmacılar gerekse endüstriyel uygulayıcılar GSP için hızlı ve
etkin çözümler üretebilecek yöntemler geliştirmek için yoğun çaba harcamaktadır. Her zaman
daha hızlı ve optimal ve/veya optimalden minimum sapmayla çözüme ulaşmayı sağlayacak
yöntemlerin önerilmesi ile ilgili literatür çalışmaları artarak devam etmektedir. GSP’ni bu
kadar özel yapan olgu ise teorik ve endüstriyel bir çok problem için temel model niteliği
taşımasıdır. GSP’nin NP-Zor sınıfında yer alan kombinasyonel bir problem olması da onu
araştırmacılar için çekici yapmaktadır (Karagül, 2019).
2. En Yakın Yaklaşım Yöntemi
En Yakın Yaklaşım Yöntemi gezgin satıcı problemlerinin çözümü için kullanılan çözüm
yöntemlerinden biridir. Gezgin satıcı problemleri, her düğüme bir kere uğramak koşuluyla ve
uğradığı düğümlere tekrar uğramadan başladığımız noktaya dönecek bir şekilde oluşturulan
turlar kastedilmektedir. Bu tür problemlerin amacı bir satıcının n-1 sayıdaki şehri en kısa
sürede uğrayarak başladığı şehre dönmesini sağlayan gezi planını oluşturmaktır. Gezgin satıcı
problemlerinin çözümüne ilişkin birçok çözüm yolu vardır.
Gezgin satıcı problemleri için en yakın yaklaşım yöntemi optimale yakın çözüm
vermektedir. Gezgin satıcı problemi, başladığı noktaya tekrar dönmek koşuluyla (n-1) sayıda
farklı yerleşim yerine uğrayarak turu tamamlayan problem türleri olarak tanımlanabilir. GSP
problemlerinin En yakın yaklaşım yöntemi aşağıdaki adımları içermektedir (Öztürk, 2009:
500):
Adım 1:
Verilen problemin maliyet matrisinde boş gözeler var ise bu gözelere çok büyük
değerler yazılır. Sonra matriste yer alan en küçük değerli eleman daire içine alınır ve gezi
planının halkasına eklenir.
Adım 2:
Adım 1’de daire içine alınan elemanın satırında ve sütununda bulunan tüm diğer
elemanların yerine çok büyük değerli sayılar yerleştirilerek yeni bir maliyet matrisi
oluşturulur.
Adım 3:
Adım 1 işlemi ile ulaşılan maliyet matrisinde daire içine alınmayan en küçük değerli
eleman işaretlenir ve sonra henüz tamamlanmamış gezi planında karşılık olduğu halkaya
deneme yönünde eklenir. Sonuçlanan gezi uygun değil ise işaretlenen maliyet daire içine
alınarak Adım 5’e geçilir.
Adım 4:
Eğer sonuçlanan gezi planı uygun değil ise, en son halka plandan çıkarılır ve onun
maliyeti yerine daha önce verdiğimiz büyük değerli maliyet sayısı verilerek Adım 3
işlemlerine geçilir.
Adım 5:
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Gezi planı tamamlanmış ve optimale yakın ise kabul edilir. Optimale yakın değilse
Adım 2 işlemlerine geçilir. Boş bırakılan herhangi bir yerleşim yeri Adım 2’deki işlemler ile
yeniden geriye bırakılmaz ve herhangi bir yerleşim yeri gezi planına girdi ise tekrar plana
girmez.
3. Uygulama
Yapılan bu çalışmada gezgin satıcı problemleri için En Yakın Yaklaşım Yöntemi ile
çözümüne ilişkin MS Excel altında Visual Basic Application kullanılarak bir program
geliştirilmiştir. Programın öncelikle algoritması yazılmış ardından akış çizgesi
oluşturulmuştur. Örnek bir gezgin satıcı problemi için uygulama yapılmıştır. Geliştirilen
program ile örnek uygulama çalıştırılmıştır.
Uygulamaya ait algoritma aşağıdaki gibidir;
1. Başla
2. Şehirler arası mesafe bilgileri için matris oluştur
3. Matris boyutlarının çarpımı kadar döngü oluştur (10x10’luk matris için 100 kez
çalışacak döngü)
4. Matristeki her bir elemanı kontrol edip en küçük elemanı bul
5. En küçük elemanın ait olduğu satır ve süt una çok büyük bir değer ata (9999 gibi)
6. Matris elemanının simetriği için de çok büyük bir değer ata (m(2,3) değeri için
m(3,2) değerine de atama yap) 7. Seçilen her en küçük değeri yedek bir matrise sakla
7. Döngü bittikten sonra yedek matris değerlerini Excel tablosuna yazdır
8. Dur
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Şekil 1: En Yakın Yaklaşım için Akış Çizgesi
Şekil 2’de düğümler arası mesafeler matrisi yer almaktadır. MS Excel’de A
düğümünden A düğümüne gidilme ihtimalini ortadan kaldırmak için mesafe olarak büyük bir
sayı (9999) atanmıştır.
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Şekil 2: Düğümler Arası Mesafeler Matrisi

Şekil 3: MS Excel VBA’de Elde Edilen Sonuçlar
Bulunan sonuçlar aşağıdaki gibidir:
Rota: x1 -> x2 -> x10 -> x9 -> x8 -> x4 -> x5 -> x6 -> x3 -> x7 -> x1
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Toplam rota uzunluğu: 218
4.Sonuç
Geliştirilen program oldukça yaygın kullanılan MS Excel altında Visual Basic
Application ile yazıldığından birçok alanda pratik bir şekilde kullanılabilir. Geliştirilen
uygulama sayesinde Gezgin Satıcı Problemleri için en kısa sürede gezi planının oluşturulması
kolaylıkla ulaşılabilen MS Excel ile sağlanabilecektir.
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GEZGİN SATICI PROBLEMLERİ İÇİN C# PROGRAMLAMA DİLİNDE GENETİK
ALGORİTMA UYGULAMASI
Öğr. Gör. Dr. Şahin İNANÇ
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
Araç rotalama problemleri araçların bir noktadan başka bir noktaya en uygun
rotalarının belirlenmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Araç rotalama problemlerinin birçok çeşidi
mevcuttur. Genellikle birçok problem tipinde amaç mesafeyi minimize etmeye yöneliktir.
Bazı problem türleri ise mesafeyi minimize ederken başka kısıtları da dikkate alır. Araç
rotalama problemlerinin özel bir türü gezgin satıcı problemleridir. Gezgin satıcı
problemlerinde araç başladığı noktaya döner ve her bir düğüme sadece bir kez uğrar. Bu
çalışmada gezgin satıcı probleminin çözümü genetik algoritma ile programlanıp örnek bir
uygulama üzerinde çözülmüştür. Araç rotalama problemleri ya da gezgin satıcı problemlerinin
birçok farklı çözüm yolu olmasının sebebi bu tür problemlerin düğüm sayısına bağlı olarak
çözümünün çok zor hatta bilinen teknolojik imkanlarla imkansız olabilmesidir. Düğüm sayısı
arttıkça olası çözüm sayısı düğüm sayısının bir eksiğinin faktöriyeli kadar arttığından 15-20
düğümlük bir problem çözülebiliyorken 30 ya da daha fazla düğüme sahip bir problemin
optimal çözümünü bulmak imkansıza yakın olabilmektedir. Bu nedenle birçok farklı yaklaşım
mevcuttur. Bu yaklaşımlardan bazıları sezgisel algoritmalardır. Sezgisel algoritmalarda
optimal çözümün bulunma ihtimali olmakla birlikte garantisi yoktur. Sezgisel algoritmalar
genellikle optimal çözüme yakın bir çözüm üretmektedir. Sezgisel algoritmalardan en çok
kullanılanlardan birisi de genetik algoritmalardır. Genetik algoritmalar doğadaki canlılardan
esinlenerek geliştirilmiş bir algoritmadır. Genetik algoritmada problemin düğümleri ve olası
çözümlerden birisi bir gen dizilimi gibi tanımlanmaktadır. Bu gen diziliminin farklı
kombinasyonları olası çözüm yollarından bazılarını temsil etmektedir. Başlangıç olarak
rasgele genlere (çözüm yollarına) sahip bir popülasyon (küme) oluşturulmaktadır. Daha sonra
bu popülasyon içerisinde en iyi çözümü veren genler ödüllendirilir (fazladan kopyalanır) en
kötü performansa sahip genler ise çözümden (popülasyondan) çıkarılır. En iyi ve ortalama
performansa sahip genler çaprazlanarak (crossing over) yeni bir nesil oluşturulur ve bu yeni
nesil bir sonraki popülaysonu temsil eder. Devam eden iterasyonlar sonucunda problemin
optimal çözümüne gittikçe daha yakın sonuçlar elde edilir. Belirlenen belirli bir adım sonra en
iyi çözüme sahip gen kombinasyonu problemin çözümü olarak kabul edilir. Genetik
algoritmalar gibi sezgisel algoritmalar sayesinde optimal olmasa da optimale çok yakın
çözümler çok kısa sürelerde hesaplanabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Genetik Algoritmalar, C#, GSP
Genetic Algorithm Application in C # Programming Language for Traveling Salesman
Problems
Abstract
Vehicle routing problems can be defined as describing the most appropriate routes of
vehicles from one point to another. Variety of vehicle routing problems are available. The aim
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of the problem-solving type is to minimize the distance, the goal is to direct. Some types of
problems to reduce the distance, get rid of other things. A particular type of vehicle routing
problem is traveling salesman problems. In the case of traveling salesman problems, the
vehicle returns to the point where it started and goes to a node only once. The solution of this
traveling salesman problem was programmed with genetic algorithm and solved in a sample
application area. The reason why vehicle routing problems or traveling salesman problems are
different types of solutions is that the solution of such problems depending on the nodes can
be very difficult or even impossible with complex solution possibilities. While a 15-20 node
problem can be solved, it is almost impossible to find an optimal solution to a problem with
30 or more nodes. Therefore, there are many different approaches. Some of these approaches
are heuristic algorithms. Although there is a possibility that an optimal solution can be found
in heuristic algorithms, there is no guarantee. Heuristic algorithms generally produce a
solution close to the optimal solution. One of the most used heuristic algorithms is genetic
algorithms. Genetic algorithms are an algorithm that is inspired by living things in nature. In
the genetic algorithm, the nodes of the problem and one of the possible solutions are defined
as a gene sequence. Different combinations of this gene sequence represent some of the
possible solutions. Initially, a population (cluster) with random genes (solutions) is formed.
Then, the genes that give the best solution in this population are rewarded (copied extra) and
the genes with the worst performance are removed from the solution (population). The best
and average performing genes are crossed over to create a new generation, which represents
the next population. Continuous iterations result in closer and closer results to the optimal
solution of the problem. The combination of genes with the best solution after a specified step
is considered the solution of the problem. Intuitive algorithms such as genetic algorithms can
be used to calculate very close to optimal solutions, even if they are not optimal.
Keywords: Genetic Algorithms, C#, TSP
1.Giriş
Ulaştırma Problemleri belirli bir sayıdaki kaynaktan belirli sayıdaki hedefe ürünlerin en
düşük maliyetle ulaştırılmasıdır. Atama Problemleri ise belirli sayıda kişinin her birinin teker
teker birtakım işlere atanması şeklinde ifade edilebilir. Bu iki problem türü birbirine büyük
oranda benzemektedir. Gezgin Satıcı Problemleri ise yine yukarıda bahsedilen problemler ile
ortak yönü çoktur (Dantzig vd., (1997).; Winston, (2003); Burkard, (1979); Kuhn, (1955);
Karagül, (2019)).
Gezgin Satıcı Problemleri ile ilgili günümüzde çokça araştırma yapılmaktadır. Yapılan
araştırmalarda bu tür problemler için gittikçe daha hızlı ve daha iyi sonuç veren algoritmalar
bulunmaktadır. Gezgin Satıcı Problemleri NP-Zor tipinde problemlerdir. Bu zorluğundan
dolayı daha çabuk ve iyi çözümler için araştırmalara hala devam edilmektedir (Karagül,
2019).
Büyük çaplı NP-Zor problemlerinin bilgisayar ile çözümü çok pratik olmadığı geniş
çapta kabul edilen bir gerçektir (Reevest, 1995).
Literatürde yer alan çalışmaların bir kısmı aşağıdaki gibidir:
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Metawa (2017), geleneksel istatistiksel ve matematiksel programlamanın karmaşıklığını
ve zaman tüketimini önlemek için, akıllı teknikler farklı finansal araştırma alanlarında,
özellikle bankacılıkta kredi krizi ortamındaki banka karını maksimize eden optimum banka
kredisi kararlarının seçilmesi ile ilgili Genetik Algoritmaya (GA) dayanan akıllı bir model
önermektedir.
Yuan (2017), kablosuz algılayıcı ağların (WSN'ler) dinamik doğası ve çok sayıda olası
küme yapılandırması anında en iyi ağ yapısını aramayı zorlu bir mücadele olduğundan bu
sorunu çözmek için, kablosuz algılayıcı düğüm kümelerini dinamik olarak optimize etmek
için bir çerçeve sağlayan genetik bir algoritma tabanlı, kendi kendini organize eden ağ
kümeleme yöntemi önermişlerdir.
Memati (2018), evrensel bir araç olarak merkezi bir EMS (CEMS) için iki dağıtım
iyileştiricisine yönelik modern güç ağlarının ekonomik dağıtımını planlamak için bir genetik
algoritma geliştirmişlerdir.
2.Genetik Algoritma
Genetik Algoritmalar doğadaki canlıların genetik farklılaşmasını ve evrilmesini taklit
eden rasgele sezgisel arama ve optimizasyon tekniklerinden biridir. Genetik Algoritmalar
karmaşık ve çok büyük problemleri uygunluk fonksiyonu ile kısa sürede optimale yakın
çözümler sunar. Genetik Algoritmalarda arama alanı diziler (kromozomlar) şeklinde ifade
edilir. Bu diziler topluluğuna popülasyon denir. Başlangıçta popülasyon rasgele oluşturulur.
Uygunluk fonksiyonu aracılığı ile her tur kromozomların uygunlukları test edilir. Test
sonucunda kötü sonuç verenler elenir. İyi sonuç verenler hayatta kalır. Devam eden
iterasyonlarda optimal sonuca gittikçe daha çok yaklaşılır (Maulika, 2000).
3.Uygulama
Gezgin satıcı probleminin çözümü için kullanılan genetik algoritmanın verileri MS
Excel tablosunda girilmiştir. Tablo 1’de görüldüğü gibi veriler matris şeklinde her bir
düğümden diğer düğümlere olan mesafeler girilmiştir. Mesafeler kilometre cinsindendir. Sol
üstte yer alan butona basıldığında MS Excel VBA kodları ile yazılmış bir makro
çalışmaktadır. Makronun hesaplamaları sonucunda optimale yakın en kısa yol aşağıdaki gibi
bulunmuştur.
Bu çalışmada genetik algoritma sayesinde çok fazla işlem gerektiren gezgin satıcı
problemleri daha çabuk ve makul bir sürede hesaplanabilmektedir. Ayrıca program kodları
MS Excel VBA ile yazıldığından kolayca başka uygulamalara da uyarlanabilmektedir.
Uygulamada gezgin satıcı probleminin çözüm yöntemi için kullanılan genetik
yaklaşıma ait algoritma aşağıdaki gibidir.
1. Başla
2. Başlangıç popülasyonunu oluştur
3. Popülasyonun her bir üyesi için uygunluk değerlerini hesapla
4. Başlangıçta belirlenen iterasyona ulaşıldı ise adım 9’a git
5. Uygunluk açısından en kötü değere sahip olanları popülasyondan çıkar
7. Uygunluk açısından en iyi değerlere sahip olan bireyleri ödüllendir
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6. Gen çaprazlaması yap
7. Bazı genlere mutasyon uygula
8. Bir sonraki popülasyonu oluştur ve adım 3’e git
9. En iyi değere sahip bireyi göster
10. Dur

Şekil 1: Genetik Algoritma için Akış Çizgesi
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Tablo 1: Genetik Algoritma Uygulama Verileri

En kısa yol: 500 km bulunmuştur.
En kısa yola ait düğümlerin rotası : 1 – 18 – 11 – 2 – 4 – 10 – 8 – 6 – 14 – 3 – 5 – 19 – 9
– 13 – 20 – 17 – 7 – 12 – 15 – 16 – 1 şeklinde bulunmuştur.
4. Sonuç
Genetik Algoritma kullanılarak yapılan uygulamada sonuç oldukça hızlı bulunmuştur.
Bulunan sonuç optimal ya da optimale yakın bir sonuç çıkmaktadır. Özellikle çok fazla
düğümün olduğu problem türlerinde Genetik Algoritmalar büyük avantaj sağlamaktadır.
Geliştirilen bu uygulamada optimal sonuca yakın bir çözüme sezgisel olmayan bir
algoritmaya göre çok çok daha çabuk ulaşabilmektedir.
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

466

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
Kaynakça
Burkard, R.E. (1979). Travelling Salesman and Assignment Problems: A Survey,
Annals of Discrete Mathematics, Cilt. 4, s. 193-215.
Dantzig, G.B., Thapa, M.N. (1997). Linear Programming 1: Introduction. SpringerVerlang New York, USA
Kuhn, H.W. (1955). The Hungarian Method for the Assignment Problem, Naval
Research Logistics Quarterly, Cilt. 2, Sayı. 1-2,s. 83-97.
Maulika U., Bandyopadhyay S. (2000). Genetic Algorithm-Based Clustering
Technique, Pattern Recognition, Cilt. 33, Sayı. 9, s. 1455-1465
Metawaa N. M., Hassana K., Elhosenyb M. (2017). Genetic Algorithm Based Model
For Optimizing Bank Lending Decisions, Expert Systems with Applications, Cilt. 80, Sayı. 1,
S. 75-82.
Nematia M., Braunb M., Tenbohlenc S. (2018). Optimization Of Unit Commitment And
Economic Dispatch İn Microgrids Based On Genetic Algorithm And Mixed İnteger Linear
Programming, Applied Energy, Sayı. 210, s. 944-963.
Reevest, C.R., (1995). A Genetıc Algorıthm For Flowshop Sequencıng, Pergamon, Cilt.
22, Sayı. 1, s. 5-13
Winston, W.L. (2003). Operations Research: Applications and Algorithms. 4th edition.
Cengage Learning.
Yuan X., Elhoseny M., El-MinirAlaa H. K., Riad M. (2017). A Genetic AlgorithmBased, Dynamic Clustering Method Towards Improved WSN Longevity, Journal of Network
and Systems Management, Cilt. 25, Sayı. 1, s. 25-46.

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

467

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
TÜRK TAKIM TEZGÂHLARI SANAYİNDE İNOVASYON PERFORMANSINI
BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI
Doç. Dr. Cem Okan TUNCEL
Deniz OKTAY
Uludağ Üniversitesi
Özet
Takım tezgâhı sanayisi sanayi sektörleri arasında yatırım malları üreten ana sektördür
ve bu yüzden stratejik bir öneme sahiptir. Takım tezgâhı sanayindeki inovasyon genellikle
bireysel takım tezgâhlarının teknolojik özelliklerine ve gelişmelerine odaklanmaktadır.
Genelde, takım tezgâhı üreticileri büyük ölçekli değildir. Takım tezgâhları sektörünün
teknolojik rejim karakteristikleri ve inovasyon örüntüleri ele alındığında, sektörün imalatçı ile
kullanıcı arasındaki ara yüzde biriktirilmiş örtük bilginin Pawitt’in sanayi sınıflandırması için
önemli olduğu tipik bir
“Uzmanlaşmış Tedarikçi Sanayi”nin özelliklerini taşıdığı
görülmektedir. Takım tezgâhı sanayisindeki inovasyon sürecinin yönü büyük ölçüde tüketici
ihtiyaçlarınca belirlenmektedir. Yeni ürünler genelde kullanıcıların özel ihtiyaçları için
geliştirilir ve piyasaya sürülür. Bu yüzden takım tezgâhı üreticilerinin inovasyon performansı
yeni ürün geliştirme yeteneklerine bağlıdır. Bu sebepten dolayı, bu bildiri firma düzeyinde
ürün inovasyonu ile inovasyon performansı arasındaki karşılıklı ilişkiye odaklanmaktadır. Bu
ilişkiyi araştırmak için kullanılan veriler Türk makine sanayisindeki 82 takım tezgâhı
üreticisinden anket yoluyla toplanmıştır. Toplanan veriler Kısmi En Küçük Kareler Yapısal
Eşitlik Modeli (PLS-SEM) tekniği ile analiz edilmiştir. Bulgular ürün inovasyonu ile firma
performansı arasında anlamlı bir pozitif ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca bulgular ürün
inovasyonunun öncüllerinin AR&GE, yatırım ve dış bağlantı yetenekleri olduğunu
göstermektedir. Teknolojik yetenekleri geliştirmenin firmaların inovasyon performansını
arttırabileceği sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar kelimeler: İnovasyon, Türk Takım Tezgâhı Sanayisi, PLS-SEM tekniği
EXPLORING THE DETERMINATES OF INNOVATION PERFORMANCE IN
TURKISH MACHINE TOOL INDUSTRY
Abstract
Machine tool industry is the essential sector producing investment goods among the
industrial sectors and thus has a strategic importance. Innovation in the machine tool industry
focuses typically on the technological properties of individual machine tools and their
development. In general, the manufacturers are not large scaled. When the technological
regime characteristics and innovation patterns of the machine tool sector are considered, the
industry has a typical "Specialized Supplier Industry" characteristic in which tacit knowledge
accumulated in the interface between the manufacturer and the user is important for the
classification of industry of Pavitt. The direction of innovation process in the industry is
largely determined by customer requirements. New products are often developed for a
specific need of the user and they are launched into the market. Therefore, innovation
performances of machine tool producers depend on their new product developing skills. For
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this reason, this paper focuses on interrelation of product innovation and innovation
performance at firm level. To exploring this relation data were collected using a questionnaire
from 82 machine tool producers in Turkish machinery industry. The collected data was
analyzed with Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) technique. The
findings revealed that product innovation has significance positive relationship with firm
performance. The findings also revealed that antecedents of product innovation are R&D,
investment and external connection capabilities. It has been concluded from this study that
improving technological capabilities can increase firms’ innovation performance.
Keywords: Innovation, Turkish Machine Tool Industry, PLS-SEM Technique
1. GİRİŞ
Takım tezgâhı sektörü, genel makine imalat, otomotiv ve savunma sanayi sektörü ile
doğrudan ilişkili bir sektördür. Takım tezgâhları, bütün diğer makinelerin imalatını sağlayan
bir ana makine ve yatırım malı olarak değerlendirilmektedir. Ülkelerin gelişme sürecinde
stratejik öneme sahip, sunduğu yatırım, ara malı ve hizmetlerle girdi sağladığı sektörlerin
üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratan bir sektör
niteliğindedir. Takım tezgâhları sektörü güçlü olan ekonomiler, stratejik öneme sahip birçok
sektörde önemli rekabet avantajı sağlamaktadır.
Takım Tezgâhları, bu açıdan makine imalat sanayi içinde özel öneme sahip alt
sektörlerden birisi niteliğindedir. Takım Tezgâhları başta otomotiv, beyaz eşya, demir çelik,
metal eşya, savunma ve uçak sanayi, makine imalatı, tarım makineleri, gemi ve vagon imalatı,
tıbbi araç gereç vb. olmak üzere birçok sektör için üretim yapmaktadır. Takım tezgâhları
sektörü gelişmiş ülkelerin sanayilerinin önceliklerindendir. Almanya, Japonya, A.B.D. ve
İtalya gibi endüstri alanında dünyanın en gelişmiş ülkelerinin başında gelen devletlerin
tamamı makine sektörünü özel bir kategoride değerlendirmekte ve makine sektörü içinde de
takım tezgâhlarına ayrı bir önem vermektedir.
Makineler “içerilmiş (embodied)” teknolojik değişmenin kaynağıdır. Üretim sürecinde
kullanılan sermaye stoku, yapılan yatırımlarla büyürken hem de yenilenir. Yatırım yapan
firma açısından teknolojik değişmenin kaynağı makine tarafından içerilen teknik bilgidir.
Makine yatırımı sonucu meydana gelen teknolojik gelişme şu şekilde özetlenebilir: “Teknik
değişim çoğunlukla belirli bir sermaye yoluyla taşınır ve iletilir. Bu durumda bu değişimin
içerilen olduğu söylenir. Mikroişlemcinin keşfinin daktilo kullanmaya devam eden bir
daktilografa hiçbir faydası yoktur. Bilgideki bu yeni ilerlemenin keyfini çıkarabilmesi için
kişisel bilgisayara ihtiyacı vardır. En son tasarım makineler yıpranıp tükenmiş sermaye
stokunun yerini aldıklarından dolayı içerilen teknik değişim gayrisafi yatırım yoluyla iletilir”
(Foley ve Michl, 2015: 295). Bu nedenle takım tezgâhları hem teknolojik gelişmenin hem de
teknolojik gelişmenin imalat sanayinin bütünde yayılmasına olanak sağlar. Bu özeliğinden
dolayı takım tezgâhları endüstrisi radikal teknolojik değişmelerden en çok etkilenen ve bu tür
jenerik teknolojilerin imalat endüstrisine yayılmasına olanak sağlayan bir sektör
konumundadır.
Takım tezgâhları sanayi, teknolojik rejim özelikleri ve sektördeki inovasyon örüntüleri
dikkate alındığında Pavitt’in endüstri sınıflandırmasına göre üretici ile kullanıcı arasında
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biriken örtük bilgi birikiminin önemli olduğu tipik bir “Özelleşmiş Tedarikçi Sanayi” özelliği
göstermektedir (Wengel ve Shapira, 2004). Endüstride inovasyon sürecinin yönü büyük
ölçüde müşteri talepleri tarafından belirlenmektedir. Yeni ürünler genellikle kullanıcının
belirli bir gereksinimi için geliştirilmekte ve pazara sunulmaktadır. Bu nedenle makine imalat
sanayinin yeni ürün geliştirme sıklığı yatırımlara daha fazla bağımlıdır. Endüstrideki rekabet
koşulları tekelci rekabet piyasası özelliklerine sahiptir. İşletmeler, genellikle belirli ürün
nişleri üzerinde uzmanlaşırlar ve ürün farklılaştırması yoluyla rekabet etme yolunu tercih
ederler. Makine imalat sektörü pek çok sanayi sektörünün temel sermaye mallarını imal eder.
Müşterilerle firmalar arasında yeni ürün geliştirmeyi amaçlayan teknoloji işbirliklerine
sektörde sıklıkla rastlanır. Ancak belirli müşteri grupları için üretilen ürünler, nihai ürün
üreten endüstrilere göre daha az üretildiği için ölçek ekonomisi avantajlarından yararlanmak
oldukça zordur. Bu nedenle sektörde ürün inovasyonları daha sık olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu ürün inovasyonlarının ortaya çıkmasında önemli etkenlerden olan teknolojik
yetenek teknolojik bilginin etkin kullanımı yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Dutrénit, 2007).
Daha geniş bir tanımla, firmanın teknik fonksiyonunu gerçekleştirme yeteneğine veya yeni
ürün ve süreç geliştirme, hizmetleri etkin şekilde sunabilme yeteneklerinin toplamına
teknolojik yetenek denir (Teece vd. 1997; akt. Ortega, 2010). Teknolojik yetenekler bir
teknolojik değişim sürecini tamamlamak için ve yeni donanım ve yazılımlardan etkin şekilde
faydalanabilmek için gereken teknik, yönetimsel ya da organizasyonel becerilerdir (Morrison
vd., 2007). Firmalar teknolojik yeteneklerini öğrenme süreçleri ile inşa ederler. Bu yüzden
teknolojik öğrenme dinamik bir teknolojik yetenek edinme sürecidir. Firmalar faaliyette
bulundukları zaman içinde üretim süreçleriyle ilgili daha fazla bilgi sahibi olarak teknolojik
bilgi biriktirirler ve yeni faaliyetlere girişerek yeni yetenekler edinirler (Dutrénit, 2004).
Teknolojik yetenek yaklaşımı 1980’lerde gelişmekte olan ülkelerin teknolojik edinimi
bağlamında tartışılmaya başlamıştır. Bazı Latin Amerika kökenli araştırmalarda, teknolojik
yeteneğin üretim sürecinin maliyetsiz bir ürünü olduğu vurgulanmıştır. (Katz, 1984; Teitel,
1984). Öte yandan Fransman (1985) ve Lall (1992) teknolojik yeteneğin üretim sürecinin
maliyetsiz bir unsuru olmadığını ortaya koymuştur. Buna göre teknolojik yetenek firmaların
bilinçli çabasını gerektiren maliyetli bir süreçtir. Eğer bilinçli müdahale edilmezse firmalar
kendiliğinden teknolojik yetenek birikimi oluşturmazlar.
Teknolojik yeteneği birden fazla boyuta ayırmak mümkündür. Bu çalışmada
teknolojik yetenek ARGE yeteneği, yatırım yeteneği ve dış bağlantı yeteneği olarak
incelenmiştir. ARGE yeteneği yeni ürün geliştirme kabiliyeti olarak tanımlanabilir. ARGE
yeteneği basit yetenekten gelişmiş yeteneğe doğru ve temel bilgi tabanlıdan karmaşık bilgi
tabanlıya doğru tersine mühendislik, tekrarlayıcı taklit, yaratıcı taklit ve ortak çalışmaya
dayalı ARGE şeklinde aşamalar halinde gelişir. (Kale ve Little, 2007). Yatırım yeteneği ise
yeni bir endüstriyel projeyi fizibilite çalışmaları gibi yatırım öncesi faaliyetlerden uygulama
aşamasına kadar tüm aşamaları boyunca yönetme bilgisi ve yeteneği olarak tanımlanabilir
(Berger vd., 2006;). Son olarak dış bağlantı yeteneği ise firmayı destekleyici bilgiyi farklı
düzeylerde iletebilme ve alabilme yeteneğini ifade eder. Bu farklı düzeyler endüstri içinde ve
endüstriler arasında olabilir. Dış bağlantı firmalar arasında olabildiği gibi firmalarla ARGE
kurumları ya da üniversiteler arasında gerçekleşebilir (Sobanke vd., 2012).
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2. ARAŞTIRMA MODELİ VE METOD
Çalışmanın amacı ürün inovasyonu ve performans ilişkisine odaklanarak teknolojik
yetenek boyutları ile ürün inovasyonu arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma kapsamında
veriler basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılarak Türkiye’de faaliyet gösteren 82 takım
tezgâhı işletmesinden anket yoluyla toplanmıştır. Araştırma modeli şekil-1’de
gösterilmektedir.
Şekil-1: Araştırma Modeli

Model kapsamında test edilen hipotezler aşağıdaki gibidir:
H1: ARGE Yeteneği ürün inovasyonu üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H2: Yatırım Yeteneği ürün inovasyonu üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H3: Dış Bağlantı Yeteneği ürün inovasyonu üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H4: Ürün inovasyonu performans üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
Araştırma modelini analiz etmek için Kısmi En Küçük Kareler Yapısal Eşitlik
Modellemesi (PLS-SEM) kullanılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi (SEM) doğrudan
gözlemlenemeyen örtük (latent) değişkenlerin analizinde sıkça kullanılan bir yöntemdir.
Yapısal eşitlik modellemesi maksimum olabilirlik yöntemiyle tahmin yapar ve bu yöntem çok
değişkenli normallik varsayımının geçerliliğini gerektirir. Çok değişkenli normallik
varsayımını gerekli görmeyen tahmin yöntemleri olsa da bu yöntemler maksimum olabilirlik
tahmincisinin gerektirdiğinden daha yüksek gözlem sayılı verileri gerektirir.
Öte yandan PLS-SEM normallik varsayımı gerektirmeyen ve küçük örneklemlerle
çalışabilen bir yöntemdir (Hair vd., 2011). Geleneksel SEM tekniğinden çok daha küçük
örneklemlerle etkin sonuçlar verebilmektedir. PLS-SEM yerleşik teorilerin test edilmesinden
ziyade yeni teori geliştirme sürecinde kullanılmaktadır (Henseler vd., 2009). Ayrıca PLSSEM karmaşık modellerin analizine de imkân sağlamaktadır.
PLS-SEM parametrik olmayan bir yöntemdir. Bireysel anlamlılık testlerinde yeniden
örnekleme (boostrap) yöntemiyle ulaşılan t istatistikleri kullanılır. Yeniden örnekleme
yöntemi tahminin anlamlılığını değerlendirmek için parametrik varsayımları kullanmak yerine
örneklemin değişkenliğini sınayarak bir istatistiğin değişkenliğini değerlendiren parametrik
olmayan yeniden örnekleme sürecidir (Streukens ve Leroi-Werelds, 2016).
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PLS-SEM üç temel adıma sahiptir: (i) Model spesifikasyonu, (ii) İç (inner) modelin
değerlendirilmesi ve (iii) dış (outer) modelin değerlendirilmesi. İç model örtük değişkenler
arasındaki ilişkilerin belirlendiği kısımdır. İç model içsel ve dışsal değişkenlerden oluşur. Dış
model ise ölçüm modelidir. Her bir örtük değişken seti yani örtük değişken ve indikatörleri bir
dış model oluşturur. Dış model reflektif ya da formatif olabilmektedir. Reflektif değişkenler
yapı içindeki tüm muhtemel itemlerin temsili bir kümesidir (Diamantopoulos ve Winklhofer,
2001). Bu çalışmada reflektif ölçüm modelleri kullanılmıştır. Reflektif modellerin
değerlendirilmesinde güvenilirlik ve geçerlilik dikkate alınır. Güvenilirlik için Cronbach
alfası ve bileşik güvenilirlik (composite reliability) değeri kullanılmaktadır. Cronbach
alfasının 0,70 değerinin üzerinde olması güvenilirliğin geçerli olduğunu gösterir. Benzer
şekilde bileşik güvenilirliğin de 0,70’in üzerinde olması gerekmektedir. Geçerliliğin
değerlendirilmesinde açıklanan ortalama varyans (AVE) kullanılmaktadır. AVE’nin 0,50
üzerinde değer alması geçerliliği gösterir. 0,50’nin üzerinde bir AVE değeri örtük
değişkendeki varyansın yarısından fazlasının itemler tarafından açıklandığını göstermektedir
(Hair, vd., 2014a).
İç modelin değerlendirilmesinde yol katsayılarına ve katsayıların anlamlılıklarına
bakılmasının ardından sırasıyla R2 ve f2 değerlerine bakılmalıdır. Determinasyon katsayısı
(R2) tüm regresyon modellerinde olduğu gibi burada da modele dâhil edilen değişkenlerin
içsel değişkendeki değişimlerin ne kadarını açıklayabildiğini vermektedir. f2 değerleri ise
dışsal örtük değişkenin içsel örtük değişken üzerindeki etki büyüklüğünü açıklamaktadır.
Aslında f2 determinasyon katsayısı temelli bir ölçümdür. İlgili dışsal değişkenin dahil edildiği
ve dahil edilmediği modellerin determinasyon katsayıları aracılığıyla hesaplanır. f2 değerleri
büyüklüğüne göre etki büyüklüğü belirlenir. 0,02, 0,15 ve 0,35 değerleri sırasıyla içsel
değişkenlerin küçük, orta ve büyük etkilerini temsil eder (Cohen, 1988'den akt. Joseph F.
Hair, vd., 2014b: 178).
Bulgular
Teknolojik yetenek boyutları ile ürün inovasyonu arasındaki ilişki SmartPLS 3
programı kullanılarak kısmi en küçük kareler yöntemiyle analiz edilmiştir. Şekil-2 ve tablo-1
yol katsayılarını, anlamlılık düzeylerini ve R2 değerlerini içeren iç modeli göstermektedir.
Standart hatalara ve anlamlılık düzeylerine ulaşmak için 5000 alt örneklem ile yeniden
örnekleme (boostrap) süreci gerçekleştirilmiştir.
Şekil-2: Model Bulguları
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Tablo-1: Model Bulguları
Ürün İnovasyonu

AR-GE Yeteneği
Yatırım Yeteneği
Dış Bağlantı Yeteneği
Ürün İnovasyonu
Kontrol değişken
Firma Yaşı
R kare

βDeğeri
0,373
0,372
0,247

-0,198
0,59

pDeğeri
≤0,05
≤0,10
≤0,10

≤10

Firma
Performansı
βpDeğeri Değeri

0,333

≤0,10

-0,007
0,11

0,965

Bulgulara bakıldığında teknolojik yetenek boyutları ile ürün inovasyonu arasında
anlamlı ve pozitif yönde ilişkilerin olduğu görülmektedir. AR-GE yeteneğinin yol katsayısı
0,373, yatırım yeteneğinin 0,372, dış bağlantı yeteneğinin ise 0,247 olarak hesaplanmıştır.
Ürün inovasyonunun da firma performansı üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi vardır.
Yol katsayısı 0.333 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla araştırma hipotezlerinin analiz
sonuçlarınca desteklendiği görülmektedir. Kontrol değişken olarak firma yaşı kabul edilmiştir.
Kontrol değişken firma yaşına bakıldığında firma performansı üzerinde anlamlı bir etkiye
sahip olmadığı görülmektedir. Ürün inovasyonu üzerinde ise negatif ve anlamlı bir etkiye
sahiptir. Firma yaşı arttıkça firmalarda ürün inovasyonu yapma eğiliminin azaldığı sonucuna
ulaşılmıştır. Genç firmaların ürün inovasyonu eğilimlerinin yüksek olduğu görülmüştür. İçsel
değişlenlerin determinasyon katsayılarına (R2) bakıldığında ürün inovasyonu için R2’nin 0,59;
firma performansı için ise R2’nin 0,11 olduğu görülmektedir. Firma performansının R2
değerinin düşük olmasının sebebi model dışında bırakılan değişkenlerdir. Araştırmanın
kapsamı ürün inovasyonunun firma performansına etkisiyle sınırlı olduğundan ürün
inovasyonu dışında firma performansına etki edebilecek faktörler model dışında bırakılmıştır.
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Kısmi en küçük kareler yapısal eşitlik modelinin değerlendirilmesinde bir diğer kriter
olan f değerlerine bakıldığında ürün inovasyonu üzerinde ARGE yeteneğinin orta etkiye (f2 =
0,274); dış bağlantı yeteneğinin küçük etkiye ( f2 = 0,125); yatırım yeteneğinin orta etkiye (f2
= 0,313) sahip olduğu görülmektedir. Ürün inovasyonu ise firma performansı üzerinde küçük
etkiye (f2 = 0,10) sahiptir.
Tablo-2’de boyut güvenirliği ve geçerliliği için ilgili değerler görülmektedir.
Güvenirlik için Cronbach alfalarına bakıldığında tüm örtük değişkenlerin kabul edilen
değerler olan 0,70’in üzerinde değerlere sahip oldukları görülmektedir. Birleşik güvenirlik de
aynı şekilde 0,70’in üzerindeki değerleriyle uygun düzeydedir. Geçerliliğe bakıldığında tüm
örtük değişkenlere ait AVE değerlerinin 0,50’nin üzerinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla
dış modellerin geçerli olduğu görülmektedir.
2

Tablo-2: Boyut Güvenilirliği ve Geçerliliği

AR-GE Yeteneği
Yatırım Yeteneği
Dış
Bağlantı
Yeteneği
Ürün İnovasyonu
Firma Performansı

Cronbach’s
Alpha

rho_A

Composite
Reliability

0,72
0,77

0,74
0,78

0,81
0,81

Average
Variance
Extracted
(AVE)
0,68
0,60

0,71

0,76

0,78

0,63

0,80
0,90

0,80
1,04

0,81
0,93

0,61
0,81

SONUÇ
Bu çalışmada takım tezgâhı sanayinde ürün inovasyonu – firma performansı ilişkisi
odağında teknolojik yetenek boyutları ile ürün inovasyonu ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın
bulgularından teknolojik yetenek boyutlarının ürün inovasyonu üzerinde etkili olduğu sonucu
ortaya çıkmaktadır. Teknolojik yetenekler olarak ARGE yeteneği, yatırım yeteneği ve dış
bağlantı yeteneği yeni ürün geliştirilmesi ve mevcut ürünün iyileştirilmesi olarak gerçekleşen
ürün inovasyonlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Teknolojik yetenek düzeyi yüksek olan
firmalar bu yeteneklerini ürün geliştirme ve iyileştirme süreçlerinde etkin olarak kullanarak
daha fazla ürün inovasyonu yapabilmektedirler. Teknolojik yetenekleri sayesinde ürün
inovasyonu yapabilen firmalarda performans artışları görülmektedir. Firmalar ürün
inovasyonları ile piyasada daha rekabetçi bir pozisyon sağlayarak satışlarını ve kârlarını
artırma olanağı elde etmektedirler.
Dolayısıyla, firma düzeyinde teknolojik yetenek birikimini artıracak politika setleri
takım tezgâhları sanayinde ürün inovasyon çıktısının artmasına yol açacaktır. Takım
tezgâhları sanayinde ürün inovasyonları bu sektörü girdi olarak kullanan özellikle
mühendislik sanayilerinde içerilmiş teknolojik gelişmenin hızlanmasına olanak sağlayacaktır.
Takım tezgâhı sanayisi sunduğu yatırım, ara malları ve hizmetlerle girdi sağladığı sektörlerin
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üretim becerilerini belirlediği için bu sanayide teknolojik yetenek birikimini artıracak
politikalar birçok sektörde önemli rekabet avantajı sağlayacaktır.
EK-A: Boyutlar ve Faktör Yükleri
AR-GE
Yeteneği
RDC1
RDC2
Yatırım
Yeteneği
IC1
IC2
IC3
Dış Bağlantı
Yeteneği
ELC1
ELC2
Ürün
İnovasyonu
PI1
PI2
PI3
Firma
Performansı
FP1
FP2
FP3

Firmamızda Ar&Ge faaliyetlerine önem verilir.
Firmamız bir AR&Ge merkezi olma hedefine sahiptir.

0,89
0,75

Firmamız gerekli yatırım planlamasını yapması için yeterli
0,67
teknik personele sahiptir.
Firmamızda uygun makine teçhizat alımı konusunda yetkin
0,74
personel bulunmaktadır.
Firmamızda yatırım öncesi fizibilite yapımına önem verilir.
0,89

Firmamız ve firma personelimiz, inceleme gezileri, fuar ve sergi
0,79
gibi uygulamalara katılmaktadır.
Yönetimimiz, endüstrinin ilerisindeki firmalarla ve araştırma
0,81
kurumları ile birlikte müşterek araştırma projelerine katılır.

Firmamız, pazara yeni ürünleri rakiplerinden daha sık sunar.
0,76
Firmamız, üretim ve dağıtım süreçlerinde yeni yollar bulmaya
0,85
çalışır.
Yeni ürün girişimiz, son 5 yıl boyunca artmıştır.
0,72

Son üç yıldaki rakiplerin verileriyle karşılaştırıldığında daha çok
0,92
pazar payına sahibiz.
Son üç yıldaki rakiplerin verileriyle karşılaştırıldığında daha çok
0,91
satışa (ciro) sahibiz.
Son üç yıldaki rakiplerin verileriyle karşılaştırıldığında daha çok
0,87
kârlılığa sahibiz.
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1
2
3
4
5
6

EK-B: Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
1
2
3
AR-GE
Yeteneği
Yatırım
0,23
Yeteneği
Dış
Bağlantı
0,70
0,39
Yeteneği
Ürün
0,73
0,60
0,73
İnovasyonu
Firma
0,53
0,41
0,49
Performansı
Frima Yaşı 0,29
0,25
0,29

4

5

6

0,37

-

0,45

0,12

-
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A. ADNAN SAYGUN’UN OP. 33 DEMET SUİTİ PRELUD BÖLÜMÜNÜN
3D GEOMETRİK MODELİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Doç. Dr. Rasim Erol DEMİRBATIR
Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
Müzik, hem bir sanat, hem de bir bilimdir. Seslerin en güzel ifadesi müzik ile hayat
bulmaktadır. Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre işlenerek
birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür. Türk beşleri içinde yer alan Ahmet Adnan
Saygun, ülkemizde Cumhuriyet Dönemi çoksesli müziğinin önemli bir ismidir. Saygun’un
1956 yılında bestelenmiş olduğu keman ve piyano için Op.33 “Demet” suiti, çağdaş Türk
müziğinin en popüler yapıtlarındadır. Bu çalışmanın amacı, Saygun’un Op.33 “Demet” suiti
Prelude bölümü keman partisinin matematiksel kodlama yoluyla 3D geometrik modelinin
oluşturulmasıdır. Seçilen eserin ses yükseklikleri ve süre değerleri matematiksel olarak
kodlanmış, bu kodlamalar çoklu lineer regresyon analizi yapılarak uygun model elde
edilmiştir. Bu analizin sonucunda elde edilen regresyon denkleminin, bilgisayar yazılımı
kullanılarak 3D geometrik modeli oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: A. Adnan Saygun; müzik; matematik; matematiksel kodlama;
geometrik modelleme.
A STUDY ON THE 3D GEOMETRIC MODEL OF THE A. ADNAN SAYGUN’
OP. 33 DEMET SUITE PRELUD SECTION
Abstract
Music is both an art and a science. The most beautiful expression of sounds comes to
life with music. Music is an aesthetic whole consisting of sounds combined with a certain
purpose and method and processed according to a certain understanding of beauty. Ahmet
Adnan Saygun, one of the important names of the Republican Period polyphonic music in
Turkey, is located in the Turkish Five. Composed by Saygun in 1956, Op.33 “Demet” is one
of the most popular works of contemporary Turkish music for violin and piano. The aim of
this study is to form a 3D geometric model of A. Adnan Saygun's Prelude section of the
Op.33 “Demet” suite by mathematical coding. The sound heights and duration values of the
selected work were mathematically coded, and multiple linear regression analyzes were
performed to obtain the appropriate model. The 3D geometric model of the regression
equation obtained as a result of this analysis was formed by using computer software.
Keywords: A. Adnan Saygun; music; mathematics; mathematical coding; geometric
modeling.
GİRİŞ
Müzikle ilgili ilk kuramları geliştirenlerin eski Yunanlılar olduğu düşünülmektedir.
Müzik ve dansın insanların yaşamında önemli bir yer tuttuğu eski Yunan'da, şairlerin lir
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eşliğinde destanlar söylediği bilinmektedir. Müzik sözcüğü eski Yunan'da sanatın esin
tanrıçaları olduğuna inanılan Muse'ların adından türetilmiştir. Bununla birlikte o dönemde
mousike sözcüğü, Muse'ların koruması altındaki her sanat ya da bilim dalı için kullanılan
genel bir terim olarak tanımlanmaktadır (Mann & Newsom, 2000).
Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre işlenerek
birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür (Uçan, 1994). Matematik ise, düşünsel
bilginin yetkinliğini ve doğruluğunu araştırmasına paralel olarak, estetik olarak da duyuşsal
bilginin doğruluğunu, yani güzelliği araştırmaktadır. Matematikçiler için matematiğin
doğasında bulunan güzellik çok önemlidir ve buna ‘matematiğin estetiği’ denilir. Perspektif,
oran, simetri, düzen, harmoni her koşulda ölçülebilirdir. Sanatın da ölçülebilir yanları vardır
ve matematiksel olarak ifade edilen simetriyle doğanın sayılarını barındırır. Bu kavramlar
matematiğin estetiğini oluşturmaktadır. Bu kavramlarla ilgili ölçümler matematiğin çeşitli
uzmanlık alanlarında formüle edilebilir. Sanatın ve bilimin temeli olan perspektif, oran,
şekiller ve simetrilerin incelenmesinde matematiğin ilkeleri kullanılmaktadır. Bu nedenledir
ki, matematik kurallarının kullanılması sadece yararlı değil, aynı zamanda bir zorunluluktur
(Atalay, 2006).
Müzik, en temel ögesinden en karmaşık ögesine kadar, çeşitli matematiksel yapıları
içermekte olup, müzik ile matematik pek çok açıdan birbiriyle ilişkili iki disiplindir.
Günümüze kadar birçok filozof, matematik ve müzik insanı tarafından bu iki disiplin
arasındaki ilişki üzerine araştırmalar yapılmış, müziğin matematiksel yapısı anlaşılmaya
çalışılmıştır. Genellikle, diyatonik ve kromatik dizi, aralıklar, ritim, ölçü, form, melodi,
akorlar, dizi, oktav eşdeğerliği, doğuşkanlar, tını, akustik, eşit aralıklı ses sistemi ve akordun
alternatif yöntemleri vb. gibi bazı müziksel kavramların matematiksel olarak izahı yapılmıştır
(Wright, 2009).
Piyano tuşları İtalyan matematikçi L. Fibonacci’nin oluşturduğu Fibonacci dizisi
(1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) ile müzik arasındaki bağlantının görsel açıklamasına olanak sağlar.
Klavyedeki bir oktav, biri diğerinden daha yüksek olan iki nota arasındaki müziksel aralığı
temsil eder. Yüksek olan notanın frekansı, düşük olanın iki katıdır. Klavyede bir oktav, 5
siyah ve 8 beyaz tuş olacak şekilde bölünür, toplamda 13 tuş vardır. Beş siyah tuş biri ikili biri
üçlü olmak üzere iki gruba ayrılır. 2, 3, 5, 8 ve 13 birer Fibonacci Sayısıdır. Oktav
formundaki on üç nota Batı müziğindeki en popüler aralıklar olan kromatik diziyi oluşturur.
Kromatik dizi, 5 notalı pentatonik dizi ve 8 notalı diyatonik diziden önce gelir. Örneğin,
büyük altılı, sırasıyla do ve la notalarından oluşur, saniyede 264 ve 440 titreşim yaparlar,
264/440 = 3/5 bir Fibonacci oranıdır. Bir küçük altılı aralığı, mi ve do notalarından oluşur ve
saniyede 330 ve 528 titreşim yaparlar 330/528= 5/8 Fibonacci oranıdır (Koshy, 2001).
Fibonacci dizisinde ardışık iki sayının oranı yaklaşık olarak ɸ=1,61804 değerine altın
oran denilir. Altın oran uyum ve güzellik ölçütü olarak sanat ve estetiğin bir
sınıflandırılmasıdır. Altın oran insan tasarımından kaynaklanmadan, doğada var olan biyolojik
bir gerçektir ve müzikte kullanıldığı bilinmektedir. Müzik aletleri de çoğunlukla ɸ sayısı
temel alınarak yapılır. Keman tasarımında olduğu gibi yüksek kalitedeki ses telinin
tasarımında da Fibonacci Sayıları ve ɸ kullanılmıştır. Ayrıca birçok ünlü bestecinin (Mozart,
Beethoven, Bach, Chopin, Béla Bartók, ...) eserlerinde Fibonacci Dizisi ve Altın Oran’ı
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kullandığı varsayılmış ve ispat edilmeye çalışılmıştır. Örneğin Mozart’ın sonatlarında
No1.K.279, No2.K.280, No7.K.309, No10.K.330, No15.K.545, No16.K.570 eserlerinde altın
oranı kullandığı ispatlanmıştır. Bunun yanında, Fibonacci dizisini bilinçli olarak kullanan ve
bunu belirten besteciler de bulunmaktadır (Lehmann ve Posamentier, 2007).
Müziksel sesleri gürültüden ayıran özellik, müziksel seslerin ayırt edilebilir bir perde
verebilme özelliğinin olmasıdır. Perde, sesin tizlik derecesine ilişkin bilgiyi gösteren
parametresidir. Bir sese ilişkin bir perdenin algılanabilmesinin ölçütü ise, o sesin periyodik
(süreli) olma derecesidir. İnsanoğlunun duyma ve duyduğu sesi taklit edebilme yeteneği ile
kulağa melodik, güzel gelen işitsel dizilimlerden elde edilen müzik belli temel kavramlara
dayanmaktadır. Bu temel kavramlar ise, ilk aşamada klasik müzik teorisi ve terminolojisi ile
açıklanabilmektedir. Aynı görsel olarak doğadaki karmaşık formlar gibi müzik de işitsel
algının estetik olan formudur. Fraktal belirli bir matematiksel formül içerisinde kendini
tekrarlayan form olarak tanımlanmaktadır. Fraktal geometrisi ise, doğada var olan biçimlerin
karmaşık formlarına karşılık matematiksel bir açıklama getirmektir. Beytekin, 2015’de
Fraktal Geometri algoritması mantığını modern caz teorisine uygulayarak ritim olgusunu
karıştırmadan armoniler üzerinden analiz yapmış ve caz akorlarının görsel modellerini
oluşturmuştur. Oluşturulan modeller arasında tasarım süreçleri, psikolojik algılanma süreçleri
arasında bağlantı kurmuştur.
Türk beşleri içinde yer alan, ülkemizde Cumhuriyet Dönemi çoksesli müziğinin önemli
isimlerinden biri olan Ahmet Adnan Saygun (1907-1991), çağdaş Türk müziğinin öncü
bestecisi ve Devlet Sanatçısı unvanını almış ilk sanatçısıdır (www.wikipedia.com). 7 Eylül
1907'de İzmir'de dünyaya gelen Saygun, ülkemizde besteci, etnomüzikolog ve müzik
eğitimcisi olarak Türk müzik yaşamının temel taşlarından biridir. Kırk yıl, ara vermeden ve
aynı üretkenlikle çok çeşitli müzik formlarında örnekler vermiştir. Ayrıca folklor ve
etnomüzikoloji alanında müzikbilimsel araştırmaları, Bela Bartok ile birlikte yazdığı “Folk
Music Research in Turkey” adlı kitabı da bulunmaktadır (www.turkcebilgi.com).
“Saygun’un 1956 yılında bestelemiş olduğu keman ve piyano için Op.33 “Demet” süiti,
çağdaş Türk müziğinin en popüler yapıtları arasındadır. Bestecinin orta yaratı döneminde
verilmiş olduğu eser, çeşitli halk danslarını süit biçiminde bir araya getiriyor olmasıyla, ilk
yaratı döneminin bestecilik yaklaşımlarını çağrıştırır. Diğer yandan, 1930’larda Saygun’un
müziğinde kendini açık şekilde belli eden Fransız tınlayıştan uzaklaşmaktadır. Şarkı söylediği
yerde keman, bestecinin sahne eserlerindeki ezgiselliğe atıfta bulunur. Piyano eşliklerinde
duyulan armoniler ve figürsel unsurlar, artık İzlenimci tavırdan uzak düşmekte, kemanda
olduğu gibi operatik dile yaklaşmaktadır. Bartók esinli ritmik ve makamsal bir katıksızlık,
doğrudan söyleyen bir dil duyulmaktadır. Bu müziksel anlatım biçimi çağdaş Türk müziğinde
klasikleşen, ilerleyen yıllarda diğer besteciler tarafından sıkça başvurulan bir düsturun ilk
örneklerindendir” (Aydın, 2018).
Saygun’un Ankara Devlet Konservatuvarında öğretmenlik yaptığı yıllarda dostları
Henri ve Henriette Guilloux’ya ithaf ettiği Demet suiti, her biri yaklaşık dört dakika süren
dört bölümden oluşmaktadır. Eser, kaynağını Türk halk müziğinden alır. Ancak bu unsurlar
değişik bir çokseslilik anlayışı ile işlenmiş, yeni bir kimlik kazanmıştır.
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I. Bölüm ağır ve geniş (Lento) tempoda bir giriş müziği, prelüd’dür. Tarzı, Aydın Ağır
Zeybeği’ni iki zurna ile başlatan bir tür doğaçlamayı, bir taksimi çağrıştırmaktadır. 2. Bölüm
Horon, bir karadeniz türküsünden önce kemençe ile çalınan giriş müziğinin canlı (Vivo)
tempoda işlenerek geliştirilmesidir. 3. Bölüm çok ağır tempoda bir Ege Zeybeği’dir. 4. Bölüm
ise, Kastamonu yöresine özgü ezgi ve oyun havalarını zarif bir biçimde yansıtan Sepetçioğlu’
ndan esinlenilmiştir. İlk kez Suna Kan ve Ferhunde Erkin tarafından seslendiren Demet, 12
Ocak 1964’te de Ankara Radyosu’nda banda alınmıştır (Aktüze, 2003).
Müzik eserlerinin matematiksel boyutta kodlanıp incelenmesi, bilgisayar destekli
yazılımlar aracılığıyla eserlerin analizlerinin yapılması, farklı yaklaşımların üretilmesi ve
displinler arası çalışma olanaklarının sağlanması bakımından yararlı görülmektedir. Bu
anlamda soyut boyutta olan seslerin geometrik ortama aktarılarak somut hale dönüştürülmesi,
eserleri oluşturan seslerin yükseklik ve süre değerlerinin farklı kombinasyonlarda ele alınarak
yapısal analizlerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yenilikçi bir yaklaşım olarak
görülmektedir. Bu bakış açısıyla çalışmanın amacı; A. Adnan Saygun’un Op.33 “Demet” suiti
Prelude bölümü keman partisinin matematiksel kodlama yoluyla 3D geometrik modelinin
oluşturulmasıdır.
YÖNTEM
Bu çalışmada A. Adnan Saygun’un Op.33 “Demet” suitinin prelude bölümünün keman
partisine ait nota ses yükseklikleri ve ses sürelerinin matematiksel kodlamalarının regresyon
analizi yapılarak buna en uygun geometrik modellemesi yapılmıştır. Regresyon analizleri,
bağımlı bir değişken ile bağımlı bir değişken üzerinde etkisi olduğu varsayılan bağımsız
değişkenler arasındaki ilişkiyi matematiksel bir model ile açıklamakta kullanılır. Regresyon
analizlerinde bir ya da daha fazla değişkenin (çoklu regresyon) başka bir değişken üzerindeki
etkisi ve yönü incelenmektedir. Çoklu doğrusal regresyon analizinde, farklı ölçme birimleri ve
varyanslara sahip bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkene ait göreli önemlerini belirlemede
standardize edilmiş regresyon kat sayıları olan beta değerleri kullanılır. Standardize Beta
değeri, söz konusu değişkenler arsındaki korelasyonu ifade etmektedir. F ve p değerleri
kurulan regresyon modelinin anlamlılık düzeyini ortaya koymaktadır (Bayram, 2004). Çoklu
regresyon analizi, bağımsız değişkenler tarafından bağımlı değişkende açıklanan toplam
varyansın yordanmasına, açıklanan varyansın istatistiksel olarak anlamlılığına ve bağımsız
değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki ilişkinin yönüyle ilgili olarak yorum yapabilmeyi
mümkün kılmaktadır (Büyüköztürk, 2002).
Bu çalışmanın verileri, belirlenen eserin nota ses yükseklikleri ve nota ses değerlerinin
kodlanmasıyla elde edilmiştir. Eseri oluşturan ses yükseklik değerlerinin dağılım tablosu
Tablo 1’ de ve eserin ses süre değerlerinin frekans tablosu ise Tablo 2’ de verilmiştir.
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Tablo 1. Eseri Oluşturan Ses Yükseklik Değerlerinin Dağılımı
Ses
Yükseklik
Frekans
Yüzde
Değerleri
0
6
3,4
1
1
0,6
3
21
11,6
4
19
10,8
6
17
9,7
7
5
2,8
8
6
3,4
10
10
5,7
12
1
0,6
13
3
1,7
15
14
8,0
16
10
5,7
18
15
8,5
19
5
2,8
20
6
3,4
21
2
1,1
22
13
7,4
23
1
0,6
24
2
1,1
25
5
2,8
27
6
2,4
28
5
2,8
30
3
1,7
Toplam
176
100
Tablo 1 incelendiğinde eserin ses yüksekliklerinin tanım aralığı [0, 30] ve en cok
kullanılan seslerin 3 (%11,6) ve 4 (%10,8) iken, en az kullanılan seslerin 1, 12 ve 23 (%.0,6)
olduğu görülmüştür. Eserde toplam 23 adet ses kombinasyonu oluşturularak toplam 176 nota
kullanılmıştır. Bu dağılım Grafik 1’ de verilmiştir.
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Grafik 1. Eseri Oluşturan Ses Yükseklik Değerlerinin Dağılım Grafiği
Tablo 2. Eseri Oluşturan Ses Süre Değerlerinin Dağılımı
Ses Süre Değerleri
Frekans
Yüzde
1
25
14,2
2
12
6,8
3
3
1,7
4
32
18,2
5
9
5,1
8
54
30,7
12
19
10,8
16
10
5,7
24
4
2,3
32
3
1,7
48
3
1,7
64
2
1,1
Toplam
289
100
Tablo 2. incelendiğinde eserin ses sürelerinin tanım aralığı [1, 64] ve en cok kullanılan
nota ses süre değerleri 8 (%30,7), 4 (%18,2) iken, en az kullanılan ses süre değeri ise 64
(%1,1) olduğu görülmüştür. Müziksel ifadeyle eserde en çok sekizlik ve onaltılık nota
değerleri kullanılmıştır. Noktalı sekizlik, dörtlük, noktalı dörtlük ve noktalı ikilik değerlerine
de yer verilmiştir. Bu dağılım Grafik 2’ de verilmiştir.
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Grafik 2. Eseri Oluşturan Ses Süre Değerlerinin Dağılım Grafiği
BULGULAR
Tablo 1 ve 2’de verilen eserin nota ses yükseklikleri (x) ve ses süre değerleri (y)
bağımsız değişkenler olarak alındığında bağımlı değişkeni ilişkilendirmek amacıyla bazı
fonksiyonlar ile istatistiksel olarak anlamlılığını bulmak için çoklu regresyon analizi
yapılmıştır. Eserin ses yükseklikleri ve nota süre değerleri ilgili regresyon analiz tabloları
aşağıda verilmiştir. Bağımlı değişkendeki toplam değişmenin yüzde kaçının bağımsız
değişkenler tarafından açıklandığını bulmak için regresyon analizinde R2 değerine Tablo 3’ de
bakılmıştır.
Tablo 3. Regresyon Modelleri
Düzeltilmiş
Model
R
R2
Std. Tahmini Hata
R2
1
0,877
0,769
0,763
217,416
2
0,883
0,780
0,773
212,653
3
0,886
0,777
210,772
0,785
Tablo 3.’de regresyon analizi sonucunda 3 model oluşturulmuştur. 3. modelin R2 değeri
0,785 olduğundan tercih edilmiştir. Buna göre eserin nota ses yükseklikleri (x) ve nota ses
değerleri (y) bağımsız değişkenler olmak üzere x, sin(6x), sin(10x), tan(2x), cos(7x) ve sin
(4y) fonksiyonların kombinasyonu olan bağımlı değişkenlerinin değişimin % 78,5 modele
giren bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını ifade etmektedir. Bu verilere göre
oluşturulan ANOVA tablosu Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Nota Ses Yükseklikleri ve Nota Ses Değerleri: ANOVA Tablosu
Varyansın
s.s
Kareler
Kareler
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Regresyon
6
26466729,8 44111221,6
Resudial
163
72413003,0 44425,172
99,283 0,000
Total
169
33708032,8
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ANOVA tablosu kurulan regresyonun modelinin anlamlı olduğunu göstermektedir
[F/1,175)= 99,283, p=0,000<0,05]. Seçilen modelin yordayıp yordamadığını belirlemek
amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Modelin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi
Model
B
Std. Hata Beta
t
p
Sabit
221,120
37,684
5,876 0,000
x
40,375
2,239
0,744
18,057 0,000
sin(6x)
119,203
23,298
0,207
5,116 0,000
sin(10x)
-128,300
28,061
-0,187
-4,572 0,000
tan(2x)
-26,420
5,425
-0,237
-4,870 0,020
cos(7x)
83,033
31,582
0,127
2,629 0,009
sin(4y)
59,922
30,191
0,085
1,985 0,049
2
R=0,886 R =0,785 F=99,283 p=0,000
Tablo 5’de modelin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları
incelendiğinde, x, sin(6x), sin(10x), tan(2x), cos(7x) ve sin(4y) fonksiyonları ile model
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır (R=0,886
R2=0,785
F=99,283
p=0,000). Bu fonksiyonlar oluşturulan modelin yaklaşık %78,5’ini açıklamaktadır. Regresyon
kat sayısının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına bakıldığında, x, sin(6x), sin(10x),
tan(2x), cos(7x), sin(4y) fonksiyonlarının model üzerinde önemli bir etkisinin olduğu
anlaşılmaktadır.
Bu analiz sonucunda nota ses yükseklikleri = x ve nota ses değerleri = y bağımsız
değişkenlerine karşılık gelen z(x, y) regresyon modeli olarak
z(x, y) = 221,120 + 40,375𝑥 + 119,203sin(6x) − 128,300𝑠𝑖𝑛(10𝑥 − 26,420𝑡𝑎𝑛(2𝑥)
+ 83,033cos(7x) + 59,922sin(4y)
denklemi elde edilmiştir.
Elde edilen regresyon denkleminin 3 boyutlu geometrik modeli, genel amaçlı
matematiksel problem çözüm yazılımları içinde matematik hesaplama, programlama,
modelleme yazılımı olarak dünyaca en güvenilen yazılımlardan biri olan Maple 13
kullanılarak çizdirilmiş ve Grafik 3’deki yüzey oluşturulmuştur.
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Grafik 3. Geometrik model
Grafik 3’de eserin nota ses yükseklikleri ve ses değerlerine bağlı olarak çizdirilen
geometrik model; cebirsel ve trigonometrik eğrilerin oluşturduğu üç boyutlu yüzeyi meydana
getirmiştir. Eserin notasyonu incelendiğinde temanın birinci oktav re sesiyle orta rejisterden
başladığı, bu bölgede tematik yapı işlendikten sonra ikinci oktav bölgesine çıkılarak ses
sınırının genişlediği ve buradan itibaren farklı ritmik yapılanmaların katkısıyla daha geniş bir
hacime ulaşıldığı görülmektedir. Bu durum, işitsel ve görsel boyutta eser ile geometrik
modelinin uyumunu göstermektedir.
SONUÇ
Bu çalışmada ülkemizde cumhuriyet dönemi çoksesli müziğinin öncü isimlerinden biri
olan A. Adnan Saygun’un Op.33 “Demet” suiti Prelude bölümünün keman partisine ait
geometrik modellemesi oluşturulmuştur. Seçilen eserin ses yükseklikleri ve süre değerlerine
göre matematiksel kodlaması yapılmış, kodlamalar SPSS programında regresyon analizi
yapılarak üç boyutlu birçok regresyon modeli elde edilmiştir. Bu regresyon modelleri
içerisinde, müzik parçasının melodik ve ritmik çizgilerini oluşturan 3 boyutlu geometrik
model denklemlerinin, x, sin(6x), sin(10x), tan(2x), cos(7x), sin(4y) eğrileri ile temsil edildiği
görülmüştür. Bu geometrik model, cebirsel ve trigonometrik fonksiyonların bir
kombinasyonudur.
Yazarların daha önce yaptığı başka bir çalışmada, Saygun’un “İnci” adlı piyano
eserinin geometrik modellemesi yapılmış, regresyon modelleri içerisinde iki katmanlı olmak
üzere sağ ve sol el partileri için, eserin melodik çizgilerini oluşturan üç boyutlu geometrik
modelin denklemleri sadece trigonometrik fonksiyona bağlı çıkmıştır. Bir başka çalışmada
Saygun’un Op. 31
“Partita” adlı solo viyolonsel eserinin (IV. Bölüm) geometrik
modellemesinde ise, 3D geometrik modelin denklemleri cebirsel, trigonometrik ve ters
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trigonometrik çıkmıştır. Buna bağlı olarak her eserin melodi, ritim, form, doku ve işlenişine
özgü biçimde farklı fonksiyonlar ve modellemeler oluşturulabileceği görülmektedir.
Müzik eserlerinin farklı yöntemler aracılığıyla daha da geliştirilerek çözümlenmesinin;
matematiksel kodlama yoluyla analizinin ve modellemesinin yapılmasının, her iki disiplin
açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Müzik tarihinin farklı dönem ve stil
özelliklerinde eser yazan bestecilerin eserleri geometrik modelleme yoluyla analiz edilebilir.
Bestecilerin besteleme anlayışlarındaki yaklaşımlar bu yolla da incelenebilir. Aynı zamanda
bu alanda uygulanabilecek farklı yöntem ve teknikler ile analiz ve geometrik modelleme
yöntemleri geliştirilebilir.
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J.S. BACH III. SOLO VİYOLONSEL SUİTİ PRELÜD BÖLÜMÜNÜN
3D GEOMETRİK MODELİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Doç. Dr. Rasim Erol DEMİRBATIR
Prof. Dr. Rıdvan EZENTAŞ
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
Müzik, hem bir sanat, hem de bir bilimdir. Seslerin en güzel ifadesi müzik ile hayat
bulmaktadır. Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre işlenerek
birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür. Alman besteci Johann Sebastian Bach,
Barok dönem klasik müziğinin en büyük bestecilerinden biri ve bir matematik dehasıdır.
Viyolonsel müziği denildiğinde onun en önemli eseri solo viyolonsel (çello) için bestelemiş
olduğu altı suittir. Bu eserler, viyolonsel literatüründe sıklıkla seslendirilen en tanınmış eserler
arasındadır. Bu çalışmanın amacı, J.S. Bach’ın solo viyolonsel için bestelediği III. süit (BWV
1009) Prelude bölümünün matematiksel kodlama yoluyla 3D geometrik modelinin
oluşturulmasıdır. Seçilen eserin ses yükseklikleri ve süre değerleri matematiksel olarak
kodlanmış, bu kodlamalar çoklu lineer regresyon analizi yapılarak uygun model elde
edilmiştir. Bu analizin sonucunda elde edilen regresyon denkleminin, bilgisayar yazılımı
kullanılarak 3D geometrik modeli oluşturulmuştur.
Anahtar kelimeler: J. S. Bach; müzik; matematik; matematiksel kodlama; geometrik
modelleme.
A STUDY ON THE 3D GEOMETRIC MODEL OF THE J.S. BACH’ III. SOLO
CELLO SUITE PRELUDE PART
Abstract
Music is both an art and a science. The most beautiful expression of sounds comes to
life with music. Music is an aesthetic whole consisting of sounds combined with a certain
purpose and method and processed according to a certain understanding of beauty. German
composer Johann Sebastian Bach is one of the greatest composers of classical music in the
Baroque period and a mathematical genius. When it comes to cello music, his most important
work is the solo suites he composed for solo cello. These works are among the most well
known and often performed works in the cello literature. The aim of this study is to form a 3D
geometric model of the III. süit (BWV 1009) Prelude part of J.S. Bach's solo cello by
mathematical coding. The sound heights and duration values of the selected work were
mathematically coded, and multiple linear regression analyzes were performed to obtain the
appropriate model. The 3D geometric model of the regression equation obtained as a result of
this analysis was formed by using computer software.
Key words: J. S. Bach; music; mathematics; mathematical coding; geometric modeling.
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GİRİŞ
Müzikle ilgili ilk kuramları geliştirenlerin eski Yunanlılar olduğu düşünülmektedir.
Müzik sözcüğü eski Yunan'da sanatın esin tanrıçaları olduğuna inanılan Muse'ların adından
türetilmiştir. Bununla birlikte o dönemde mousike sözcüğü, Muse'ların koruması altındaki her
sanat ya da bilim dalı için kullanılan genel bir terim olarak tanımlanmaktadır (Mann &
Newsom, 2000).
Müzik, belli bir amaç ve yöntemle, belirli bir güzellik anlayışına göre işlenerek
birleştirilmiş seslerden oluşan estetik bir bütündür (Uçan, 1994). Matematik ise, düşünsel
bilginin yetkinliğini ve doğruluğunu araştırmasına paralel biçimde, estetik olarak da duyuşsal
bilginin doğruluğunu, yani güzelliği araştırmaktadır. Matematikçiler için matematiğin
doğasında bulunan güzellik çok önemlidir ve buna “matematiğin estetiği” denilir. Perspektif,
oran, simetri, düzen, harmoni her koşulda ölçülebilirdir. Sanatın da ölçülebilir yanları vardır
ve matematiksel olarak ifade edilen simetriyle doğanın sayılarını barındırır. Bu kavramlar
matematiğin estetiğini oluşturmaktadır. Bu kavramlarla ilgili ölçümler matematiğin çeşitli
uzmanlık alanlarında formüle edilebilir. Sanatın ve bilimin temeli olan perspektif, oran,
şekiller ve simetrilerin incelenmesinde matematiğin ilkeleri kullanılmaktadır. Sanatçı
çoğunlukla eserini sezgisel olarak doğada görüp, bilinçaltının algıladığı bu teknikleri
kullanarak resmeder. Bu nedenledir ki, matematik kurallarının kullanılması sadece yararlı
değil, aynı zamanda bir zorunluluktur (Atalay, 2006).
Müzik, en temel ögesinden en karmaşık ögesine kadar, çeşitli matematiksel yapıları
içermekte olup, müzik ile matematik pek çok açıdan birbiriyle ilişkili iki disiplindir.
Günümüze kadar birçok filozof, matematik ve müzik insanı tarafından bu iki disiplin
arasındaki ilişki üzerine araştırmalar yapılmış, müziğin matematiksel yapısı anlaşılmaya
çalışılmıştır. Genellikle, diyatonik ve kromatik dizi, aralıklar, ritim, ölçü, form, melodi,
akorlar, dizi, oktav eşdeğerliği, doğuşkanlar, tını, akustik, eşit aralıklı ses sistemi ve akordun
alternatif yöntemleri vb. gibi bazı müziksel kavramların matematiksel olarak izahı yapılmıştır
(Wright, 2009).
Piyano tuşları İtalyan matematikçi L. Fibonacci’nin oluşturduğu Fibonacci dizisi
(1,1,2,3,5,8,13,21,34,…) ile müzik arasındaki bağlantının görsel açıklamasına olanak sağlar.
Klavyedeki bir oktav, biri diğerinden daha yüksek olan iki nota arasındaki müziksel aralığı
temsil eder. Yüksek olan notanın frekansı, düşük olanın iki katıdır. Klavyede bir oktav, 5
siyah ve 8 beyaz tuş olacak şekilde bölünür, toplamda 13 tuş vardır. Beş siyah tuş biri ikili biri
üçlü olmak üzere iki gruba ayrılır. 2, 3, 5, 8 ve 13 birer Fibonacci Sayısıdır. Oktav
formundaki on üç nota Batı müziğindeki en popüler aralıklar olan kromatik diziyi oluşturur.
Kromatik dizi, 5 notalı pentatonik dizi ve 8 notalı diyatonik diziden önce gelir. Örneğin,
büyük altılı, sırasıyla do ve la notalarından oluşur, saniyede 264 ve 440 titreşim yaparlar,
264/440 = 3/5 bir Fibonacci oranıdır. Bir küçük altılı aralığı, mi ve do notalarından oluşur ve
saniyede 330 ve 528 titreşim yaparlar 330/528= 5/8 Fibonacci oranıdır (Koshy, 2001).
Fibonacci dizisinde ardışık iki sayının oranı yaklaşık olarak ɸ=1,61804 değerine altın
oran denilir. Altın oran uyum ve güzellik ölçütü olarak sanat ve estetiğin bir
sınıflandırılmasıdır. Altın oran insan tasarımından kaynaklanmadan, doğada var olan biyolojik
bir gerçektir ve müzikte de kullanıldığı bilinmektedir. Müzik aletleri çoğunlukla ɸ sayısı
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temel alınarak yapılır. Keman tasarımında olduğu gibi yüksek kalitedeki ses telinin
tasarımında da Fibonacci Sayıları ve ɸ kullanılmıştır. Ayrıca birçok ünlü bestecinin (Mozart,
Beethoven, Bach, Chopin, Béla Bartók, ...) eserlerinde Fibonacci Dizisi ve Altın Oran’ı
kullandığı varsayılmış ve ispat edilmeye çalışılmıştır. Örneğin Mozart’ın (No 1, K.279, No 2,
K.280, No 7, K.309, No 10, K.330, No 15, K.545, No 16, K.570) sonatlarında altın oranı
kullandığı ispatlanmıştır. Bunun yanında, Fibonacci dizisini bilinçli olarak kullanan ve bunu
belirten besteciler de bulunmaktadır (Lehmann ve Posamentier, 2007).
Müziksel sesleri gürültüden ayıran özellik, bu seslerin ayırt edilebilir bir perde
verebilme özelliğinin olmasıdır. Perde, sesin tizlik derecesine ilişkin bilgiyi gösteren
parametredir. Bir sese ilişkin perdenin algılanabilmesinin ölçütü ise, o sesin periyodik (süreli)
olma derecesidir. İnsanoğlunun duyma ve duyduğu sesi taklit edebilme yeteneği ile kulağa
melodik, güzel gelen işitsel dizilimlerden elde edilen müzik, belli temel kavramlara
dayanmaktadır. Bu temel kavramlar ise, müzik teorisi ve terminolojisi ile açıklanabilmektedir.
Aynı görsel olarak doğadaki karmaşık formlar gibi, müzik de işitsel algının estetik olan
formudur. Fraktal belirli bir matematiksel formül içerisinde kendini tekrarlayan form olarak
tanımlanmaktadır. Fraktal geometrisi ise, doğada var olan biçimlerin karmaşık formlarına
karşılık matematiksel bir açıklama getirmektedir. Beytekin, 2015’de Fraktal Geometri
algoritması mantığını modern caz teorisine uygulayarak ritim olgusunu karıştırmadan
armoniler üzerinden analiz yapmış ve caz akorlarının görsel modellerini oluşturmuştur.
Oluşturulan modeller arasında tasarım süreçleri ile psikolojik algılanma süreçleri arasında
bağlantı kurmuştur.
“Johann Sebastian Bach(1685-1750), dünyaca ünlü Alman Baɾok müzik bestecisi ve
oɾgcuduɾ. Bach köklü Alman stilleɾini özellikle İtalya ve Fɾansa gibi ülkeleɾden aldığı
ritimleɾin, formlaɾın ve yapıların adaptasyonu ve kontɾpuan, aɾmoni, müzikal motifleɾin
oɾganizasyonundaki ustalığıyla geliştiɾmiştiɾ. Bach’ın besteleɾi Bɾandenbuɾg Konçeɾtolaɾı,
Goldbeɾg Vaɾyasyonlaɾı, Si minoɾ Missa, 2 Chile ve 200 tanesi günümüze kadaɾ ulaşmış
300’den fazla kantatayı kapsamaktadıɾ. Bach’ın müziğine teknik hakimiyeti, aɾtistik güzelliği,
entelektüel deɾinliği sayesinde büyük saygı duyulmuştuɾ. J.S. Bach 19. yy.’da müziğinin
tekɾaɾ çalınmaya başlaması ve ilginin tekɾaɾ canlanmasına kadaɾ kendi döneminde büyük biɾ
besteci olaɾak bilinmemiş ancak kendisine biɾ oɾgcu olaɾak büyük saygı duyulmuştuɾ. Bugün
en büyük bestecileɾden biɾi olaɾak kabul ediliɾ” (www.wikipedia.org). Bach, müziğin
matematikçisi olarak da bilinir. Barok olduğu kadar, Rönesans döneminden de izler taşır.
Armoni ve melodi mükemmel olarak dengelenmiştir. Bach’ın eserlerinde Fransız ve İtalyan
müziğinin sentezini bulmak mümkündür. Hayatı boyunca Almanya dışına çıkmamış biri için
yakaladığı kozmopolitlik ilginç bir durumdur. İtalyan yanını Vivaldi’nin Almanya’da
yayınlanan eserlerini inceleyerek, Fransız yanını ise, Almanya’da yaşayan Fransız klavsenci
Froberger’den almıştır. Wagner’e göre o, tüm müzik tarihindeki en büyük bestecidir
(www.ensonhaber.com). J.S. Bach’ın solo viyolonsel süitlerini 1717-1723 yılları arasında,
Kapellmeister olarak görev yaptığı Köthen’de yazdığı düşünülmektedir. Karakelle (2006)
yüksek lisans tezinde, süitlerin viyolonsel edebiyatı için olan önemini şu şekilde
açıklanmıştır: “Solo viyolonsel için bu süitler Bach’ın mimari yapısındaki kesin ustalığı
ortaya koyar. Süitlerin açıkça ahenklendirilmiş melodileri, ancak büyük bir ustanın zengin
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renklerle bezenmiş bir tablosunun etkileyiciliğiyle karşılaştırılabilir. Bach viyolonsel
süitlerinin solo viyolonsel literatürüne olan yoğun ve eşsiz katkısının ayrıcalıklı konumda
olduğundan şüphe edilemez.”
Bach’ın yukarıda belirtilen altı süitinin her biri prelüd ve beş dans parçasından
oluşmaktadır(Çelebioğlu, 1986: 32). Prelude her şeyden önce bir çalgı müziği türüdür. Başka
parçaların başında onlara bir giriş olarak kullanılan kısımdır. Bu türün kaynağı 16. yüzyılın
lavta müziğinden gelir. Bach bu türe geniş boyutlar kazandırmayı düşünüp, yapısını daha da
sağlamlaştıran ilk bestecilerden biri olarak bilinmektedir (Hodeir, 2002).
1.1.1
III. solo viyolonsel süiti (BWV 1009) Prelude bölümü 3/4’lük ölçü sayısıyla ve
do majör tonalitesinde yazılmıştır. Viyolonselin karakteristik ses ve ifade özelliklerinin ön
plana çıkmasında oldukça önemli bir yere sahiptir.
Müzik eserlerinin matematiksel boyutta kodlanıp incelenmesi, bilgisayar destekli
yazılımlar aracılığıyla eserlerin analizlerinin yapılması, farklı yaklaşımların üretilmesi ve
displinler arası çalışma olanaklarının sağlanması bakımından yararlı görülmektedir. Bu
anlamda soyut boyutta olan seslerin geometrik ortama aktarılarak somut hale dönüştürülmesi,
eserleri oluşturan seslerin yükseklik ve süre değerlerinin farklı kombinasyonlarda ele alınarak
yapısal analizlerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yenilikçi bir yaklaşım olarak
görülmektedir. Bu bakış açısıyla çalışmanın amacı; J.S. Bach’ın solo viyolonsel için
bestelediği III. viyolonsel süiti (BWV 1009) Prelude bölümünün matematiksel kodlama
yoluyla 3D geometrik modelinin oluşturulmasıdır.
YÖNTEM
Bu çalışmada özellikleri yukarıda belirtilen Bach’ın III. solo viyolonsel süiti Prelude
bölümünün matematiksel kodlama yoluyla 3D geometrik modelinin oluşturulabilmesi için
nota ses yükseklikleri ve ses sürelerinin matematiksel kodlamalarının regresyon analizi
yapılmıştır. “Regresyon analizleri, bağımlı bir değişken ile bağımlı bir değişken üzerinde
etkisi olduğu varsayılan bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin matematiksel bir model ile
açıklamakta kullanılır. Regresyon analizlerinde bir ya da daha fazla değişkenin (çoklu
regresyon) başka bir değişken üzerindeki etkisi ve yönü incelenmektedir. Çoklu doğrusal
regresyon analizinde, farklı ölçme birimleri ve varyanslara sahip bağımsız değişkenlerin
bağımlı değişkene ait göreli önemlerini belirlemede standardize edilmiş regresyon kat sayıları
olan beta değerleri kullanılır. Standardize beta değeri, söz konusu değişkenler arsındaki
korelasyonu ifade etmektedir. F ve p değerleri kurulan regresyon modelinin anlamlılık
düzeyini ortaya koymaktadır” (Bayram, 2004). Çoklu regresyon analizi, bağımsız değişkenler
tarafından bağımlı değişkende açıklanan toplam varyansın yordanmasına, açıklanan varyansın
istatistiksel olarak anlamlılığına ve bağımsız değişkenlerle bağımlı değişken arasındaki
ilişkinin yönüyle ilgili olarak yorum yapabilmeyi mümkün kılmaktadır (Büyüköztürk, 2002).
Bu çalışmanın verileri, belirlenen eserin nota ses yükseklikleri ve ses süre değerlerinin
kodlanmasıyla elde edilmiştir. Eseri oluşturan ses yükseklik değerlerinin dağılım tablosu
Tablo 1’de ve eserin ses süre değerlerinin frekans tablosu ise Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 1. Eseri Oluşturan Ses Yükseklik Değerlerinin Dağılımı
Ses Yükseklik
Frekans
Yüzde
Değerleri
-24
6
0,6
-22
7
0,7
-20
14
1,4
-19
8
0,8
-18
3
0,3
-17
69
7,0
-15
31
3,2
-14
6
0,6
-13
37
3,8
-12
56
5,7
-11
7
0,7
-10
59
6,0
-9
10
1,0
-8
95
9,7
-7
94
9,6
-6
26
2,7
-5
88
9,0
-4
12
1,2
-3
98
10,0
-2
10
1,0
-1
89
9,1
0
6
0,6
1
87
8,9
2
1
0,1
3
36
3,7
4
1
0,1
5
13
1,3
6
8
0,8
8
1
0,1
10
2
0,2
Toplam
980
100
Tablo 1 incelendiğinde eserin ses yüksekliklerinin tanım aralığı [-24, 10] ve en cok
kullanılan seslerin -3 (%10,0) -8 (%9,7) ve -7 (%9,6) iken, en az kullanılan seslerin 2, 4 ve 8
(%.0,1) olduğu görülmüştür. Eserde toplam 30 adet ses kombinasyonu oluşturularak toplam
980 nota kullanılmıştır. Bu dağılıma ilişkin durum aşağıda Grafik 1’de verilmiştir.
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Grafik 1. Eseri Oluşturan Ses Yükseklik Değerlerinin Dağılım Grafiği
Tablo 2. Eseri Oluşturan Ses Süre Değerlerinin Dağılımı
Nota Süre Değerleri Frekans
Yüzde
4
959
97,9
8
2
0,2
16
18
1,8
48
1
0,1
Toplam
980
100
Tablo 2 incelendiğinde eserin ses sürelerinin tanım aralığı [4, 48] ve en cok kullanılan
nota ses süre değeri 4 (%97,8) iken, en az kullanılan ses süre değeri ise 48 (%0,1) olduğu
görülmüştür. Müziksel ifadeyle eserde en çok onaltılık ve dörtlük nota değerleri
kullanılmıştır. Sekizlik ve noktalı ikilik değerlerine de yer verilmiştir. Bu dağılım Grafik 2’ de
verilmiştir.

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

494

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY

Frekans

959

18

2
0

4

8

12

16

1
20

24

28

32

36

40

44

48

Nota Ses Değerleri

Grafik 2. Eseri Oluşturan Ses Süre Değerlerinin Dağılım Grafiği
BULGULAR
Tablo 1 ve 2’de verilen eserin nota ses yükseklikleri (x) ve nota ses değerleri (y)
bağımsız değişkenler olarak alındığında bağımlı değişkeni ilişkilendirmek amacıyla bazı
fonksiyonlar ile istatistiksel olarak anlamlılığını bulmak için çoklu regresyon analizi
yapılmıştır. Eserin ses yükseklikleri ve nota süre değerleri ile ilgili regresyon analiz tabloları
aşağıda verilmiştir. Bağımlı değişkendeki toplam değişmenin yüzde kaçının bağımsız
değişkenler tarafından açıklandığını bulmak için regresyon analizinde R2 değerine Tablo 3’ de
bakılmıştır.
Tablo 3. Regresyon Modelleri
Düzeltilmiş
Model
R
R2
Std. Tahmini Hata
R2
1
0,614
0,376
0,372
486,861
2
0,628
0,394
0,389
472,472
3
0,634
0,401
0,492
461,572
Tablo 3.’de regresyon analizi sonucunda 3 model oluşturulmuştur. 3. modelin R2 değeri
0,401 olduğundan tercih edilmiştir. Bu modele göre bağımlı değişkenin %40’ı oranında
modele giren bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı ifade edilmektedir.. Bu verilere göre
oluşturulan ANOVA tablosu Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Nota Ses Yükseklikleri ve Nota Ses Değerleri: ANOVA Tablosu.
Varyansın
s.s
Kareler
Kareler
F
p
Kaynağı
Toplamı
Ortalaması
Regresyon
9
14136973,8 1570772,6
Resudial
958
111652744 116547,45
28,478 0,000
Total
967
125789717
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ANOVA tablosu kurulan regresyonun modelinin anlamlı olduğunu göstermektedir
[F/1,979)= 28,478, p=0,000<0,05]. Seçilen modelin yordayıp yordamadığını belirlemek
amacıyla yapılan çoklu regresyon analizi Tablo 5’de verilmiştir.
Tablo 5. Modelin Yordanmasına İlişkin Çoklu Regresyon Analizi
Model
B
Std. Hata Beta
t
p
Sabit
9196,9
1568,8
3,950 0,000
y
sin(2 )
3312,7
727,6
0,344
4,553 0,000
tan(2x)
-76,8
13,9
-0,197
-5,517 0,000
sin(6x)
-243,4
57,4
-0,148
-4,235 0,000
tan(8x)
30,0
9,6
0,107
3,132 0,002
cos(2x)
-132,8
51,3
-0,081
-2,585 0,010
cos(y)
5171,8
2106,9
0,185
2,455 0,014
2
R=0,634 R =0,401 F=28,478 p=0,000
Tablo 5.’de modelin yordanmasına ilişkin çoklu regresyon analizi sonuçları
incelendiğinde, sin(2y), x, tan(2x), sin(6x), tan(8x), cos(2x) ve cos(y) fonksiyonlar ile model
arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu anlaşılmaktadır (R=0,634 R2=0,401 F=28,478
p=0,000). Bu fonksiyonlar oluşturulan modelin yaklaşık %40’ını açıklamaktadır. Regresyon
kat sayısının anlamlılığına ilişkin t testi sonuçlarına bakıldığında, sin(2y), tan(2x), sin(6x),
tan(8x), cos(2x) ve cos(y) fonksiyonlarının model üzerinde önemli bir etkisinin olduğu
anlaşılmaktadır.
Bu analiz sonucunda nota ses yükseklikleri = x ve nota ses değerleri = y bağımsız
değişkenlerine karşılık gelen z(x, y) regresyon modeli olarak
z(x, y) = 9196,9 + 3312,7 sin(2𝑦 ) − 76,8 tan(2𝑥) − 243,4sin(6x) + 30 tan(8𝑥)
− 132,8cos(2x) + 5171,8cos(y)
denklemi elde edilmiştir.
Elde edilen regresyon denkleminin 3 boyutlu geometrik modeli, genel amaçlı
matematiksel problem çözüm yazılımları içinde matematik hesaplama, programlama,
modelleme yazılımı olarak dünyaca en güvenilen yazılımlardan biri olan Maple 13
kullanılarak çizdirilmiş ve Grafik 3’deki yüzey oluşturulmuştur.
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Grafik 3. Geometrik model
Grafik 3’de eserin nota ses yükseklikleri ve ses değerlerine bağlı olarak çizdirilen
geometrik model; trigonometrik ve üstel eğrilerin oluşturduğu üç boyutlu yüzeyi meydana
getirmiştir. Eserin notasyonu incelendiğinde temanın orta rejisterden başladığı, giderek ses
sınırının genişlediği ve devamında tiz rejisterlerin kullanımıyla geniş bir hacime ulaşıldığı
görülmektedir. Bu durum, işitsel ve görsel boyutta eser ile geometrik modelinin benzerliğini
göstermektedir.
SONUÇ
Bu çalışmada viyolonsel literatüründe sıklıkla seslendirilen en tanınmış eserler arasında
olan J.S. Bach’ın solo viyolonsel için bestelediği III. süit (BWV 1009) Prelude bölümünün
matematiksel kodlama yoluyla geometrik modellemesi oluşturulmuştur. Seçilen eser, ses
yükseklik ve süre değerlerine göre kodlanmış, kodlamalar SPSS programında regresyon
analizi yapılarak üç boyutlu birçok regresyon modeli elde edilmiştir. Bu regresyon modelleri
içerisinde, eserin melodik ve ritmik çizgilerini oluşturan 3 boyutlu geometrik model
denklemlerinin, sin(2y), tan(2x), sin(6x), tan(8x), cos(2x) ve cos(y) eğrileri ile temsil edildiği
görülmüştür. Bu geometrik model, trigonometrik ve üstel fonksiyonların bir
kombinasyonudur.
Yazarların daha önce yaptığı başka bir çalışmada, Saygun’un “İnci” adlı piyano
eserinin geometrik modellemesi yapılmış, regresyon modelleri içerisinde iki katmanlı olmak
üzere sağ ve sol el partileri için, eserin melodik çizgilerini oluşturan üç boyutlu geometrik
modelin denklemleri sadece trigonometrik fonksiyona bağlı çıkmıştır. Buna bağlı olarak her
eserin melodi, ritim ve formuna özgü biçimde farklı fonksiyonlar ve modellemeler
oluşturulabileceği görülmektedir. Ayrıca Saygun’un Op.31 “Partita” adlı solo viyolonsel
eserinin (IV. Bölüm) geometrik modellemesine ilişkin çalışmada, eserin orta pestlikte bir
rejisterden başladığı, giderek ses alanının genişlediği ve ikinci röprizden itibaren tiz
rejisterlerin kullanımıyla geniş bir hacime ulaştığı belirlenmiştir. Bu eserin melodik çizgilerini
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oluşturan üç boyutlu geometrik modelin denklemleri ise cebirsel, trigonometrik ve ters
trigonometrik çıkmıştır.
Müzik eserlerinin çeşitli yöntemler aracılığıyla daha da geliştirilerek çözümlenmesinin,
matematiksel kodlama yoluyla analizinin ve modellemesinin yapılmasının, her iki disiplin
açısından alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Müzik tarihinin farklı dönem ve stil
özelliklerinde eser yazan bestecilerin eserleri geometrik modelleme yoluyla analiz edilebilir.
Bestecilerin besteleme anlayışlarındaki yaklaşımlar bu yolla da incelenebilir. Aynı zamanda
bu alanda uygulanabilecek farklı yöntem ve teknikler ile analiz ve geometrik modelleme
yöntemleri geliştirilebilir.
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CUSTOMER ORIENTATION OF SERVICE SECTOR EMPLOYEES AND THE
INVESTIGATION OF RELATIONAL BENEFITS FOR CUSTOMERS1
MBA, İpek Deniz
Prof.Dr. Aydın Kayabaşı
Kütahya Dumlupınar University
Abstract
The aim of this study is to determine the relationships between customer orientation of
the employees in the service sector and the relationships between customer satisfaction,
favourable inequity and customer loyalty. In the research methodology, convenience sampling
method, survey method and univariate and multivariate statistical analysis methods were used.
For this purpose, an integrated research framework has been tried to be tested with structural
equation modeling in relational research model. According to the test results, the customer
orientation of the employees affects the benefits of social and trust from the relational
benefits. Social benefit from relational benefits affects trust and special-treatment benefits. It
was found that only the benefit of trust from the relational benefits affected customer
satisfaction. Relational benefits (trust, social and special treatment) for customers affect
favourable inequity. It has been determined that favourable inequity affects customer
satisfaction and customer satisfaction affects customer loyalty. According to the results
obtained, it can be said that the role of employees is quite high in order to create customer
loyalty in the service sector. In this context, it is very important for practitioners to focus on
the morale and motivation of employees. This study has a different point of view by
addressing the customer orientation of the employees, the relational benefits for customers,
favourable inequity, customer satisfaction and customer loyalty in an integrated framework.
Keywords: Customer Orientation of Service Employees (COSE), Relational Benefits,
Favourable Inequity, Customer Satisfaction, Customer Loyalty.
INTRODUCTION
Customer orientation is a key factor for today's business world. Especially with the
increasing competition conditions, technological developments and the increase in
product/service options, it has become difficult to attract and retain customers. In order to
make a difference in dynamic market conditions and competitive environment, traditional
marketing approach has been replaced with customer-oriented philosophy (Soysal and
Koçoğlu, 2018). Customer orientation is a critical philosophy that aims to ensure customer
satisfaction in product and service delivery and to establish long-term relationships with
customers. Customers are in direct contact and interaction with service sector employees in
different fields and with the abstract benefits they receive. Social interaction, relational
benefit and psychological factors are included in the formula of meeting the expectations of
This study is a revised version of master thesis that entitled ‘Customer Orıentatıon of Service Sector
Employees and the Investigation of Relatıonal Benefits for Customers’ which prepared at the Kütahya
Dumlupınar University, Institute of Social Sciences, Kütahya, Turkey.
1
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consumers in service sector (Filiz, 2011). Since the focal point is the customer element in the
service sector, the personnel working in the service sector have more duties to meet the
demands and needs of the consumers compared to other sectors. Given that customer
retention is less costly than acquiring new customers, it is an inevitable fact that employees'
skills and social relationships must be very good for customer satisfaction and relational
benefits in service businesses (Yapraklı and Sağlık, 2010). The fact that employees in the
service sector are customer-oriented and provide relational benefits necessitates direct
interaction with the customer, increasing customer satisfaction and establishing positive
relations with customers, and applying relational marketing techniques in order to retain
existing customers (Özgüven, 2008).
When the literature is examined, it is determined that there are studies in the form of the
role of employees in CRM applications and customer retention (Bhat and Darzi, 2016),
customer orientation of the employees (Hanzaee and Mirvaisi, 2011), satisfaction, loyalty and
retention (Baihagi and Wibawa, 2016; Farooghi, Waseem and Qasim, 2016), relational
benefits in service businesses (Gwinner, Gremler and Bitner, 1998), relational benefits and
service quality (Blazquez-Resino, and Gołąb-Andrzejak, 2017), customer orientation of
employees in terms of sustainability (Raie, Khadivi, and Khdaie, 2014), sales employees
'customer orientation (Saxe and Weitz, 1982), relational benefits and relationship quality
(Hennig-Thurau, Gwinner, and Gremler, 2002), the conceptual structure of employees'
customer orientation (Hennig-Thurau, and Thurau, 2003).
Under the changing market conditions, women's individual care and beauty
understanding changed with the participation of women in business life as well as men. In
terms of service delivery, the beauty sector has become a stand-alone market. As the time
spent in beauty centers increased, the relationship between customer and employee increased.
This has been one of the areas that will give the best results in terms of measuring customer
focus and relational benefits of employees in the service sector (Günay, 2008). In this study,
the customer orientation of the employees of the beauty center is examined in terms of the
perception of relational benefits, favorable inequity, customer satisfaction and customer
loyalty.
LITERATURE REVIEW
Customer Orientation of Service Employees (COSE)
Before defining a customer-oriented approach, it should be known that this approach is
in parallel with the service sector. Globalization, the development of the service sector and the
customer-oriented approach seem to be processes that are progressing in relation to each
other. It is necessary to be aware of this situation when examining the customer-oriented
approach. The principle of customer orientation includes “the quality of the product and the
quality of all services provided to the customer. Although it is difficult to implement, it
provides significant benefits to the enterprise in the long term. The customer-oriented
approach, above all, leads companies to eliminate the barriers between customers and firm for
their main activities” (Akpınar, 2013: 2). It is possible to evaluate about the important
contributions of the customer-oriented approach in today's conditions where meeting the
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expectations of the customers and satisfying the customers is the most important issue
(Kağnıcıoğlu, 2002: 80). Because the first condition of being customer oriented is to
determine the demands and demands of the customer and to make efforts in this direction
(Gümüşsuyu, 2008: 92).
As a result of all these factors, the customer determines the quality and quality is the
customer's wishes as well as customer-oriented approach emerges (Yıldırım, 2009: 102).
Considering the issues mentioned in this section, the main issues covered by the concept of
customer orientation will be listed as follows (Oruç and Zengin, 2015: 34):
 To establish long-term relations with customers,
 Determining the expectations of the customers and the customers,
 Constantly interacting with customers,
 To ensure internal and external performance improvement,
 To have a customer-centered structure and
 Ensuring high level of satisfaction / satisfaction of customers.
(Hennig-Thurau, 2004: 462) defines the concept of customer orientation as the extent to
which the behaviors of employees in their personal interaction with customers in order to
meet the wants and needs of the customers. Customer orientation includes technical skills,
social skills, motivation to serve and perceived decision-making authority. It is seen that four
dimensions are very important to ensure that employees behave in a customer-oriented
manner.
Technical skills include the knowledge and technical or motor capabilities that service
personnel must have to meet customer needs during personal interaction. Social skills are the
ability of the service employees to understand customer perceptions when interacting with
customers. Motivation to serve expresses the desire and desire of service staff to serve
customers and is highly valuable in terms of transforming the technical and social skills of the
staff into service-oriented behaviors. Perceived decision-making authority is related to the
extent to which employees can act independently in decision-making in relation to customer
interests and needs (Kuşluvan, Salih and Duygu, Eren, 2011: 144).
Table 1 summarizes the transformation from traditional to customer-oriented strategies.
Table 1. Traditional and Customer Oriented Strategies
Traditional Strategies

Customer Oriented Strategies

It operates through a production-centered approach
Achievements are measured through the volume of
sales.
Businesses are based on internal policies.
The orientation level of companies is more than the
customer.

It operates through a market-centered approach.
Achivements are measured by the continuous
presence of customers.
Businesses are based on customer wants and needs.

Communication channels are limited.

Orientation is purely customer.
With the contribution of developing technology, the
company communicates closely with the customer.

Source: Ulusoy, 2008: 58.
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Relational Benefits for Customer
Relational marketing is that businesses that offer a wide range of services can benefit
customers, mutually offer an attractive environment to customers, and maintain this in the
long run. Relational marketing is a kind of marketing where human relations are more intense
and customer relations are high, unlike the traditional marketing approach focused on
production (Gümüş and Topaloğlu, 2016: 49). The first definition of relational marketing by
Berry (1983) is “marketing techniques applied to make the customer loyal to the business,
gain loyalty and increase customer relations” (İlter and Gökmen, 2009:5). Businesses have
begun to prefer marketing strategies based on sincere and relevant understanding that will
ensure long-term relationships, not short-term relationships with customers (İlban, Doğdubay
ve Gürsoy, 2019: 121). The main purpose of relational marketing is to develop long-term and
relationship with customers by creating customer satisfaction (Arlı, 2013). It is seen that the
expectations of the customers that the enterprises have established long-term relationships are
always in the direction of obtaining quality service. It also states that these people have
expectations. These are defined as relational benefits. Gwinner, Gremler and Bitner, (1998)
suggested that the relational benefits dimensions are trust, social benefit and special treatment
(İslamioğlu and Zencirlioğlu, 2018: 709).
Favorable Inequtiy
Favorable inequity is seen as an outcome of relational benefits. In the preferences, the
results encountered are effective. Usually people tend to maximize their own results. In a
commercial relationship, individuals are also likely to tend to maximize their results by acting
unequally. Thus, customers can make advantageous purchases on their behalf. Relational
benefits are likely to meet inequality requirements in favor of customers. Such advantages are
important for long-term relational customers (Kim, 2009; Gwinner, Gremler and Bitner,
1998).
Customer Satisfaction and Customer Loyalty
Customer satisfaction is generally explained as a result of a proportional assessment
between pre-purchase expectations and post-purchase outcomes. Customer satisfaction or
dissatisfaction occurs according to the positive, negative and equivalent differences between
the expectation and the perception (Onaran et al., 2013:41). Customer satisfaction is a
prerequisite for ensuring customer loyalty. Businesses who are aware of this situation design
their activities accordingly and thus the performance level of the business increases (Çatı and
Koçoğlu, 2008: 173). Customer satisfaction appears to be one of the goals that businesses
strive to achieve today. In other words, today's businesses have the purpose of transforming
them into customers connected to the business by satisfying their existing customers
(Başanbaş, 2013: 6). Having an emotional and conceptual dimension and shaping them
according to the expectations of the customer is among the issues that should be mentioned
among the characteristics of customer satisfaction (Bulut, 2011: 391). Tactical focus is
another aspect of customer satisfaction. In order to satisfy customers, it is essential to provide
a good service and tactical focus is required in the delivery of this good service (Onaran,
Bulut and Özmen, 2013: 41).
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Customer satisfaction is likely to have some outcomes for the business. The most
important of these outcomes is the impact on customer loyalty (Tikici and Türk, 2003: 31).
Customer loyalty is the sincere commitment and unintentional shopping tendency, desire and
action that the customer hears, feels, feels for a particular business, vendor or product or
service in an environment where other alternatives are available to the customer (Bayuk and
Küçük, 2010: 287).
METHODOLOGY
Research Model and Hyphothesis
The research model was prepared in accordance with the information obtained from the
literature studies. The research was structured in a relational research model.
Figure 1. Research Model
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(COSE-Customer Orientation of Service Employees; TS: Technical Skills, SS: Social
Skills, MOT: Motivation to Serve, D-MA: Decision-Making Authority, TB: Technical
Benefits, SB: Social Benefits, ST: Special Treatment, CS: Customer Satisfaction, FI:
Favorably Inequity, EL. Emotional Loyalty, BL: Behavioral Loyalty.
In some studies in the literature, the effect of employees 'customer focus on perceived
relational benefits (Kim, 2009), the effect of employees' customer focus on loyalty and
satisfaction (Baihagi and Wibawa, 2016) and the relational benefits perceived from the
customer perspective (Gwinner, Gremler and Bitner, 1998) were examined. Hence;
H1: The customer orientation of the service employees affects the relational benefits for
the customers.
H1A: The customer orientation of the employees affects the trust benefit.
H1B: Customer orientation of employees affects social benefit.
H1C: Customer orientation of the employees affects the benefit of special treatment
Kim (2009) examines that perceived social benefit affects the benefits of trust and
special teratments. Hence;
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H2: Social benefit affects trust benefit.
H3: Social benefit affects the benefit of special treatment.
Some studies in the literatüre, the effect of relational benefits on satisfaction and
satisfaction (Blazquez-Resino, & Gołąb-Andrzejak, 2017), the effect of relational benefits on
customer satisfaction and commitment (Hennig-Thurau, Gwinner and Grems 2002), the effect
of relational benefits on customer satisfaction (Kim, 2009) were examined. Hence;
H4: Relational benefits affect customer satisfaction.
H4A: The benefit of trust affects customer satisfaction.
H4B: Social benefit affects customer satisfaction.
H4C: The benefit of special treatment affects customer satisfaction.
Kim (2009) investigated that relational benefits for customers affect customer
perception of favorable inequity and examined the effect of customer favorably inequity on
customer satisfaction. Hence;
H5: Relational benefits affect customer favorable inequity.
H5A: The benefit of trust affects customer favorable inequity.
H5B: Social benefit affects customer favorable inequity.
H5C: The benefit of special treatment affects customer favorable inequity.
H6: Customer favorable inequity affects customer satisfaction.
Kim (2009), Blazquez-Resino, & Gołąb-Andrzejak, (2017), Hennig-Thurau, Gwinner
and Gremier (2002) examined the relationship between relational benefits and customer
loyalty. Hence;
H7: Relational benefits affect emotional loyalty.
H7A: The benefit of trust affects emotional loyalty.
H7B: Social benefit affects emotional loyalty.
H7C: The benefit of feeling special affects emotional loyalty.
Thurau 2004; Wibawa and Sukaatmadja, 2018; Hennig-Thurau, Gwinner and Grems,
2002; Hanzaee, 2011; Farooghi, 2016; Raie, 2014) examined the relationship between
relational benefits and quality of destination satisfaction and loyalty, Blazquez-Resino, &
Gołąb-Andrzejak, (2017) examined the impact of customer knowledge and customer
orientation on customer loyalty was examined. Hence;
H8: Customer satisfaction affects customer loyalty.
H8A: Customer satisfaction affects emotional loyalty.
H8B: Customer satisfaction affects behavioral loyalty.
H9: Customer favoritism affects customer loyalty.
H9A: Customer favorably inequity affects emotional lotalty.
H9B: Customer favorably inequity affects behavioral loyalty.
H10: Emotional commitment affects behavioral loyalty.
Data Collection and Procedure
The research model was prepared in accordance with the information obtained from the
literature studies. The research was structured in a relational research model. The population
of the research consists of X beauty center customers in Edirne. The number of samples was
determined as 241 and a total of 241 questionnaires were delivered to customers who
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benefited from X beauty center services. In the research, questionnaire method was used as a
means of not collecting data. Survey method was used as data collection tool in the research.
Measures
The scales used in the research were structured using the literature. Scales used as
follows:
COSE: It was measured with 12 items. The scale consists of 4 dimensions: technical
skills, social skills, motivation to serve and decision-making authority. The items in the scale
were adapted from Henning-Thurau (2004) study.
Relational Benefits: RB was measured with 16 items. The scale consists of 3
dimensions: trust benefit, social benefit and special treatment. The items in the scale were
adapted from Gwinner, Gremler and Bitner, (1998), Henning-Thurau, Gwinner and Gremler,
(2002) and Kim (2009) studies.
Favorably Inequity. FI was measured with 3 items. The two items in the scale were
adapted from the Kim (2009) an one item added by the researcher.
Customer Satisfaction: CS was measured in one dimension and with 6 items. The items
included in the scale were adapted from Oliver (1980) and Henning-Thurau, Gwinner and
Gremler, (2002) and Henning-Thurau (2004) studies.
Customer Loyalty: CL was measured in two dimensions with 8 items: emotional loyalty
and behavioral loyalty. The items in the scale were adapted from Henning-Thurau (2004)
study.
RESULTS
Demographics
The study was conducted in December 2017- January 2018 with 241 female customers
in order to examine the customer focus and relational benefits of employees at X Beauty
Center. Table 2 showed the participant characteristics.
Table 2. Participant Characteristics
Descriptives
Gender

Age

Education

Income

Women
≤ 18 age
19-24 age
25-34 age
35-44 age
≥ 45 yaş
Secondary
High School
Vocational
Bachelor
Master/PHD
0-2000 TL
2001-5000 TL
>5000 TL
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241
35
77
39
40
50
42
59
46
79
15
121
106
14

100
14,5
32,0
16,2
16,6
20,7
17,4
24,5
19,1
32,8
6,2
50,2
44,0
5,8
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Structural Equation Model
In this study, structural equation model was used to explain the relationships between
variables. The structural equation model has some facilities for analyzing complex models.
On the basis of the variables examined, the measurement model and then the structural model
were tested.
Measurement Model
Confirmatory factor analysis was used to test the measurement model. Confirmatory
factor analysis (CFA) is expressed as a method used to explain latent structures represented
by a large number of observed and measured variables. It is a factor analysis method used to
test the suitability of the factors determined by EFA to the factor structures determined by
hypothesis. While EFA is used to test the factors to which the variables are related, it is used
to test whether the groups of variables contributing to a number of factors with CFA are
adequately represented by these factors (Aytaç and Öngen, 2012).
Table 3: Confirmatory Factor Analysis Results
Variables
COSE

RB

FI
CS
CL

TS
SS
MOT
D-MA
TB
SB
ST
FI
CS
EL
BL

ʎ

T Values

P.

AVE

CR

0,73-0,91
0,67-0,79
0,65-0,70
0,58-0,70
0,75-0,83
0,73-0,78
0,59-0,92
0,70-0,96
0,55-0,83
0,55-0,78
0,75-0,91

11,72-17,47
10,60-16,24
10,70-14,09
6,40-8,36
13,16-15,16
11,68-15,67
9,07-18,22
10,27-1352
8,62-15,06
8,55-13,36
13,52-17,75

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

0,65
0,54
0,45
0,44
0,64
0,56
0,59
0,66
0,53
0,46
0,74

0,84
0,78
0,71
0,70
0,88
0,84
0,88
0,81
0,88
0,78
0,92

As a result of confirmatory factor analysis, it was determined that there was good fit
between the data and the model. The model fit values are within acceptable values (χ² =
401,10 (P = 0.00), Df = 123, χ² /Df= 3,26, GFI = 0.93, AGFI = 0.87, NNFI = 0.95,
RMSEA = 0.082).
Within the scope of validity, discriminant and convergent validity, which are sub-types
of construct validity, were examined. Factor loadings and average variance extracted values
are expected to be greater than 0.50 in the analysis of convergent validity. In the validity of
discriminant, the square root of the average variance extracted values is greater than the
highest inter-dimensional correlation value (Fornell and Larcker, 1981) or cross-loads of all
elements can be examined.
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Table 4. Correlation Coefficients
Variables

COSE

TB

SB

ST

FI

CS

EL

BL

COSE
0,77
0,581**
TB
0,80
**
0,383
0,558**
SB
0,75
*
0,104
0,151
0,401**
ST
0,77
**
**
**
**
0,297
0,355
0,493
0,712
FI
0,81
0,658** 0,711** 0,498** 0,175** 0,367**
CS
0,73
**
**
**
**
**
0,507
0,599
0,599
0,373
0,467
0,649**
EL
0,68
**
**
**
**
**
**
0,525
0,718
0,602
0,316
0,461
0,690
0,648**
BL
0,86
**
*.
. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Correlation is significant at the 0.05 level
(2-tailed).

All factor loadings and AVE values were found to be greater than 0.50 and square root
values of AVE were greater than correlation coefficients. In this context, the construct validity
was found to be satisfactory.
Structural Model
Structural equation modeling was used to test research hypotheses. When the fit values
of the model test are examined, it can be said that the fit indices are within the acceptance
limits. As a result of the analysis, research model is acceptable (χ² = 1199,69 (P = 0.00), Df =
507, χ² /Df= 2,36, SRMR = 0,08, AGFI = 0.77, NNFI = 0.96, RMSEA = 0.075).

Figure 2. Structural Model Results
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Table 5. Hyphothesis Results
Hyphothesis
H1
H1A
H1B
H1C
H2
H3
H4
H4A
H4B
H4C
H5
H5A
H5B
H5C
H6
H7
H7A
H7B
H7C
H8
H8A
H8B
H9
H9
H9
H10

COSE - RB
COSE – TB
COSE - SB
COSE - ST
SB – TB
SB – ST
RB – CS
TB – CS
SB – CS
ST - CS
RB– FI
TB – FI
SB – FI
ST – FI
FI – CS
RB – EL
TB – EL
SB – EL
ST –EL
CS– CL
CS– EL
CS– BL
FI – CL
FI – EL
FI- BL
EL – BL

T Values

Path. Coef.

R2

P Values

Result

7,27
6,56
-1,32
6,56
4,13

0,49
0,46
-0,11
0,44
0,35

0,24
0,21
0,01
0,19
0,12

P<0,01
P<0,01
N.S.
P<0,01
P<0,01

+
+

8,12
0,64
-1,64

0,74
0,05
-0,21

0,59

P<0,01
N.S.
N.S.

+
-

2,19
2,44
9,74
1,76

0,16
0,19
0,75
0,27

P<0,05
P<0,05
P<0,01
N.S.

+
+
+
-

2,78
3,44
0,75

0,30
0,24
0,08

0,15

P<0,01
P<0,01
N.S.

+
+
-

3,60
0,20

0,41
0,04

0,17

P<0,01
N.S.

+
-

0,83
-0,51
4,36

0,11
0,04
0,87

N.S.
N.S.
P<0,01

+

0,61
0,07

0,02
0,76

+
+

DISCUSSION
Nowadays, there is intense competition between the companies and in order to survive
and survive in this competition, concepts such as customer satisfaction, communication and
customer loyalty have become more important. With the customer-oriented approach of the
service sector employees, customer relations are expected to be positive, customers trust in
the business, retain existing customers and gain new customers. Due to the competition
among the companies, the products can be easily imitated. This leads to the production of
similar products and the provision of similar services. In order to make a difference in this
respect, customer orientation has gained great importance in service sectors. In the service
sector, relational marketing practices are also implemented in order to increase customer
satisfaction and establish positive relations with customers and to retain existing customers.
The long-term relationship between customers and the service sector provides relational
benefits.
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The findings of the literature support the results of the study in general. Kim (2009)
examined the perceived relational benefits of the customer orientaiton of the employees and
stated that the customer focus of the employees affected the social benefit, the trust benefit
and the perceived of special treatment. He found that social benefit affects the benefit of trust
and the benefit of special treatmant, but stated that social benefit does not affect customer
favorably inequity and customer favorably inequity affects customer satisfaction. HennigThurau (2004), Baihagi and Wibawa (2016), Hennig-Thurau, Gwinner, ve Gremler, 2002;
Hanzaee and Mirvaisi, 2011; Farooghi, Waseem ve Qasim, 2016; Raie, Khadivi, ve Khdaie,
2014) concluded that customer satisfaction affects emotional commitment. Wibawa and
Sukaatmadja (2018) concluded that customer orientation affects customer satisfaction and
customer satisfaction affects customer loyalty. Blazquez-Resino, & Gołąb-Andrzejak, (2017),
Hennig-Thurau, Gwinner and Gremier (2002), Gwinner, Grems and Bitner (1998) examined
the relationship between relational benefits and customer satisfaction, and trust as obtained in
this study. It is concluded that the benefit affects customer satisfaction but the benefits of
social and special treatment dont not affect customer satisfaction. Hennig-Thurau and Thurau
(2003) stated that employees' motivation to behave in a customer-oriented manner was seen
as a basic behavioral structure in guiding behavior and determined the result of emotional
commitment of customer satisfaction.
As a result, it is observed that the role of customer-oriented employees in the service
sector is very important in terms of ensuring customer loyalty. Emphasis will be placed on the
morale and motivation of employees in future researches. In addition, the fact that this study
deals with customer focus, relational benefits for customers, customer favoritism, customer
satisfaction and customer loyalty in an integrated framework has given a quite different
perspective.
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INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCEIVED
SERVICE QUALITY, PERCEIVED VALUE, CUSTOMER INVOLVEMENT AND
INTENTION OF SERVICE USAGE IN THE SERVICE SECTOR1
MBA, Fatih Baran
Prof.Dr. Aydın Kayabaşı
Kütahya Dumlupınar University
Abstract
The aim of this study is to focus on the intention of service usage and to examine the
factors affecting this intention. Due to the intense competition in the markets, the importance
of customers' intention to buy or usage is widely accepted by all organizations. The research
was structured in relational research model. The questionnaire method was used for data
collection. Individual customers were selected as sampling units and the units were reached
by using the convenience sampling method. 700 participants, different bank customers,
agreed to complete the questionnaire and statistical analyses were carried out with data from
696 questionnaires. After the data in relation to the research were tested with the confirmatory
factor analysis, the validity and reliability of the research were examined. In order to test the
research hypotheses, the structural equation model (SEM) was used to explain the
relationships between the variables. According to the results of the study, it was determined
that of the eight hypothesis tested, the installations value, functional value and economic
value were not affected by the intention of service usage, and emotional value, social value,
perceived service quality and customer involvement were influential on the intention of
service usage. emotional value and perceived service quality were determined as the most
affective variables impacted on the intention of service usage.
Keywords: Perceived Service Quality, Perceived Value, Customer Involvement,
Intention of Service Usage.
INTRODUCTION
It is a known fact that the perception of quality and value from the consumer's
perspectives has an impact on the intention to service useage. In this respect, perceived
service quality and perceived value concepts are important for the continuity of the enterprise.
In the last years, the companies that realize the importance of perceived value concept pay
attention to establish a relationship that creates value for the customer (Çalhan, Çakıcı and
Karamustafa, 2012: 88). Because today's marketing approach reveals that value creation
should be prioritized instead of business profitability (Alagöz et al., 2004: 26). Perceived
service quality is the evaluation of the superiority (perfection) or ability of an organization
over other institutions (Hacıefendioğlu and Koç, 2009: 148). Value in marketing is the
strategy of continuing to work continuously above the expectations by satisfying customers
This study is a revised version of master thesis that entitled ‘Investigation of the Relationship Between the
Perceived Service Quality, Perceived Value, Customer Involvement and Intention of Service Usage in The
Service Sector’ which prepared at the Kütahya Dumlupınar University, Institute of Social Sciences, Kütahya,
Turkey.
1
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when compared to the offerings of competitors (Yükselen, 2007: 35). Therefore, the value is
attributed to the customer and the quality of the service affects consumer satisfaction and has
an impact on the purchase intention. However, the value and quality offered by the company
should be perceived positively in the perspective of the customer (Demir and Fırat, 2017:
481). Because when the consumer perceives the value and quality offered by the company as
positive, the buying behavior increases (Aydeniz ve Yüksel, 2007: 101).
One of the important marketing strategies is to have an innovative structure by offering
high level of service quality under increasing competition conditions. (Emir and Zorlu, 2010:
255). Marketers find it difficult to control quality while delivering their services to the target
market. The reason for this is the abstraction of the structure and the difficulties arising from
the determination and application of the standard quality (Akıncı et al., 2009: 64). The value
of the service in the perspectives of the consumer depends on the quality. Nowadays,
consumers prefer businesses that know sincerity, respectability and customer value as well as
quality or reasonable price (Demir and Fırat, 2017: 481 ). Accordingly, the perceived value
issue is of particular importance for global competition. Businesses use perceived value,
especially to attract their competitors' customers and increase customer satisfaction (Altıntaş,
2000: 93-94). Therefore, transferring value to the customer provides a competitive advantage
and affects the intention to use the service again (Sarıkaya, Sütütemiz and Konuk, 2008: 144).
Although the intention to use the service may vary for some reason, the intention is the
antecedent of the purchase behavior that precedes the actual behavior. When service quality
and value do not meet the expectations, it negatively affects customer satisfaction and
purchasing (Zhang, van Doom and Leeflang, 2014: 760). In this study, relational research
model is evaluated related to the service quality, perceived value, customer involvement and
service usage intention.
LIRETATURE REVIEW
The Concept of Value in Marketing
With the emergence of the concept of value in the 21st century, it is observed that
businesses have changed their strategies and policies. For competitive advantage, businesses
take care of establishing value-creating relationships for customers by obtaining information
such as wants, needs and purchasing habits (Varinli and Çatı, 2008: 57). Because the new
marketing approach reveals that value creation should be prioritized instead of business
profitability (Alagöz et al., 2004: 26). Value in marketing is the strategy of continuing to
business continuously, exceeding expectations by satisfying customers when compared to
what competitors offer. As a result, rapidly increasing competition leads businesses to offer
more value than their competitors (Yükselen, 2007: 35).
Businesses give priority to benefit and cost while providing products or services to
customers. Planning is carried out providing high value with low cost and providied customer
benefit at the highest level. Therefore, both the customers are satisfied and the operating profit
is to provide an advantage in increasing its existence (Dursun and Çerçi, 2004: 4). In this
context, attributing value to the customer has an impact on satisfaction and purchase intention.
The value of the business should also be perceived positively in the perspective of the
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customer (Demir and Fırat, 2017: 481). Values are beliefs that affect preferences in relation to
behavior and purposes. They are the guide or lifelong goals that guide people's lives. Value is
long-term and affects people's behavior (Odabaşı ve Barış, 2017: 212).
Value marketing is based on the idea that it buys “value by comparing the benefits and
costs of introducing it to individuals (Tek, 1999: 58). In other words, it is expressed as the
evaluation of the product or service benefit related to the perception of what the customer
obtains in response to what he gives (Zeithaml, 1988: 13). For the customer, who sees value
as the complete expectation of a product or service, it is possible to say that his interest is his
benefit rather than price sensitivity. The main thing here is not the price, but the benefit of
meeting the customer's wants and needs. Customers' understanding of value in this regard;
high quality, environmentally friendly and high performance (Odabaşı, 1997: 27-34). In order
to gain competitive advantage, enterprises direct their employees on creating value for
customers. Value presentation; It consists of three steps: selecting value, providing value and
announcing value. Choosing value is to understand the customer's thoughts about value.
Improving prices and services for competitive advantage provides value to the enterprise. The
value that an entity offers is expressed using the means of communication to announce the
value (Korkmaz et al., 2009: 295).
Perceived value is the perception that enables the evaluation of product characteristics,
performance characteristics and results effortlessly enabling the customer to reach its purpose
or ambition under the conditions of use (Woodruff, 1997: 142). The perceived value
according to Sweeney and Soutar; covers the satisfaction of the product or service starting
from the beginning and ending with the use (Sweeney and Soutar, 2001: 206). Perceived
value is a customer's interpretation of price and quality after purchasing a product or service.
On the one hand, the customer measures the value of the product or service, and on the other
hand, compares the benefit to the cost (Zeithaml, 1988: 7).
A summary of the literature studies on perceived value dimensions is given in Table 1
below.
Table 1. Summary of Studies on Perceived Value Dimensions
Author
Sheth, Newman and Gross
(1991)
Groth (1995a, b)
Grönroos (1997)
De Ruyter, Wetzels,
Lemmink and Mattson
(1997)
Sweeney, Soutar and
Johnson (1999)
Sweeney and Soutar (2001)

Value Dimensions
Emotional value, situational value, social value, functional
value, epistemic value
Cognitive: Perceived benefit, psychologic, internal, external
Cognitive, emotional (psychologic)
Emotional dimension or actual value
Functional dimension or temporary value,
Logical dimension
Social value, emotional value, functional value (price),
functional value (quality / performance), functional value
(versatility)
Functional value (economic and quality), social value,
emotional value
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Rintamaki et al., (2006)
Smith and Colgate (2007)
Pihlström and Brush (2008)
Cheng, Wang, Lin, and
Vivek (2009)
Grewal, Monroe, Krishnan
(1998)

Utility value, social value, hedonic value
Instrumental / functional value, cost / sacrifice value,
symbolic / expensive value, experiential / hedonic value
monetary value
Convenience value, emotional value
Functional value, social value, emotional value, epistemic
value
Gain value, exchange value

Aesthetic value, ınstrumental value, social value, national
value, family value, social value
Source: (Sanchez et al., 2006: 396; Jansrı, 2018: 4; Turan and Çolakoğlu, 2009: 283)

Sin and diğerleri (2004)

In this study, installations, professionalism, functional, economic, emotional and social
values were examined.
Perceived Service Quality
Perceived quality is an important factor in consumer decision making. In addition, the
National Quality Research Center (NQRC) defines perceived quality as to how safe the
product or service is provided to the individual's degree of fulfillment (Yee and San, 2011:
49). Here, the degree to meet the requirements refers to quality (Uyguç, 1998: 2). That is,
quality is the consumer's assessment of excellence or superiority for any product (Zeithaml,
1988: 4).
Hoch and Banerji (1993) emphasize that the rivalry between national and private brands
achieves the real success of price rather than quality. However, in some studies, it is explained
that perceived quality in private brands is one of the important factors affecting consumer
intention to buy (Vo and Nguyen, 2015: 52-53). But nowadays, consumers want to spend less
on the product they will buy. Therefore, it desires to have the same quality as the highest
value with the high-priced product (Odabaşı, 2004: 51).
Consumers decide quality by establishing a relationship with goods or services. These
decisions are expressed internally and externally. Factors such as product performance,
feature, reliability, suitability, durability, serviceability and aesthetics are internal features.
External features consist of unique features of products such as price, company image and
company reputation. Even when the consumer has little or no knowledge of the product or
service, perceived quality has a direct impact on customer buying decision and brand loyalty
(Yee and San, 2011: 49). In other words, perceived quality affects the perceived value. That
is, the quality components in any product affect the perceived value. For this reason,
companies can affect the perceived value perception of the customer by increasing the product
quality (Shintaputri and Wuisan, 2017 :33).
Customer Involvement
In addition to the importance of the value perceived by the customer, customer
involvement is generally known to be a powerful determinant of purchasing. Therefore, it is
expected that high involvement leads to an increase in cognitive activity and consumers are
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expected to engage in more extensive information processing based on various factors to
determine the product quality. Charters and Pettigrew (2006) examine the extent of customer
involvement in wine marketing. According to the results of the study, low-participation
drinkers are focused on the sensory dimensions of wine quality, while high-participation
drinkers are more focused on cognitive dimensions to evaluate a particular wine. Accordingly,
it is stated that it leads to purchase as a result of increased customer participation (Wiedmann
et al., 2014: 1132).
METHODOLOGY
The Research Problem and Purpose
Today, as businesses adopt a consumer-oriented service approach, it is important for
sustainable competition to meet consumer wants and needs and exceed them. For this reason,
consumer perception is prioritized by enterprises. Therefore, it is necessary to serve the
consumers by offering more quality and value. In this study, What is the effect of perceived
service quality and perceived value on service usage intention? In this context, the main
purpose of the study is to examine the effects of perceived service quality, customer
involvement and perceived value that affect the intention of consumers to use services.
The Research Model and Hyphothesis
This study is structured in relational research model. In this study, the factors affecting
the intention to the service usage are tried to be examined. The research model is schematized
in figure 1.
Figure 1. Research Model and Hyphothesis
PERCEIVED VALUE
(Installation, Professionalism,
Functional, Economic,
Emotional, Social)
PERCEIVED SERVICE
QUALİTY

H1
H2

INTENTION TO
SERVICE
USAGE

H3
CUSTOMER
INVOLVEMENT

In this study, the effects of the relationship between service quality, perceived value,
customer involvement and intention to the service usage are examined.
H1: Perceived value affects the intent to the service usage.
H1A: The installation value affects the intent to the service usage.
H1B: Professionalism value affects the intent to the service usage.
H1C: Functional value affects the intent to the service usage.
H1D: Economic value affects the intent to the service usage.
H1E: Emotional value affects the intent to the service usage.
H1F: Social value affects the intent to the service usage.
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H2: Perceived service quality affects the intent to the service usage.
H3: Customer involvement affects the intent to the service usage.
Sampling
The population of the research is composed of customers who use banking services over
the age of 18-50. During the study, questionnaires were sent to 700 participants and feedback
was received from 696 participants. In the research, convenience sampling method, which is
widely used and not dependent on probability, was preferred. With this method, a high sample
mass can be generated both quickly and inexpensively (Haşiloğlu, Baran and Aydın, 2015:
20). In the sample size calculation, 0.05 significance level and 0.05 sample error are sufficient
for 384 units of sample size greater than 100.000 population size (Altunışık et al., 2010: 135).
Scales
In the research, structured questionnaire method was used. The items of the variables
used in the study were adapted from the scales in the literatüre: perceived value (Sanchez et
al., 2006; Seegebarth 2016), perceived service quality (Kipkirong Tarus and Rabach, 2013),
Customer involvement and purchase intention (Wiedmann et al., 2014; Seegebarth 2016). All
of the items included in the scale wera anchored in the form of a 5-point Likert-type scale.
RESULTS
Demographics
In this study, the variables of gender, age, income, education, place of residence and
frequency of bank visits were examined regarding the general characteristics of the
participants. The general characteristics of participants are showed in the Table 2, below.
Table 2. Participant Characteristics
Descriptives
Women
Gender
Men
18-30 Age
31-40 Age
Age
41-50 Age
51> Age
Income
0-1500 TL
1501-3000 TL
3001-4000 TL
4001-5000 TL
5001> TL
Education
Secondary Scholl
High School
Vocational School
Bachelor Degree
Master / PHD
Visiting Frequency
Rarely
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Fr.
295
401
547
109
31
9
161
223
124
82
106
32
128
148
343
45
295

%
42,4
57,6
78,6
15,7
4,5
1,3
23,1
32,0
17,8
11,8
15,2
4,6
18,4
21,3
49,3
6,5
42,4
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Place of Residence

Sometimes
Always
Big City
City Center
Country/Village/Other

284
117
377
152
167

40,8
16,8
54,2
21,8
24,0

Structural Equation Modeling
Measurement Model
Confirmatory factor analysis (CFA) is used to confirm the accuracy of the theoretical
ground and structure previously prepared (Çetin, Şahin and Özdemir, 2014: 185). The aim is
to create a latent variable from the observed variables with the model prepared beforehand.
Mostly preferred in scale development and validity analysis (Yaşlıoğlu, 2017: 78).
Exploratory factor analysis (EFA) helps to establish measurement tools and confirmatory
factor analysis (CFA) helps to verify this structure. (Akyüz, 2018: 187).
There are different opinions about which method should be used for CFA and EFA.
CFA is conducted through observations and situations based on the knowledge and
experience of the researcher prior to use. Accordingly, the researcher has theoretical
knowledge and assumption of the scale before the analysis. Naturally, the researcher can test
the model with confirmatory techniques on the basis of the knowledge and bases he/she has
mastered. However, most researchers may prefer to use EFA and CFA together, as variables
may exist for known and unknown conditions. (Çokluk, Şekercioğlu and Büyüköztürk, 2014:
283). In this study, CFA was used to test the measurement model.

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

519

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
Figure 2. Measurement Model

Factor load values, t values, explained variance and composite reliability values
obtained for the measurement model are shown in table 3 below.
Table 3: Confirmatory Factor Analysis Results
Variables

PSV

PSQ
CI
ISU

Installation
Professionalism
Functional
Economic
Emotional
Social
Service Quality
Customer Involvement
Intention to Service Usage
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T Values

P.

AVE

CR

0,70-0,79
0,73-0,88
0,76-0,88
0,81-0,87
0,74-084
0,62-0,84
0,74-0,81
0,54-0,85
0,83-0,90

19,28-21,81
21,88-28,88
19,15-23,47
25,28-28,52
22,71-27,03
17,05-26,57
22,31-25,56
14,69-27,04
26,45-30,45

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

0,55
0,68
0,68
0,72
0,65
0,61
0,58
0,57
0,78

0,72
0,90
0,92
0,91
0,92
0,86
0,89
0,89
0,93
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It is seen that the average variance extracted values fulfill the condition of being above
0.50 (Akbıyık and Coşkun, 2013: 47). In addition, t values are higher than the critical value
(Dursun and Kocagöz, 2010: 10). In addition, when the goodness of fit values were examined
in the model (χ² / Df: 3.40, GFI: 0.85, RMSEA: 0.06, RMR: 0.06, NFI: 0.98, NNFI: 0.99,
CFI: 0.99), it is seen that the obtained values from the analysis provided the acceptable level
(Coşkun and Mardikyan, 2016: 138).
Validity and Reliability
For the reliability and validity of the study, the reliability values and the explained
variance values of the dimensions constituting the scale structure should be calculated for the
CFA. According to CFA results, composite reliability and explained variance values were
calculated. When the following table 4 is examined, it is determined that the composite
reliability values are between (0.72-0.93) and the explained variance values are between
(0.55-0.78). According to the results, internal consistency of the scales and their ability to
explain the structure are sufficient.
In this study, factor loadings and explained variance values are greater than 0.50. The
fact that the substances have factor loadings greater than 0.50 in the structure and that the
internal values in terms of cross-loads are higher than the cross-load values indicate that the
discriminant and convergencer validity is achieved. In this context, In this context, it can be
stated that the research shows results with the expected values within the scope of reliability
and validity.
Table 4. Correlations, Means and Standard Deviations
9
Değişkenler
̅
σ
1
2
3
4
5
6
7
8
𝒙
1. Installation Value 3.57 0.92 0,742
2. Profesionalism
3.50 0.94 0.612 0.824
Value
3. Functional Value 3.54 0.85 0.676 0.762 0.824
4. Economic Value 2.98 1.01 0.565 0.649 0.698 0.848
5. Emotional Value 3.22 0.93 0.613 0.743 0.796 0.824 0.806
6. Social Value
3.42 0.87 0.577 0.651 0.760 0.675 0.781 0,842
7. Perceived Service
3.40 0.99 0.650 0.794 0.848 0.755 0.857 0.754 0.761
Quality
8. Customer
3.07 1.00 0.337 0.394 0.475 0.417 0.501 0.549 0.457 0.754
Involvement
9. Intention to
0.88
3.42 0.98 0.573 0.663 0.764 0.671 0.781 0.777 0.771 0.531
Service Usage
**
Correlations are sig. at 0,01 level
Path Analysis
After testing the measurement model, the structural equation model was used to test the
research hypotheses. Within the scope of the research, it is aimed to test the effect of
perceived value, perceived service quality and customer involvement on service usage
intention. Within the framework of the structural equation model, eight hypotheses have been
proposed to test the effect of perceived value, perceived service quality and customer
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involvement on service usage intention. The test results achieved are shown in figure 3 and
table 5 below.
Figure 3. Path Analysis

Table 5. Path Analysis and Hyphothesis Tests
H1A
H1B
H1C
H1D
H1E
H1F
H2
H3

Yapısal Yol
INS - ISU
PROF. - ISU
FUNC. - ISU
ECO. - ISU
EMO. - ISU
SOC. - ISU
PSQ. - ISU
CI. – ISU

FIT INDICES

T Değerleri Yol Katsayısı
R2
Sonuç
-0.07
-0.01
-1.20
-0.07
-1.08
-0.24
-0.86
0.04
0.79
3.57
0.51
+
2.17
0.11
+
2.18
0.52
+
2.44
0.08
+
χ² = 2533.03 (p = 0.00), Df = 743, χ² /Df= 3.40, GFI = 0.85,
RMSEA = 0.06, RMR=0.06, NFI= 0.98, NNFI= 0.99, CFI = 0.99.

When the above table 5 is analyzed, it has been determined from the eight hypotheses
tested within the framework of structural equation model that installation, professionalism,
functional and economic value do not affect service use intention, emotional value, social
value, perceived service quality and customer involvement have an effect on service useage
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intention. Emotional value and perceived service quality were among the most influential
variables.
DISCUSSION
Perceived service quality is the evaluation of the superiority or perfection of an
organization over other institutions. It is also linked to satisfaction with each other. The
customer affects the feeling of satisfaction as a result of the service he / she expects and the
service he / she receives. (Hacıefendioğlu and Koç, 2009: 148). Quality is based on customer
thinking. For example, for the customer who is not satisfied with the service of the
hairdresser, the idea of poor quality service may ocur (Gürbüz and Ergülen, 2006: 175).
Therefore, it will be useful for enterprises to fully understand and implement the perceived
value and to analyze the purchasing actions, in order to increase the perception of consumer
value (Özbek, 2016: 69). Therefore, the perceived value affects the purchasing behavior of the
customer and affects its success against its competitors. If the consumer has a positive
perceived value, the purchase intention appears to increase (Aydeniz and Yüksel, 2007: 101).
There are several concepts for the development of marketing strategies based on the value of
businesses. Some of these concepts; organization, personnel relationship, quality of service
provided, customer sacrifices, other emotional and social aspects. In addition, the customer
communicates with the staff and this determines the perceived value and affects customer
behaviors. Therefore, the attitudes of the personnel, especially in the service sector, are very
important (Roig et al., 2006: 279). The technical service quality of the personnel affects the
quality perception of the customer. In addition, the quality of service during sales affects the
purchase intention more than the perceived product quality (Sweeney, Soutar and Johnson,
1997: 45-46).
In this study, the relationship between service quality, perceived value, customer
involvement service usage intention is examined. In the study, in order to explain the factors
affecting the intention to use the service, a model was created within the framework of
structural equality. In this model, eight hypotheses have been proposed to test the six
dimensions of perceived value, the perceived service quality and the impact of customer
involvement on service useage intention. The results obtained in this study show parallelism
with the theory.
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TÜKETİCİLERİN YENİ OTOMOBİL SATIN ALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Erkan ÖZDEMİR
Mustafa CEBECİ
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
İşletmelerin sattıkları ürünlerin hangi nedenlerle tercih edildiğini bilmeleri pazarlama ve
satış stratejilerinin oluşturulmasında çok önemlidir. Özellikle bir kısım tüketiciler yeni
otomobil alırken, diğer kısmının ise ikinci el tercih etmesinin nedenleri bilinmelidir. Bu
çalışmanın amacı, tüketicilerin yeni otomobil satın alma tercihini etkileyen faktörleri ortaya
koymaktır. Araştırma verileri 15 Kasım 2018 – 15 Aralık 2018 tarihleri arasında Bursa'da
otomobil alışverişi için bir markanın satış mağazasına gelen tüketicilerden toplanmıştır.
Verilerin toplanmasında yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kolayda
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için IBM SPSS 23 paket
programı kullanılmıştır. Araştırma verileri frekans analizi ve regresyon analizleri kullanılarak
analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, yeni aracın kokusu ve yeni araca binmenin verdiği
keyfin tüketicilerin yeni otomobil satın alma tercihinde etkili olduğu bulunmuştur. Ancak,
yeni otomobil satın almanın prestij sağlaması, güven vermesi, çevremizdeki insanların teşviki,
otomobil kampanyaları ve banka kredileri gibi boyutların tüketicilerin yeni otomobil satın
alma tercihi üzerinde etkisi bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Otomobil, Yeni (Sıfır) Otomobil, Otomobil Tercihi, Pazarlama,
Bursa
A RESEARCH ON FACTORS AFFECTING CONSUMERS' PREFERENCES OF
NEW AUTOMOBILE PURCHASE
Abstract
It is very important for businesses to know the reasons for which the products they sell
are preferred in the formation of marketing and sales strategies. Particularly some consumers
should buy new automobiles and the other part should prefer second hand. The aim of this
study is to reveal the factors that affect consumers' choice of buying new cars. The research
data were collected from consumers who came to a brand's retail store for automobile
shopping in Bursa between 15 November 2018 - 15 December 2018. Data were collected by
face to face questionnaire. In the study, convenience sampling method was used. IBM SPSS
23 package program was used for the analysis of the obtained data. Data were analysed using
frequency analysis and regression analysis. As a result of the research, it was found that the
smell of the new automobile and the pleasure of getting into the new automobile were
effective on the consumers' preference of buying a new car. However, the dimensions such as
the prestige of buying new automobile, giving confidence, encouraging people around us,
automobile campaigns and bank loans did not have an effect on the consumers' preference of
buying a new automobile.
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1. GİRİŞ
Otomotiv sektörü, ülke ekonomileri içerisinde yer alan ana sektörlerden birisidir. Sektör
içeriğinde birçok alt sektörü barındırmakta ve gerek yarattığı değer gerekse de istihdama
katkısı açısından ülke ekonomileri için çok büyük değer ifade etmektedir.
Türkiye kendi otomobil markasına şu an itibariyle sahip olmayan, ancak birçok
otomobil firmasının üretimin yapıldığı önemli ülkelerden biridir. Ülkemizde otomobil üretim
deneyimi oldukça yüksektir. Pazar açısından ise Türkiye gelişmekte olan ülkeler içerisinde
yer aldığı ekonomik büyüklüğü itibariyle de önemli bir pazar konumundadır.
Türkiye’de otomotiv sektörünün toplam pazar büyüklüğü, Ocak - Ekim 2019
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,4 azalarak 339.546 adete, üretim miktarı
ise %8,4 azalarak 1.189.539 adete ve ihracat oranı ise %6,2 azalarak 1.031.296 adete inmiştir.
Aynı dönemde gerçekleştirilen ihracatın değeri de %3,7 oranında azalarak 25 milyar 888
milyon dolar seviyesine düşmüştür. Türkiye’de otomotiv sektörünün toplam pazarı Ekim
2019’da, 2018 yılının Ekim ayına göre %125,6 yükselerek 50.347 adet, üretim miktarı %0,7
yükselerek 132.155 adet ve ihracat oranı da %7,5 azalarak 117.524 adet gerçekleşmiştir. Aynı
dönemde ihracat değeri de %2,7 azalarak 2 milyar 898 milyon dolar olmuştur (ODD, Genel
Değerlendirme Raporu Ekim 2019: 18). Aşağıdaki tablo 1’de Otomotiv Distribütörleri
Derneği’nin (ODD) Ekim 2019 tarihli Genel Değerlendirme Raporunda Ekim 2019 tarihi
itibariyle Türkiye’deki toplam araç pazarındaki satış, üretim, ithalat ve ihracata ilişkin miktar,
oran ve parasal değerleri (dolar olarak) görülmektedir.
Tablo 1: Eylül 2019 Tarihi İtibariyle Türkiye’deki Otomotiv Sektörü

Kaynak:
ODD,
Genel
Değerlendirme
Raporu
Ekim
2019,
http://www.odd.org.tr/folders/2837/
categorial1docs/2581/Sekt%c3%b6rel%20De%c4%9ferlendirme%20Ekim%202019.pdf, s.
18, Erişim Tarihi: 30.11.2019
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Aşağıdaki tablo 2’de ise Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Ekim 2019 tarihli
Genel Değerlendirme Raporunda görülen Ocak ve Ekim 2019 tarihleri arasındaki Türkiye
Otomotiv pazarındaki değişim oranları görülmektedir.
Tablo 2: Ocak –Ekim 2019 Ayları Arasındaki Toplam Otomotiv Pazarı

Kaynak:
ODD,
Genel
Değerlendirme
Raporu
Ekim
2019,
http://www.odd.org.tr/folders/2837/
categorial1docs/2581/Sekt%c3%b6rel%20De%c4%9ferlendirme%20Ekim%202019.pdf, s.
18, Erişim Tarihi: 30.11.2019
Tablo 2 incelendiğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre Ocak – Ekim 2019 ayları
arasında otomobil pazarındaki satışlarda düşüşün %29 civarında olduğu görülmektedir. Bu
durumun temel nedenini ekonomik faktörler olduğu ifade edilebilir.
Aşağıdaki tablo 3’de ise Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Ekim 2019 tarihli
Genel Değerlendirme Raporunda görülen ay ay otomotiv pazarının son on yıllık ortalaması ile
2018 ve 2019 yılı ay bazında gerçekleşen satış miktarları görülmektedir.
Tablo 3: Türkiye’de Otomotiv Pazarının Son On Yıllık Ortalaması İle 2018 Ve
2019 Yılı Ay Bazında Gerçekleşen Satış Miktarları
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Kaynak:
ODD,
Genel
Değerlendirme
Raporu
Ekim
2019,
http://www.odd.org.tr/folders/2837/
categorial1docs/2581/Sekt%c3%b6rel%20De%c4%9ferlendirme%20Ekim%202019.pdf, s.
19, Erişim Tarihi: 30.11.2019
Yukarıdaki tablo 3 incelendiğinde, kurdaki yükselişin son iki yıldaki etkileri çok daha
net bir şekilde görülmektedir. Özellikle son on yıl ile karşılaştırıldığında 2018 yılının mayıs
ayından itibaren hemen hemen sürekli bir düşüş gerçekleşmiştir.
Aşağıdaki tablo 4’de ise Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) Ekim 2019 tarihli
Genel Değerlendirme Raporunda görülen ay ay otomotiv pazarının son on yıllık ortalaması ile
2018 ve 2019 yılı ay bazında gerçekleşen satış oranlarındaki artış ve azalışlar görülmektedir.
Tablo 4: Türkiye’de Otomotiv Pazarının 2018 Ve 2019 Yılı Ay Bazında
Gerçekleşen Satış Oranları

Kaynak:
ODD,
Genel
http://www.odd.org.tr/folders/2837/
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categorial1docs/2581/Sekt%c3%b6rel%20De%c4%9ferlendirme%20Ekim%202019.pdf, s.
19, Erişim Tarihi: 30.11.2019
Yukarıdaki tablo 4 incelendiğinde 2019 yılının ilk beş ayındaki otomotiv satışlarının bir
önceki yılın ilk beş ayının altında kaldığını, toparlanmanın ise Eylül ve Ekim 2019 aylarında
olduğu görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yeni otomobil satın alma tercihini etkileyen faktörleri
ortaya koymaktır. Çalışmanın devamında ilk olarak, araştırmanın hipotezleri ve araştırma
modeli sunulmuştur. Çalışmanın araştırma kısmında ise araştırma metodoloji, uygulanan
analizler ve elde edilen sonuçlar ele alınmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise elde edilen
sonuçlar teorik ve pratik açıdan tartışılmıştır.
2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Tüketiciler otomobil satın alımlarında birçok konuda risk algılamaktadırlar. Grunert
(1984: 367-368) çalışmasında tüketicilerin otomobil satın alımında 82 farklı konuda risk
algıladığını ifade etmektedir. Bu risklerden bazıları şunlardır: yüksek yakıt tüketimi, aşınan
parçaların sık değiştirilmesi gerekliliği, elektrik sistemlerinin arızalanma eğilimi, yedek
parçalarının pahalı olması, ilk satın alma fiyatının yüksek olması, tamir/bakım maliyetlerinin
yüksek olması, ikinci el satış fiyatının düşük olması, çevre görüşünün yetersiz olması, kışın
yol kavramasının kötü olması, vites değiştirmesinin sert olması, motorlu taşıtlar vergisinin
yüksek olması, havalandırma ve ısıtma sisteminin kötü olması, ödenecek sigortaların yüksek
olması, servis imkânlarının kısıtlı olması, standart donanımlarının yetersizliği, koltuklarının
rahat olmaması, yolcu kapasitesinin yetersiz olması, motor gücünün düşük olması,
hızlanmasının yetersiz olması, süspansiyonlarının yetersiz olması, dış görünüşünün güzel
olmaması, teslim süresinin uzun olması, sahibine prestij sağlamaması.
Tüketiciler otomobil seçimlerinde farklı kriterleri esas alabilmektedirler. Örneğin
otomobil seçiminde kullanılabilecek olan kriterlerin AHP ve ANP yöntemi ile belirlendiği
çalışmasında Yavaş ve arkadaşları (2014), Analitik Ağ Yöntemi analizi sonucunda ilk üç
kriteri sırasıyla iç tasarım, güvenlik donanımı ve 1600cc motor hacmi olarak bulmuşlardır.
Analitik Hiyerarşi Yönteminin uygulandığı analiz sonucunda belirlenen ilk üç kriter ise
donanım, tasarım ve yakıt türü olarak bulunmuştur. Ülke orijini, yakıt türü, kasa tipi, motor
hacmi, ikinci el değeri, servis bakım maliyeti ve tasarım estetiği gibi özellikler açısından
tüketicilerin otomobil satın alma kriterlerini araştıran Ceylan ve arkadaşları (2016: 799-800)
ise satın alma kararlarında otomobilin ülke orijininin ve yakıt türünün en çok önem verilen
özellikler olduğunu bulmuşlardır.
Tüketicilerin otomobil sahibi olmasında sahip oldukları hane halkı geliri oldukça
önemlidir. Nitekim Akay ve Tümsel (2016) tarafından oldukça geniş kapsamlı olarak
gerçekleştirilen araştırma sonucunda da görüldüğü gibi otomobil sahipliği veya bir üst model
otomobil satın alınması için aile gelirinde artış olması önemli olmaktadır. Çınar (2018)
tarafından Bursa’da gerçekleştirile geniş örnekleme sahip çalışmada ise tüketicilerin otomobil
sahibi olmasını etkileyen en önemli değişken olarak tüketicilerin kendi evlerinin sahibi olması
bulunmuştur. İkinci ve üçüncü sırada bulunan diğer değişkenler ise cinsiyet ve medeni durum
değişkenleridir. Araştırmada yer alan gelir değişkeni de sıralama olarak geride kalsa da
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otomobil sahibi olmada anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip bulunmuştur. Benzer bir çalışmada
Çalmaşur ve arkadaşları da (2018: 47) Türkiye’de tüketicilerin içerisinde otomobil satın alımı
dâhil 11 dayanıklı tüketim malına sahip olmasında aylık gelir, konut mülkiyeti sahipliği ve
sahip olunan konut türünün önemli faktörler olduğunu bulmuştur. Tüketicilerin otomobil
sahibi olmasını etkileyen faktörleri araştıran Yayar ve arkadaşları (2015) da Tokat ilinde
gerçekleştirdikleri araştırmaları sonucunda cinsiyet, meslek, gelir gibi demografik faktörlerle
tüketicilerin kendilerinin ev sahibi olmasına ilişkin faktörlerin tüketicilerin otomobil sahibi
olmasında etkili olan faktörler olduğunu bulmuşlardır.
Bilindiği gibi sıfır araçlar tüketiciler tarafından hissedilen farklı kokulara sahiptir. Koku,
tüketici olarak insanlar üzerinde etkili olan önemli bir unsurdur. Kokunun marka
hatırlanabilirliği üzerine yaptıkları çalışmalarında Morrin ve Ratneshwar (2001), kokunun
tüketicilerin marka tercihlerini, hafızada yer edinmesini ve tüketim davranışlarını
etkilemesinde önemli bir role sahip olduğunu bulmuşlardır. Bone and Jantrania (1992) ise
yaptıkları çalışmada koku unsurunun tüketicilerin ürün değerlendirmelerini ve hizmet kalitesi
algılarını etkilediğini bulmuşlardır. Gulas ve Bloch (1995) ise çalışmalarında kokunun
tüketicilerin satın alma ve marka tercihlerinde önemli bir rolünün olduğunu bulmuşlardır.

3. ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ VE ARAŞTIRMA MODELİ
Yukarıda ele alınan literatür çerçevesinde belirlenen hipotezler şunlardır:
H1: Yeni (sıfır) aracın kokusu sıfır araç satın alma tercihi üzerinde pozitif bir etkiye
sahiptir.
H2: Yeni (sıfır) aracın sağlayacağı keyif, sıfır araç satın alma tercihi üzerinde pozitif bir
etkiye sahiptir.
H3: Yeni (sıfır) aracın sağlayacağı prestij, sıfır araç satın alma tercihi üzerinde pozitif
bir etkiye sahiptir.
H4: Yeni (sıfır) aracın sağlayacağı güvende olma duygusu, sıfır araç satın alma tercihi
üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H5: Yeni (sıfır) araç satın alınması yönünde çevrenin etkisi, sıfır araç satın alma tercihi
üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H6: Yeni (sıfır) araç satın alınmasına yönelik gerçekleştirilen otomobil kampanyaları,
sıfır araç satın alma tercihi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
H7: Yeni (sıfır) araç satın alınmasına yönelik verilen banka kredileri, sıfır araç satın
alma tercihi üzerinde pozitif bir etkiye sahiptir.
4. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yeni otomobil satın alma tercihini etkileyen faktörleri
ortaya koymaktır. Araştırma verileri 15 Kasım 2018 – 15 Aralık 2018 tarihleri arasında
Bursa'da otomobil alışverişi için bir markanın satış mağazasına gelen tüketicilerden
toplanmıştır. Verilerin toplanmasında yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada
kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama süreci sonunda analizlere uygun 200
adet anket toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi için IBM SPSS 23 paket programı
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

532

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
kullanılmıştır. Araştırma verileri frekans analizi ve regresyon analizleri kullanılarak analiz
edilmiştir.
Araştırmada kullanılan anket formu; demografik özellikleri ölçen kategorik sorulardan
ve katılımcıların düşüncelerini ölçen 5’li Likert ölçeği (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2:
Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) sorularından
oluşmaktadır.
5. VERİ ANALİZİ VE SONUÇLAR
Elde edilen veriler frekans analizi ve regresyon analizleriyle değerlendirilmiştir. İlk
olarak araştırma katılımcılarının özelliklerine ilişkin sonuçlar frekans analiziyle ortaya
konmuştur. Daha sonra araştırmada kullanılan ölçek sorularının güvenilirlik değerine
(Cronbach’ Alfa) bakılmış ve sonrasında önerilen hipotezler regresyon analiziyle test
edilmiştir.
5.1. Katılımcılara İlişkin Bulgular
Araştırmada anket katılımcılarına ilişkin demografik özellikler aşağıdaki Tablo 5’de
görülmektedir.

Tablo 5: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Demografik Özellikler
Kadın
Cinsiyet
Erkek
15-24 yaş arası
25-34 yaş arası
Yaş
45-54 yaş arası
55 ve üzeri
İlköğretim
Lise
Eğitim Durumu
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Bekâr
Medeni Durum
Evli
1500 TL ve altı
1501 TL – 2500 TL
2501 TL – 3500 TL
Gelir Düzeyi
3501 TL – 4500 TL
4501 TL – 5500 TL
5501 TL – 6500 TL
6501 TL – 7500 TL
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F
46
154
29
93
47
31
18
40
26
92
24
111
89
21
27
68
37
17
14
3
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%
23
77
14,5
46,5
23,5
15,5
9,0
20,0
13,0
46,0
12,0
55,5
44,5
10,5
13,5
34,0
18,5
8,5
7,0
1,5
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7501 TL ve üzeri
Toplam

13
200

6,5
100

Tablo 5’de görüldüğü üzere, katılımcıların çoğunluğunu erkek (%77) ve 25-34 yaş
arasındaki (%46) katılımcıların oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumu ise
çoğunlukla Lisans düzeyindedir. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde bekâr
olanların oranı (%55,5) evli olanlara göre (544,5) biraz fazladır. Katılımcıların yarısından
fazlasının (%66) aylık geliri 1500TL ve altı – 4500 TL arasındadır.
Araştırmada katılımcılara ehliyet sahibi olma ve aktif araç kullanma süreleri de
sorulmuştur. Elde edilen cevaplar aşağıdaki tablo 6’da görülmektedir.
Tablo 6. Katılımcıların Ehliyet Sahibi Olma ve Aktif Olarak Araç Kullanma
Süreleri
Özellikler
F
%
1 yıldan az
24
12,0
2-4 yıl
20
10,0
Katılımcıların Ehliyet
5-7 yıl
36
18,0
Sahibi Olma Süresi
8-10 yıl
26
13,0
10 yıl ve üzeri
94
47,0
1 yıldan az
27
13,5
2-4 yıl
30
15,0
Aktif Olarak
5-7 yıl
31
15,5
Araç Kullanma Süresi
8-10 yıl
26
13,0
10 yıl ve üzeri
86
43,0
Toplam
200
100,0
Tablo 6’da da görüldüğü gibi katılımcıların önemli bir kısmının 10 yılın üzerinde bir
süredir (%47) ehliyet sahibi olduğu, aktif olarak araç kullandığı (%43) görülmektedir.
Araştırmada kullanılan toplam 8 ifadeden oluşan ölçeğin güvenilirliği için Cronbach’s
Alfa değerine bakılmıştır. Ölçekte yer alan ifadelerin Cronbach’s Alfa değeri 0,84 olarak
bulunmuştur. Literatürde kabul edilen 0,70 değerinin üzerinde bulunan bu sonuç araştırmada
kullanılan ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Araştırma verilerinin analizinde
regresyon analizi yapılmıştır.
5.2. Regresyon Analizi ve Sonuçları
Bu aşamada, araştırma modelinde yer alan yeni araç alma ile ilgili öncüllerin
tüketicilerin yeni (sıfır) araç satın alma tercihi üzerindeki etkisi doğrusal regresyon analiziyle
test edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki Tablo 7, Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10’da
görülmektedir. Regresyon analizi için modelde enter metodu kullanılmıştır. Aşağıdaki tablo 7
incelendiğinde, modelde bağımlı değişkendeki değişimin yaklaşık %39’unun modele dahil
edilen değişkenler tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan kısım ise modele dahil edilmeyen
değişkenler tarafından açıklanır. Durbin-Watson testi de modelde otokorelasyon olmadığını
göstermektedir (1,825).
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Tablo 7: Regresyon Analizi Sonucu Model Özeti
Model

R

R Kare

1

,625a

,390

Düzeltilmiş R
kare
,368

Std. Tahmini
Hata
1,0353

DurbinWatson
1,825

Aşağıdaki tablo 8’de görülen Anova analizi tablosu modelin bir bütün olarak anlamlı
olup olmadığının test edilmesini sağlamaktadır. Tablo 8’deki 17,541 F değeri, modelin bir
bütün olarak her düzeyde anlamlı olduğunu göstermektedir (Sig=,000).
Tablo 8: Varyans Analizi Tablosu
Model
Kareler
Ortalama
Df
F
Sig.
Toplamı
Medyan
1
Regresyon 131,605
7
18,801
17,541
,000b
Artık
205,790
192
1,072
Toplam
337,395
199
a. Bağımlı Değişken: SıfırAracTercihi
b. Tahminleyiciler: (Sabit), Banka Kredileri, Keyif, Cevrem, Kampanyalar, Kokusu, Güvende,
Prestij
Yeni (sıfır) araç satın almayla ilgili değişkenlerin, yeni araç satın alma tercihi
üzerindeki etkilerine ilişkin katsayılar aşağıdaki tablo 9’da görülmektedir.
Tablo 9: Katsayılar Tablosu
Std.
Std.
Edilmemiş
Edilmiş
Doğrusallık
Katsayılar
Katsayılar
İstatistikleri
Model
B
Std. Hata
B
t
Sig. Tolerance VIF
1
(Sabit)
,217
,274
,794
,428
Kokusu
,351
,074
,362
4,758
,000
,549
1,821
Keyif
,168
,081
,179
2,085
,038
,430
2,326
Prestij
-,048
,084
-,052
-,578
,564
,391
2,559
Güvende
,133
,076
,140
1,758
,080
,502
1,993
Cevrem
,048
,083
,050
,574
,566
,424
2,357
Kampanyalar
,059
,071
,063
,832
,406
,550
1,819
Banka
,114
,060
,114
1,911
,048
,890
1,123
Kredileri
a. Bağımlı Değişken: Sıfır Araç Tercihi
Tablo 9 incelendiğinde, t istatistiğine ve sig. değerlerine göre yeni (sıfır) aracın sahip
olduğu kokunun (p=.000), yeni (sıfır) araca sahip olmanın sağlayacağı keyfin (p=.038) ve
yeni (sıfır) araç satın alınmasına yönelik verilen banka kredilerinin (p=.048) tüketicilerin yeni
(sıfır) araç satın alma tercihi üzerindeki etkileri p<0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve
pozitif bir etkiye sahiptir. Etki düzeyleri incelendiğinde en yüksek etkinin sırasıyla yeni aracın
kokusunun (0,351) olduğu görülmektedir. Yeni (sıfır) araca sahip olmanın sağlayacağı keyfin
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etkisi 0,168 ve yeni (sıfır) araç satın alınmasına yönelik verilen banka kredilerinin etkisi ise
0,114 düzeyindedir. Bu analiz sonucunda yeni (sıfır) aracın sağlayacağı prestij, yeni (sıfır)
aracın sağlayacağı güvende olma duygusu, yeni (sıfır) araç satın alınması yönünde çevrenin
etkisi ve yeni (sıfır) araç satın alınmasına yönelik gerçekleştirilen otomobil kampanyalarının
tüketicilerin yeni (sıfır) araç satın alma tercihi üzerinde etkisi olmakla birlikte bu etkinin
anlamlı düzeyde olmadığı görülmektedir. Aşağıdaki tablo 10’da hipotezlerin kabul veya ret
durumları görülmektedir.
Tablo 10: Hipotezlerin Kabul/Ret Durumu
Hipotezler

H1

H2
H3
H4

H5

H6

H7

Değişkenler Arasındaki İlişkiler
Yeni (sıfır) aracın
Kokusu
Yeni (sıfır) araca sahip
olmanın sağlayacağı
keyif
Yeni (sıfır) aracın
sağlayacağı prestij
Yeni (sıfır) aracın
sağlayacağı güvende
olma duygusu
Yeni (sıfır) araç satın
alınması yönünde
çevrenin etkisi
Yeni (sıfır) araç satın
alınmasına yönelik
gerçekleştirilen
otomobil kampanyaları
Yeni (sıfır) araç satın
alınmasına yönelik
verilen banka kredileri

t
değerleri

Sig.

Hipotez
Kabul/Ret
Durumu



Sıfır Araç Satın
alma Tercihi

,794

,000

Kabul



Sıfır Araç
Tercihi

4,758

,038

Kabul



Sıfır Araç
Tercihi

2,085

,564

Red



Sıfır Araç
Tercihi

-,578

,080

Red



Sıfır Araç
Tercihi

1,758

,566

Red



Sıfır Araç
Tercihi

,574

,406

Red



Sıfır Araç
Tercihi

,832

,048

Kabul

Yukarıdaki Tablo 10 incelendiğinde tüketicilerin yeni araç tercihinde yeni (sıfır) aracın
kokusu, yeni (sıfır) araca sahip olmanın sağlayacağı keyif ve yeni (sıfır) araç satın alınmasına
yönelik verilen banka kredileri faktörlerinin anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur.
6. SONUÇ
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin yeni otomobil satın alma tercihini etkileyen faktörleri
ortaya koymaktır. Bursa ilinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda tüketicilerin yeni araç
tercihinde yeni (sıfır) aracın kokusu, yeni (sıfır) araca sahip olmanın sağlayacağı keyif ve yeni
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(sıfır) araç satın alınmasına yönelik verilen banka kredileri faktörlerinin anlamlı bir etkiye
sahip olduğu bulunmuştur.
Sıfır bir diğer ifadeyle yeni otomobilin sahip olduğu koku tüketicilerin yeni araç
tercihinde önemli bir faktör olarak bulunmuştur. Bu sonuç literatürdeki tüketicilerin satın
alma ve marka tercihlerinde önemli bir rolünün olduğunu ifade eden (Bone and Jantrania,
1992; Gulas ve Bloch, 1995; Morrin ve Ratneshwar, 2001) çalışmaların sonuçlarıyla
örtüşmektedir.
Yeni (sıfır) araç satın alınmasına yönelik verilen banka kredileri de yeni otomobil satın
alımına etkili olan faktörlerden biridir. Nitekim Eken ve Çiçek (2009: 72) otomotiv
sektöründeki ürünlerin kredilerle finansmanın satışlara olan etkisi araştırdıkları ankete dayalı
çalışmaları sonucunda tüketicilerin yeni bir motorlu araç satın alırken kredi imkânının
varlığını oldukça önemli buldukları bulunmuştur. Ancak araç türüne göre (otomobil veya
kamyon vb.) krediye duyulan ihtiyacın eşit olmayıp farklılaştığı da çalışmada bulunulan diğer
bir önemli sonuçtur. Alamgir ve arkadaşları (2011: 150) tarafından Bangladeş’te
gerçekleştirilen araştırmada tüketicilerin yeni araç satın almada en çok önem verdikleri
kriterlerin başında aracın fiyatı gelmektedir. Bu çalışmada bulunan bir diğer önemli sonuç ise
yeni (sıfır) araca sahip olmanın tüketicilere sağlayacağı keyif hissidir.
Bu çalışmada satın alınacak aracın ülke orijini ve markası gibi kriterler
araştırılmamıştır. Ülke orijini de diğer kriterlerin yanı sıra sıfır araç tercihinde etkili olabilir.
Örneğin Chao ve Gupta, (1995: 56) yaptıkları çalışmada genel olarak otomobiller hakkında
bilgisi olmayan veya arama için yeterli zamanı olmayan tüketicilerin, minicompact ve
subcompact kategorilerinde ABD otomobillerini seçerek daha düşük kayıplara maruz kalmaya
çalıştıklarını bulmuşlardır. Tüketicilerin yeni bir otomobil satın alma kararlarında otomobil
marka isimleri de tüketici tercihlerini etkilemektedir. Örneğin Alamgir ve arkadaşları (2011)
tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda tüketicilerin zihninde markalı otomobiller
önemli bir yer edinirken, tüketiciler hakkında bilgi ve fikir sahibi olmadıkları yeni veya
bilinmeyen markalı otomobilleri denemek istemediklerini bulunmuştur. Ayrıca Türkiye’de
(Kayseri’de) tüketici temelli marka değerinin ölçümünü otomobil kullanıcıları üzerinde
araştırdıkları çalışmalarında Toksarı ve İnal (2011: 93) tüketici temelli marka değerine katkı
sağlayan en önemli unsurun marka bilinirliliği olduğu bulunmuştur.
Bu çalışmanın sonucunda otomobil firmalarının pazarlama karmasını oluştururken,
gerek satış önerilerinde gerekse de reklamlarında banka kredilerinin yanı sıra yeni (sıfır)
aracın kokusu ve yeni (sıfır) araca sahip olmanın sağlayacağı keyif unsurunun da ön plana
çıkarmaları önerilebilir.
Birçok çalışmada olduğu gibi bu çalışmada bazı sınırlamalara sahiptir. Özellikle
araştırmanın örnekleminin küçük ve sadece bir şehir ile sınırlı kalması nedeniyle araştırma
sonuçlarının genelleştirilmesi zordur. Bu nedenle daha geniş bir örneklem üzerinde
gerçekleştirilecek gelecekteki araştırmalarla daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilir.
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TÜKETİCİLERİN KULLANILMIŞ (İKİNCİ EL) OTOMOBİL SATIN ALMA
TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Mustafa CEBECİ
Doç. Dr. Erkan ÖZDEMİR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
Yeni otomobillerin fiyatlarının yükselmesi, tüketicilerin özellikle kullanılmış (ikinci el)
otomobillere yönelmesine neden olabilmektedir. Ancak tüketicilerin kullanılmış otomobil
tercihini etkileyen birçok faktör olabilir. Nitekim kullanılmış otomobil ilanları incelendiğinde,
satıcıların kullanılmış otomobillerini satabilmek için birçok nedeni sıraladığı görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin kullanılmış otomobil satın alma tercihini etkileyen
faktörleri ortaya koymaktır. Araştırma 15 Kasım 2018 – 15 Aralık 2018 tarihleri arasında
Bursa'da otomobil alışverişi için bir markanın satış mağazasına gelen tüketiciler üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Yüz yüze anket yönteminin kullanıldığı araştırma sonucunda 200 anket
toplanmıştır. Araştırmada, kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin
analizinde IBM SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Araştırma verileri frekans analizi ve
regresyon analizleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, kullanılmış
otomobillerin fiyatının düşük olması ve çevrenin kullanılmış otomobil almaya yönelik
teşvikinin tüketicilerin kullanılmış otomobil satın alma tercihinde pozitif yönde etkili olduğu
bulunmuştur. Kullanılmış otomobil satışının galeriden yapılmasının ise, tüketicilerin
kullanılmış otomobil satın alma tercihinde negatif etkiye sahip olduğu bulunmuştur.
Araştırmada ele alınan diğer 19 değişkenin ise tüketicilerin kullanılmış otomobil tercihinde
anlamlı bir etkiye sahip olmadığı bulunmuştur. Analiz sonuçları, kullanılmış otomobilini
satmak isteyen tarafların pazarlama ve satış stratejilerini nasıl planlamaları gerektiği
konusunda önemli ipuçları vermektedir.
Anahtar Kelimeler: Otomobil, Kullanılmış (İkinci El) Otomobil, Otomobil Satın Alma
Tercihi, Pazarlama, Bursa
FACTORS AFFECTING CONSUMERS' PREFERENCES FOR USED (SECOND
HAND) AUTOMOBILE PURCHASING
Abstract
The rise in the prices of new cars may cause consumers to move towards used
automobiles. However, there may be many factors affecting consumers' preference for used
automobile. As a matter of fact, when used automobile advertisements are examined, it is seen
that sellers list many reasons for selling used automobiles. The aim of this study is to reveal
the factors that affect consumers' preferences for used automobile purchasing. The research
was conducted between November 15, 2018 – December 15, 2018 among consumers who
came to a retail store of a brand in Bursa for automobile purchasing. Two hundred
questionnaires were collected with a result of face to face survey method. In the study, the
convenience sampling method was used. IBM SPSS 23 package program was used in the
analysis of the obtained data. Data were analysed using frequency analysis and regression
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analysis. As a result of the research, the low price of used automobiles and the encouragement
of the environment to buy used automobile were found to have a positive effect on consumers'
preferences of used automobile purchasing. On the other hand, the sale of used automobiles
from the gallery was found to have a negative effect on consumers' preference for buying
used automobiles. The other 19 variables considered in the research were not found to have a
significant impact on consumers' preference for used automobiles. The results of the analysis
provide important clues as to how the parties who wish to sell the used automobiles should
plan their marketing and sales strategies.
Keywords: Automobile, Used (Second Hand) Automobile, Automobile Purchasing
Preference, Marketing, Bursa
GİRİŞ
Gelişmekte olan ülkelerden biri olan Türkiye gerek ekonomik büyüklüğü, gerekse de
nüfusu itibariyle otomotiv sektörü açısından önemli bir pazardır. Ancak birçok nedene
dayandırılabilecek ekonomik dalgalanmalar nedeniyle ülkemizde sıfır araç satışının yanı sıra
ikinci el otomobil satışına ilişkin pazar da oldukça canlı ve hareketli bir pazarı
oluşturmaktadır.
İkinci el otomobil pazarı sadece Türkiye içinde canlı olan bir sektör değil, aynı zamanda
ülkeler arasındaki ticarete de konu olan bir sektördür. Örneğin 1999 yılında ABD’de
kullanılmış araçların ihracatı yeni otomobillerin üçte birini bulmuştur (Pelletiere ve Reinert,
2004: 738). Benzer şekilde kullanılmış araç dış ticaretini araştıran Clerides (2008: 325) de
kullanılmış otomobil ihracatının oldukça yüksek olduğunu belirtip, çalışmasında bazı
ülkelerden yapılan ithalat sayılarını vermiştir. Çoğunluğu Japonya’dan yapılan ithalatta 2000
yılında Yeni Zelanda’nın 116 bin, 2002 yılında ise Rusya’nın 200 bin adet ithalat yaptığı
görülmektedir. Çoğu batı Avrupa’dan yapılan ithalatta ise örnek olarak 2001 yılında
Bulgaristan’ın 120 bin, Rusya’nın 160 bin, 1999 yılında Çek cumhuriyetinin 145 bin,
Polonya’nın ise 200 bin otomobil ithal ettiği görülmektedir.
Türkiye’de otomotiv sektörünün toplam pazar büyüklüğü, Ocak - Ekim 2019
döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %32,4 azalarak 339.546 adete, üretim miktarı
ise %8,4 azalarak 1.189.539 adete ve ihracat oranı ise %6,2 azalarak 1.031.296 adete inmiştir.
Aynı dönemde gerçekleştirilen ihracatın değeri de %3,7 oranında azalarak 25 milyar 888
milyon dolar seviyesine düşmüştür (ODD, Genel Değerlendirme Raporu Ekim 2019: 18)
Eylül 2019 tarihi itibariyle Türkiye’deki 2. el araç toplam pazarı ise %28 artarak
821.147 adete ulaşmış ve bu miktarda araç yeniden el değiştirmiştir. 2018 Eylül ayı itibariyle
ise bu rakam 641.574 adet olmuştu. Eylül 2019 yılı itibariyle Türkiye’de toplam otomobil ve
ticari araçların 2. el pazarı %30 oranında yükselerek 755.548 adete ulaşmıştır. Sektör içinde
otomobil pazarı %77,6 oran ve 586.534 adet ile ilk sırada yer alırken, bunu %16,9 oran ve
127.927 adetle kamyonet pazarı takip etmiştir. Aşağıdaki tablo 1’de Otomotiv Distribütörleri
Derneği’nin (ODD) Ekim 2019 tarihli Genel Değerlendirme Raporunda Eylül 2019 tarihi
itibariyle Türkiye’deki 2. el araç toplam pazarındaki satış miktarları ve oranları
görülmektedir.
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Tablo 1: Eylül 2019 Tarihi İtibariyle Türkiye’deki 2. El Araç Toplam Pazarı

Kaynak:
ODD,
Genel
Değerlendirme
Raporu
Ekim
2019,
http://www.odd.org.tr/folders/2837/
categorial1docs/2581/Sekt%c3%b6rel%20De%c4%9ferlendirme%20Ekim%202019.pdf, s.
28, Erişim Tarihi: 30.11.2019
Aşağıdaki tablo 2’de ise Otomotiv Distribütörleri Derneğinin (ODD) Ekim 2019 tarihli
Genel Değerlendirme Raporunda Eylül 2019 tarihi itibariyle Türkiye’deki 2. el araç toplam
pazarındaki 2017, 2018 ve 2019 (Eylül ayına kadar) yılındaki otomobil satış miktarları
görülmektedir.
Tablo 1: Türkiye’deki 2. El Araç Toplam Pazarındaki 2017, 2018 ve 2019 (Eylül
ayına kadar) Verileri
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Kaynak:
ODD,
Genel
Değerlendirme
Raporu
Ekim
2019,
http://www.odd.org.tr/folders/2837/
categorial1docs/2581/Sekt%c3%b6rel%20De%c4%9ferlendirme%20Ekim%202019.pdf, s.
28, Erişim Tarihi: 30.11.2019
Tablo 2 incelendiğinde önceki iki yıla göre özellikle Eylül 2019’daki ikinci el araç
satışının yüksekliği dikkat çekmektedir.
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin kullanılmış otomobil satın alma tercihini etkileyen
faktörleri ortaya koymaktır. Çalışmanın devamında ilk olarak, konuyla ilgili literatür
incelemesi yapılmıştır. Daha sonra ise araştırmanın hipotezleri ve araştırma modeli
sunulmuştur. Çalışmanın araştırma kısmında ise araştırma metodoloji, uygulanan analizler ve
elde edilen sonuçlar ele alınmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında ise elde edilen sonuçlar teorik
ve pratik açıdan tartışılmıştır.
LİTERATÜR İNCELEMESİ
Tüketiciler otomobil satın alımlarında birçok konuda risk algılamaktadırlar. Grunert
(1984: 367-368) çalışmasında tüketicilerin otomobil satın alımında 82 farklı konuda risk
algıladığını ifade etmektedir. Bu risklerden bazıları şunlardır: dayanıklılık düşük olması,
yüksek yakıt tüketimi, aşınan parçaların sık değiştirilmesi, yedek parçaların pahalı olması,
yüksek alış fiyatı, yüksek tamir maliyeti, düşük yeniden satış fiyatı, kışın yol kavramasının
kötü olması, vites değiştirmenin sert olması, yüksek motorlu taşıtlar vergisi, yükleme alanının
uygunsuz şekli ve yetersi olması, çok gürültülü olması bu kriterlerden sadece birkaçıdır.
Birçok tüketici için ikinci el otomobil satın alımı riskleri içermektedir. Çünkü araçların
fiyatlarının yüksek ve teknik karmaşıklığının fazla olması gibi araçla ilgili kriterlerin yanı sıra
tüketicilerin araç hakkında sınırlı bilgiye sahip olması, bazı otomobil marklarına aşina
olmaması veya ilgili otomobille ilgili daha önceki deneyimlerinin eksikliği gibi tüketiciyle
ilgili kriterler de tüketicilerin ikinci el araç satın almada algıladığı riskleri arttırmaktadır. Bu
anlamda tüketiciler ikinci el araç satın alımında daha fazla araştırdıkları gibi araçlar hakkında
daha fazla ipucu elde etmek istemektedirler (Gabbott, 1991: 42).
Tüketicilerin ikinci el otomobil satın alma kararlarında fiyat önemli bir unsurdur. Ancak
ikinci el otomobillerin fiyatının belirlenmesi bir diğer ifadeyle ikinci el otomobile değer
biçilmesi hem satıcılar hem de tüketiciler açısından oldukça zor olabilmektedir. Genelde
otomobiller ve özelde ilgilenilen ikinci el otomobil hakkında bilgi sahibi olunmaması
durumunda bu konuda daha fazla karmaşa yaşanabilmektedir (Ecer, 2013: 101). Tüketicilerin
ikinci el arabaları tercih etmenin nedenlerini araştırdığı çalışmasında Akçi (2016: 361)
tüketicilerin ikinci el otomobil satın alma kararını etkileyen en önemli faktörün ekonomik
faktörler (daha ucuz olması) olduğunu bulmuştur. Bu anlamda tüketicilerin otomobil sahibi
olmasında sahip oldukları hane halkı geliri oldukça önemli olmaktadır. Nitekim Akay ve
Tümsel (2016) tarafından oldukça geniş kapsamlı olarak gerçekleştirilen araştırma sonucunda
da görüldüğü gibi otomobil sahipliği veya bir üst model otomobil satın alınması için aile
gelirinde artış olması önemli olmaktadır. Çınar (2018) tarafından Bursa’da gerçekleştirile
geniş örnekleme sahip çalışmada ise tüketicilerin otomobil sahibi olmasını etkileyen en
önemli değişken olarak tüketicilerin kendi evlerinin sahibi olması bulunmuştur. İkinci ve
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üçüncü sırada bulunan diğer değişkenler ise cinsiyet ve medeni durum değişkenleridir.
Araştırmada yer alan gelir değişkeni de sıralama olarak geride kalsa da otomobil sahibi
olmada anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip bulunmuştur. Benzer bir çalışmada Çalmaşur ve
arkadaşları da (2018: 47) Türkiye’de tüketicilerin içerisinde otomobil satın alımı dâhil 11
dayanıklı tüketim malına sahip olmasında aylık gelir, konut mülkiyeti sahipliği ve sahip
olunan konut türünün önemli faktörler olduğunu bulmuştur. Tüketicilerin otomobil sahibi
olmasını etkileyen faktörleri araştıran Yayar ve arkadaşları (2015) da Tokat ilinde
gerçekleştirdikleri araştırmaları sonucunda cinsiyet, meslek, gelir gibi demografik faktörlerle
tüketicilerin kendilerinin ev sahibi olmasına ilişkin faktörlerin tüketicilerin otomobil sahibi
olmasında etkili olan faktörler olduğunu bulmuşlardır.
Yakın çevrenin ikinci el araç satın alımında önemli bir etkisi bulunmaktadır. İkinci el
otomobil satın alımında en çok yaşanan sıkıntıları başında güven gelmektedir. Güven
sorununu aşmak için Akçi’nin (2016: 361) çalışmasında ortaya konulduğu gibi tüketicilerin
ikinci el araba satın alırken en çok yakın çevresine (arkadaşlarına / tanıdıklarına) güvendikleri
ve onlara danıştıkları bulunmuştur. Tüketicilerin otomobil tercihinde etkili olan bilgi ve
iletişim araçlarının etkilerini araştıran Köksal ve Türedi (2014: 119) ise internet, ağızdan
ağıza iletişim ve geleneksel medya kanallarının tüketicilerin otomobil tercihinde dolaylı
etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Araştırma sonucunda tüketicilerin otomobil tercihinde
kişisel deneyimleri ile bayi, galeri veya satışçılarla yaşadığı deneyim ve etkileşimlerine göre
karar verdikleri bulunmuştur.
İkinci el otomobil satın alımında diğer önemli faktörler arasında aracın hasar durumu,
yakıt tüketimi, fiyatı ve performansı da yer almaktadır (Akçi, 2016: 361).
ARAŞTIRMA HİPOTEZLERİ
Yukarıda ele alınan literatür çerçevesinde belirlenen hipotezler şunlardır:
Hipotez
Hipotez
No
Kullanılmış (ikinci el) aracın kaskolu olması, tüketicilerin kullanılmış (ikinci el)
H1
araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın hangi şehirden satıldığı, tüketicilerin kullanılmış
H2
(ikinci el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın kullanıldığı şehir, tüketicilerin kullanılmış (ikinci el)
H3
araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın satış yerinin uzakta olması, tüketicilerin kullanılmış
H4
(ikinci el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın yetkili bayiden satışı, tüketicilerin kullanılmış (ikinci
H5
el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın sahibinden satışı, tüketicilerin kullanılmış (ikinci el)
H6
araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın galeriden satışı, tüketicilerin kullanılmış (ikinci el)
H7
araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
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H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22

Kullanılmış (ikinci el) aracın araç pazarından satışı, tüketicilerin kullanılmış (ikinci
el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın internetten satışı, tüketicilerin kullanılmış (ikinci el)
araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın satıcının dürüstlüğü, tüketicilerin kullanılmış (ikinci
el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın satıcısının iletişimi, tüketicilerin kullanılmış (ikinci
el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın satıcısının mesleği, tüketicilerin kullanılmış (ikinci el)
araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın aracın kullanılış şekli, tüketicilerin kullanılmış (ikinci
el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) araç satın alınmasına yönelik yakınların tavsiyesi,
tüketicilerin kullanılmış (ikinci el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir
etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın önceki araçla aynı marka olması, tüketicilerin
kullanılmış (ikinci el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın çevrenin 2. el araç satın alınması yönündeki teşviki,
tüketicilerin kullanılmış (ikinci el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir
etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın yaşı, tüketicilerin kullanılmış (ikinci el) araç satın
alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın km’si, tüketicilerin kullanılmış (ikinci el) araç satın
alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın hasarsız olması, tüketicilerin kullanılmış (ikinci el)
araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın hasar kaydının olmaması, tüketicilerin kullanılmış
(ikinci el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın servis kayıtlı geçmişi, tüketicilerin kullanılmış (ikinci
el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
Kullanılmış (ikinci el) aracın fiyatının düşük olması, tüketicilerin kullanılmış
(ikinci el) araç satın alma tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.

ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ
Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin kullanılmış (ikinci el) binek otomobil satın alma
tercihini etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Araştırma verileri 15 Kasım 2018 – 15 Aralık
2018 tarihleri arasında Bursa'da otomobil alışverişi için bir markanın satış mağazasına gelen
tüketicilerden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında yüz yüze anket yöntemi kullanılmıştır.
Araştırmada kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama süreci sonunda
analizlere uygun 200 adet anket toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizi için IBM SPSS 23
paket programı kullanılmıştır. Araştırma verileri frekans analizi ve regresyon analizleri
kullanılarak analiz edilmiştir.
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Araştırmada kullanılan anket formu; demografik özellikleri ölçen kategorik sorulardan
ve katılımcıların düşüncelerini ölçen 5’li Likert ölçeği (1: Kesinlikle Katılmıyorum, 2:
Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyorum) sorularından
oluşmaktadır.
VERİ ANALİZİ VE ELDE EDİLEN BULGULAR
Elde edilen veriler frekans analizi ve regresyon analizleriyle değerlendirilmiştir. İlk
olarak araştırma katılımcılarının özelliklerine ilişkin sonuçlar frekans analiziyle ortaya
konmuştur. Daha sonra araştırmada kullanılan ölçek sorularının güvenilirlik değerine
(Cronbach’s Alfa) bakılmış ve sonrasında önerilen hipotezler regresyon analiziyle test
edilmiştir.
5.1. Katılımcılara İlişkin Bulgular
Araştırmada anket katılımcılarına ilişkin demografik özellikler aşağıdaki Tablo 3’de
görülmektedir.
Tablo 3: Katılımcılara Demografik Özellikleri

Cinsiyet

Yaş

Eğitim Durumu

Medeni Durum

Gelir Düzeyi

Demografik Özellikler
Kadın
Erkek
15-24 yaş arası
25-34 yaş arası
45-54 yaş arası
55 ve üzeri
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Bekâr
Evli
1500 TL ve altı
1501 TL – 2500 TL
2501 TL – 3500 TL
3501 TL – 4500 TL
4501 TL – 5500 TL
5501 TL – 6500 TL
6501 TL – 7500 TL
7501 TL ve üzeri
Toplam

F
46
154
29
93
47
31
18
40
26
92
24
111
89
21
27
68
37
17
14
3
13
200

%
23
77
14,5
46,5
23,5
15,5
9,0
20,0
13,0
46,0
12,0
55,5
44,5
10,5
13,5
34,0
18,5
8,5
7,0
1,5
6,5
100

Tablo 3’de görüldüğü üzere, katılımcıların çoğunluğunu erkek (%77) ve 25-34 yaş
arasındaki (%46) katılımcıların oluşturduğu görülmektedir. Katılımcıların eğitim durumu ise
çoğunlukla Lisans düzeyindedir. Katılımcıların medeni durumları incelendiğinde bekâr
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olanların oranı (%55,5) evli olanlara göre (544,5) biraz fazladır. Katılımcıların yarısından
fazlasının (%66) aylık geliri 1500TL ve altı – 4500 TL arasındadır.
Araştırmada katılımcılara ehliyet sahibi olma ve aktif araç kullanma süreleri de
sorulmuştur. Elde edilen cevaplar aşağıdaki tablo 4’de görülmektedir.
Tablo 4. Katılımcıların Ehliyet Sahibi Olma ve Aktif Olarak Araç Kullanma
Süreleri
Özellikler
F
%
1 yıldan az
24
12,0
2-4 yıl
20
10,0
Katılımcıların Ehliyet
5-7 yıl
36
18,0
Sahibi Olma Süresi
8-10 yıl
26
13,0
10 yıl ve üzeri
94
47,0
1 yıldan az
27
13,5
2-4 yıl
30
15,0
Aktif Olarak
5-7 yıl
31
15,5
Araç Kullanma Süresi
8-10 yıl
26
13,0
10 yıl ve üzeri
86
43,0
Toplam

200

100,0

Tablo 4’de de görüldüğü gibi katılımcıların önemli bir kısmının 10 yılın üzerinde bir
süredir (%47) ehliyet sahibi olduğu, aktif olarak araç kullandığı (%43) görülmektedir.
Araştırmada kullanılan toplam 23 ifadeden oluşan ölçeğin güvenilirliği için Cronbach’s
Alfa değeri analiz edilmiş ve analiz sonucunda analize dâhil olan ölçek ifadelerinin
Cronbach’s Alfa değeri 0,768 olarak bulunmuştur. Literatürde kabul edilen 0,70 değerinin
üzerinde bulunan bu değer araştırmada kullanılan ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir.
Araştırma verilerinin analizinde regresyon analizi yapılmıştır.
6.2.
Regresyon Analizi Sonuçları
Bu aşamada, araştırma modelinde yer alan kullanılmış (ikinci el) binek otomobil satın
alma ile ilgili öncüllerin tüketicilerin kullanılmış (ikinci el) binek otomobil satın alma tercihi
üzerindeki etkisi doğrusal regresyon analiziyle test edilmiştir. Analiz sonuçları aşağıdaki
Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7, Tablo 8’de görülmektedir. Regresyon analizi için modelde enter
metodu kullanılmıştır. Aşağıdaki tablo 5 incelendiğinde, modelde bağımlı değişkendeki
değişimin yaklaşık %22’sinin modele dahil edilen değişkenler tarafından açıklanmaktadır.
Geriye kalan kısım ise modele dahil edilmeyen değişkenler tarafından açıklanır. DurbinWatson testi de modelde otokorelasyon olmadığını göstermektedir (1,895).
Tablo 5: Regresyon Analizi Sonucu Model Özetib
Model

R

R Kare

Düzeltilmiş R kare

1

,469a

,220

,123

Tahminin
Standart Hatası
1,0787

DurbinWatson
1,895

a. Tahminleyici Değişkenler: (Sabit), fiyatının düşük, kullanılan şehir, aracın
kullanılışı, galeriden satış, kaskolu, önceki araçla aynı marka, çevrenin 2 el teşviki, satıcının
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iletişimi, satış yeri uzakta, aracın yaşı, satıcının mesleği, sahibinden satış, servis kayıtlı
geçmiş, satıcının dürüstlüğü, yakının tavsiyesi, yetkili bayi satısı, internetten satış, hasarsız
olması, aracın km’si, hasar kaydının olmaması, araç pazarında satış, hangi şehirden satıldığı
b. Bağımlı Değişken: İkinci el tercihi
Aşağıdaki tablo 6’da görülen Anova analizi tablosu modelin bir bütün olarak anlamlı
olup olmadığının test edilmesini sağlamaktadır. Tablo 6’daki 2,270 F değeri, modelin bir
bütün olarak her düzeyde anlamlı olduğunu göstermektedir (Sig=,002).
Tablo 6: Varyans Analizi Tablosua
Model
Kareler
Ortalama
Df
F
Sig.
Toplamı
Medyan
1
Regresyon 58,109
22
2,641
2,270
,002b
Artık
205,971
177
1,164
Toplam
264,080
199
a.
Bağımlı Değişken: İkinci el tercihi
b.
Tahminleyici Değişkenler: (Sabit), fiyatının düşük, kullanılan şehir, aracın
kullanılışı, galeriden satış, kaskolu, önceki araçla aynı marka, çevrenin 2 el teşviki, satıcının
iletişimi, satış yeri uzakta, aracın yaşı, satıcının mesleği, sahibinden satış, servis kayıtlı
geçmiş, satıcının dürüstlüğü, yakının tavsiyesi, yetkili bayi satısı, internetten satış, hasarsız
olması, aracın km’si, hasar kaydının olmaması, araç pazarında satış, hangi şehirden satıldığı
Kullanılmış (ikinci el) binek otomobil satın almayla ilgili değişkenlerin, kullanılmış
(ikinci el) binek otomobil satın alma tercihi üzerindeki etkilerine ilişkin katsayılar aşağıdaki
tablo 7’de görülmektedir.
Tablo 7: Katsayılar Tablosu
Std.
Std. Edilmiş
Edilmemiş Katsayılar
Katsayılar
Model
B
Std. Hata
B
t
Sig.
(Sabit)
2,844
,747
3,806
,000
Kaskolu Olması
,106
,072
,111
1,477
,141
Hangi Şehirden Satıldığı
,122
,101
,139
1,210
,228
Kullanıldığı Şehir
-,154
,098
-,183
-1,577
,117
Satış Yerinin Uzakta Olması
-,051
,068
-,056
-,748
,455
Yetkili Bayiden Satışı
-,032
,082
-,032
-,385
,701
Sahibinden Satış
-,009
,083
-,008
-,104
,917
Galeriden Satış
-,223
,098
-,232
-2,282
,024
Araç Pazarından Satış
,118
,105
,118
1,126
,262
İnternetten Satış
,043
,097
,042
,438
,662
Satıcının Dürüstlüğü
-,123
,101
-,098
-1,221
,224
Satıcının İletişimi
,008
,086
,008
,098
,922
Satıcının Mesleği
-,018
,070
-,020
-,262
,794
Aracın Kullanılışı
,004
,083
,004
,046
,963
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Yakınların Tavsiyesi
-,040
,098
-,033
Önceki Araçla Aynı Marka
,068
,071
,068
Olması
Çevrenin 2. El Araç Teşviki
,174
,070
,182
Aracın Yaşı
-,104
,150
-,073
Aracın Km’si
,057
,168
,035
Hasarsız Olması
-,088
,126
-,070
Hasar Kaydının Olmaması
-,067
,122
-,057
Servis Kayıtlı Geçmiş
,049
,121
,036
Fiyatının Düşük Olması
,399
,081
,349
A. Bağımlı Değişken: Kullanılmış (2. El) Binek Araç Satın Alma Tercihi

-,410

,682

,951

,343

2,495
-,696
,342
-,694
-,552
,403
4,959

,014
,487
,733
,489
,582
,688
,000

Tablo 7 incelendiğinde, t istatistiğine ve sig. değerlerine göre, kullanılmış (ikinci el)
binek otomobilin fiyatının düşük olması (p=.000) ve çevrenin kullanılmış (ikinci el) binek
otomobil satın alınmasına yönelik teşviklerinin (p=.014) tüketicilerin kullanılmış (ikinci el)
binek otomobil satın alma tercihi üzerindeki etkileri p<0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı ve
pozitif bir etkiye sahip olarak bulunmuştur. Etki düzeyleri incelendiğinde en yüksek etkinin
kullanılmış (ikinci el) binek otomobilin fiyatının düşük olması (0,399) olduğu görülmektedir.
Çevrenin kullanılmış (ikinci el) binek otomobil satın alınmasına yönelik teşviklerinin etkisi
ise 0,174 düzeyindedir.
Galeriden kullanılmış araç satışının yapılması ise tüketicilerin kullanılmış (ikinci el)
binek otomobil satın alma tercihi üzerinde etkiye sahip (p<0,024) olmakla birlikte etkiyi
gösteren Beta katsayısı incelendiğinde, galeriden kullanılmış araç satışının yapılması ise
tüketicilerin kullanılmış (ikinci el) binek otomobil satın alma tercihi üzerinde -0,223
düzeyinde negatif bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmada ele alınan diğer
değişkenlerin ise tüketicilerin kullanılmış (ikinci el) binek otomobil satın alma tercihi
üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir. Aşağıdaki tablo 8’de hipotezlerin
kabul veya red durumları ile etki düzeyleri görülmektedir.
Tablo 86: Hipotezlerin Kabul/Ret Durumu
Hipote
z

t
değe
ri

Sig.

Hipotez
Kabul/Re
t
Durumu

1,477

,141

Red

1,210

,228

Red

,117

Red

,455

Red
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Değişkenler Arasındaki İlişkiler

H1

Kaskolu Olması



H2

Hangi Şehirden
Satıldığı



H3

Kullanıldığı Şehir



H4

Satış Yerinin Uzakta
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Kullanılmış (2. El) Araç
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç

1,577
-,748
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Olması

Satın Alma Tercihi

Kullanılmış (2. El) Araç
-,385 ,701
Red
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
H6
Sahibinden Satış
-,104 ,917

Red
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
H7
Galeriden Satış
,024

Kabul
Satın Alma Tercihi
2,282
Kullanılmış (2. El) Araç
H8
Araç Pazarından Satış 
1,126 ,262
Red
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
H9
İnternetten Satış
,438 ,662

Red
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
H10
Satıcının Dürüstlüğü
,224

Red
Satın Alma Tercihi
1,221
Kullanılmış (2. El) Araç
H11
Satıcının İletişimi
,098 ,922

Red
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
H12
Satıcının Mesleği
-,262 ,794

Red
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
H13
Aracın Kullanılışı
,046 ,963

Red
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
H14
Yakınların Tavsiyesi
-,410 ,682

Red
Satın Alma Tercihi
Önceki Araçla Aynı
Kullanılmış (2. El) Araç
H15
,951 ,343

Red
Marka Olması
Satın Alma Tercihi
Çevrenin 2. El Araç
Kullanılmış (2. El) Araç
H16
2,495 ,014

Kabul
Teşviki
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
H17
Aracın Yaşı
-,696 ,487

Red
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
H18
Aracın Km’si
,342 ,733

Red
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
H19
Hasarsız Olması
-,694 ,489

Red
Satın Alma Tercihi
Hasar Kaydının
Kullanılmış (2. El) Araç
H20
-,552 ,582

Red
Olmaması
Satın Alma Tercihi
Kullanılmış (2. El) Araç
H21
Servis Kayıtlı Geçmiş 
,403 ,688
Red
Satın Alma Tercihi
Fiyatının Düşük
Kullanılmış (2. El) Araç
H22
4,959 ,000

Kabul
Olması
Satın Alma Tercihi
Yukarıdaki Tablo 8 incelendiğinde tüketicilerin ikinci el araç tercihinde galeriden satış,
çevrenin 2. el araç teşviki, fiyatının düşük olması faktörlerinin anlamlı bir etkiye sahip olduğu
bulunmuştur. Galeriden satışın tüketicilerin ikinci el araç tercihinde negatif bir etkiye sahiptir.
H5

Yetkili Bayiden Satışı
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Bu çalışmanın amacı, tüketicilerin kullanılmış (ikinci el) otomobil satın alma tercihini
etkileyen faktörleri ortaya koymaktır. Araştırma sonucunda tüketicilerin ikinci el araç
tercihinde galeriden satış, çevrenin 2. el araç teşviki, fiyatının düşük olması faktörlerinin
anlamlı bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Ancak galeriden satışın tüketicilerin ikinci el
araç tercihinde negatif bir etkiye sahip olduğu da çalışmada bulunan önemli bir sonuçtur. Bu
anlamda tüketicilerin galeriden ikinci el araç satın almak istememe nedenlerinin araştırılması
önemli olmaktadır.
Tüketicilerin ikinci el araç tercihinde en önemli faktör ikinci el araçların fiyatlarının
düşük olmasıdır. Nitekim literatürdeki bazı çalışmalar da bu sonucu destekler niteliktedir.
Örneğin Erdem ve Şentürk (2009: 145) Türkiye’de ikinci el otomobillerin fiyat analizini
yaptıkları çalışmalarında otomobilin üretim yılının kullanılmış otomobil fiyatlarını etkileyen
ana özelliklerden biri olduğunu bulmuşlardır. Ayrıca otomobilin menşei, silindir hacmi, dizel
yakıt olması, siyah ve gri renkler, otomatik şanzıman olması, sürgülü tavana sahip olması,
kullanılmış bir otomobilin fiyatının nispeten önemli bir bölümünü de açıkladığını ifade
etmişlerdir. Ecer, (2013: 111) ise yaptığı çalışmada ikinci el otomobil fiyatına en çok etki
eden faktörlerin otomobilin markası ve modeli, motor gücü, mevcut kilometresi ve yaşı ile
yakıt türü olduğunu bulmuştur. Bu çalışmada ayrıca her bir değişkenin fiyattaki oransal
düşüklüğe veya yüksekliğe katkısı da verilmiştir.
Tüketicilerin ikinci el araç tercihinde çevrenin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Nitekim
Akçi’nin (2016: 361) çalışmasında ortaya konulduğu gibi tüketicilerin ikinci el araba satın
alırken en çok yakın çevresine (arkadaşlarına / tanıdıklarına) güvendikleri ve onlara
danıştıkları bulunmuştur. İran’daki otomobil endüstrisinde marka imajı ve satın alma niyeti
üzerinde elektronik reklamın etkisini araştıran Reza Jalilvand ve Samiei, (2012: 468-471)
diğer medya araçlarıyla karşılaştırıldığında, elektronik ağızdan ağıza reklamın tüketicilerin
otomobil satın alma niyeti üzerinde güçlü bir pozitif etkiye sahip olduğu bulunmuştur.
Dolayısıyla bu araştırmada bulunan sonuç literatürdeki araştırma sonuçlarıyla da
örtüşmektedir.
Bu çalışmanın sonucunda ikinci el araç satışında çevrenin pozitif etkisinden dolayı,
satıcıların bu kanalı bilinçli kullanması önerilebilir. Ayrıca fiyatın düşüklüğü aracın değeri
ifade edilerek daha iyi sunulabilir. Son olarak galeriden satışın negatif bir etkiye sahip olması
galeri işletmelerinin sahip ve yöneticilerince sorgulanmalıdır.
Birçok çalışmada olduğu gibi bu çalışmada bazı sınırlamalara sahiptir. Özellikle
araştırmanın örnekleminin küçük ve sadece bir şehir ile sınırlı kalması nedeniyle araştırma
sonuçlarının genelleştirilmesi zordur. Bu nedenle daha geniş bir örneklem üzerinde
gerçekleştirilecek gelecekteki araştırmalarla daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilir.
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YENİDEN ÜRETİM SARMALINDA EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ:
MALATYA ÖRNEĞİ
Dr. Canan COŞKUN CEYLAN
Özet
Bu çalışma, günümüzün en temel sorun alanlarından biri olan eğitimde “fırsat
eşitliği/eşitsizliği” meselesine odaklanmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği konusu daha önce
farklı çalışmalarda araştırma nesnesi olmuşsa da, söz konusu çalışmaların çoğu, daha çok
konunun belli ve bilinen yönlerini öne çıkaran (fırsat eşitliğini ya da eşitsizliğini doğuran
temel faktörleri kategorileştirme tarzında) ya da konuyu sözgelimi salt sonuçları açısından
değerlendirmeyi amaçlayan girişimler olarak kalmıştır. Dolayısıyla fırsat eşitliği/eşitsizliği
konusu, onu sorun olarak kavramamıza olanak sağlayan güncel deneyimlerle, değişen
toplumsal koşulların etkileriyle ya da özellikle günümüz insanının sosyal yaşama dair algı ve
beklentileriyle ilişkilendirilememiş, daha da önemlisi eşitlik/eşitsizlik meselesinin hangi
nedenlerden dolayı kendini sürekli yeniden ürettiği sorusuna açıklık getirilememiştir.
Özellikle günümüzde toplumsal yaşam eşine daha önce rastlamadığımız bir hızla değişmekte,
bu değişimlerin izleri bireysel yaşamlarımızdan aile yapılarımıza, gündelik pratiklerimizden
kurumsal dinamiklerimize varıncaya değin her alanda kendini göstermektedir. Bu türden bir
değişim hızı bir taraftan hali hazırda yaşadığımız ve çözümler üretmeye çalıştığımız sorunları
daha karmaşık hale getirirken, diğer taraftan yeni sorun alanlarının tanımlanmasına neden
olmaktadır. Fakat burada sosyal bilimsel pratikler açısından daha önemli olan, artık hiçbir
sorun alanının geçmişteki açıklama biçimleriyle ya da aşina olunan belirli araştırma
araçlarıyla tanımlanamayacağıdır. Bu çerçevede fırsat eşitliği/eşitsizliği meselesi de günümüz
gerçeklikleri, değişen algı ve beklentiler ile sorunu çok boyutlu yönleriyle irdelememize
olanak sağlayan daha güncel değişkenler bağlamında yeniden incelenmiştir.
Bütün bu açıklamalardan sonra, “Yeniden Üretim Sarmalında Eğitimde Fırsat
Eşitsizliği: Malatya Örneği” başlıklı çalışmamızda fırsat eşitliği/eşitsizliği meselesi, konuyu
tanımlayıcı genel kategoriler yanında, daha güncel olan ve sorunu günümüz açısından farklı
yönlerden tanımlamamıza imkân veren çeşitli değişkenlerin de devreye sokulmasıyla
incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmanın teorik zemininin nasıl inşa edileceği konusu da önem
taşımaktadır. Değişkenlerin hızlı değişim sürecindeki güncel algı ve beklentilerle
ilişkilendirilmesi, fırsat eşitliği/eşitsizliği sorununun tanım alanının değişmesi ve genişlemesi,
konunun bilindik açıklama biçimlerine ya da belirli bir teorik zemine yaslanmak suretiyle
açıklanmasına olanak vermemektedir. Bu nedenle çalışmamızın teorik zeminini, yapısal inşacı
açıklama biçimlerinden, gündelik hayat merkezli teorilere, kültürel analizlerden, fail odaklı
yorumlara değin oldukça geniş bir yelpazede analitik bir biçimde örülen teorik analizler
oluşturmuştur. Pierre Bourdieu’nün alan ve sermaye teorisi, Erving Goffman’ın dramatürjik
teorisi, Henri Lefebvre’nin gündelik hayat eleştirileri, Michel De Certeau’nun “strateji ve
taktikler” kavramlaştırması ve Basil Bernstein’in toplumsal dil kuramı gibi açıklama
modelleri çalışmamızın teorik zeminini oluşturan örneklerden bazılarıdır.
Türk eğitim sistemindeki en önemli ilkelerden biri olarak görülen “fırsat eşitliği”
ilkesinin gerçekte nasıl işlediği, bu çerçevede tanımlanan amaçlarla ortaya çıkan sonuçların
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hangi neden ve koşullardan dolayı örtüşmediği, günümüz şartlarında okulların, öğretmen ve
veli tutumlarının fırsat eşitliği/eşitsizliği konusundaki etki düzeyleri çok yönlü ve ilişkisel
boyutlarıyla ortaya konulmuştur.
Fırsat eşitliği/eşitsizliği tartışmalarında okul, öğretmen, öğrenci ve veli ekseninde kabul
görmüş ve sabit fikir haline gelmiş olan, eğitim sürecinin ya da okulun fırsat eşitliğinin güçlü
bir aracı olduğu fikri tartışmaya açılmıştır. Düşünülenin aksine okulun ya da eğitim
sürecindeki temel bazı unsurların fırsat eşitsizliğinin bizatihi kaynağı olduğu, hatta eşitsizliği
yeniden ürettiği görüşü alternatif bir bakış açısı olarak gündeme taşınmıştır.
Araştırma nitel ve nicel araştırma desenlerinin birlikte ele alındığı keşfediciardışık/sıralı desen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini Malatya ilinde
Battalgazi ve Yeşilyurt’ta 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel Temel Liseler ile
Devlet Liselerinde öğrenim gören öğrenciler, bu okullarda görev yapan öğretmenler ile
okullarda okuyan öğrencilerin velileri/ebeveynler oluşturmaktadır. Çalışmada öğrenci,
veli/ebeveyn (özellikle anne) ve öğretmen olmak üzere üç ana veri kaynağı üzerinden
eğitimde fırsat eşitliği/eşitsizliği meselesi irdelenmiştir.
Eğitimde fırsat eşitsizliği/eşitsizliği meselesine ilişkin temel nedenlerin, ortaya çıkan
sorunların, beklentilerin ve sorunun kaynağını oluşturan (kurumsal alanın yapılanması,
toplumsal ve eğitsel yatkınlıklar ile yanlış tanıma biçimleri gibi) geri planda bırakılmış bazı
unsurların analizinin yapılması amaçlanmıştır.
Araştırmanın nitel verilerini toplamak amacı ile yarı yapılandırılmış görüşme formu,
nicel verileri toplamak içinse araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır.
Araştırmanın nitel boyutu için toplam 40 öğretmen ve 20 öğrenci annesi ile ayrı ayrı olmak
üzere hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu yarı yapılandırılmış
görüşme tekniğiyle elde edilen nitel veriler çözümlenip ve yorumlanan verilerden yeni bir
ölçme aracı geliştirilerek elde edilen yeni ölçme aracı ile 11. ve 12. Sınıfta okuyan 900
öğrenciye nicel örneklem üzerinde anket tekniği olarak uygulanmıştır. Araştırma da önce nitel
veri elde edilerek sonra nicel veri sorgulanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Eğitim, Fırsat Eşit(siz)liği, Toplumsal Eşitsizlik, Kültürel
Sermaye, Alan, Habitus, Sembolik Şiddet, Kültürel Yeniden Üretim, Dil Kodları (BasitSınırlı Dil Kodları ve Gelişmiş –Karmaşık Dil Kodları), Strateji, Taktik
GİRİŞ
Bu çalışma günümüzün en temel sorun alanlarından biri olan eğitimde “fırsat
eşitliği/eşitsizliği” meselesine odaklanmaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği konusu daha önce
farklı çalışmalarda araştırma nesnesi olmuşsa da, söz konusu çalışmaların çoğu daha çok
konunun belli ve bilinen yönlerini öne çıkaran (fırsat eşitliğini ya da eşitsizliğini doğuran
temel faktörleri kategorileştirme tarzında) ya da konuyu sözgelimi salt sonuçları açısından
değerlendirmeyi amaçlayan girişimler olarak kalmıştır. Dolayısıyla fırsat eşitliği/eşitsizliği
konusu, onu sorun olarak kavramamıza olanak sağlayan güncel deneyimlerle, değişen
toplumsal koşulların etkileriyle ya da özellikle günümüz insanının sosyal yaşama dair algı ve
beklentileriyle ilişkilendirilememiş, daha da önemlisi eşitlik/eşitsizlik meselesinin hangi
nedenlerden dolayı kendini sürekli yeniden ürettiği sorusuna açıklık getirilememiştir. Örneğin
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Türkiye’de bugüne kadar yapılan konuyla ilgili çalışmaların çoğunda eğitim sisteminin en
tipik örgütü olan okullar, bireylere eşit fırsatlar sunmanın meşru bir aracı olarak ele alınmış ve
özellikle de alt ve orta sınıflar için bir fırsat merdiveni olarak yorumlanmıştır. Bu nedenle
okulların fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran bir kurumsal yapı olduğuna, herkesin okullarda
eğitim aracılığıyla fırsat eşitliğini yakalayacağına inanılmıştır. Hal böyle olunca da söz
konusu çalışmalarda örneğin okulun aynı zamanda eşitsizliği yeniden üreten bir yapı
olabileceği ihtimali göz ardı edilmiştir. Yine konuyla ilgili çoğu çalışmada fırsat
eşitliği/eşitsizliği sorunu, ya öğretmenin niteliği ve niceliği, ders araç ve gereçlerinin
yeterliliği, öğrenme ve öğretme ortamının (okulların) yapısı, eğitim programı, finansal
kaynaklar (eğitime erişim fırsatı) gibi eğitimin girdileri açısından ya da bireyin toplumdaki
konumu, statüsü, prestiji/saygınlığı, geliri, yaşam düzeyi (nitelik problemi veya sınıfsal
konumları) gibi çıktıları açısından tek boyutlu ve yüzeysel açıklamalar ekseninde incelenmiş
ve sorunun çok yönlü ve ilişkisel doğası ortaya konulamamıştır. Elbette bu belirlemeye
benzeri sonuçları sürekli yineleyen çalışmaların çoğunda görülen teorik dayanak ve
metodolojik pratiklere ilişkin zafiyetlerle ilişkili eksiklikleri de ekleyebilir. Bu çerçevede daha
önceki çalışmalarda çok fazla öne çıkarılmayan ve üzerinde tam anlamıyla durulmayan
sorular bu çalışmada irdelenmiştir. Çalışmada ele alınan sorular şu şekilde ifade edilebilir:
Eğitim sürecinde ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi hedeflenen fırsat
eşitsizliğinde öğrencinin ait olduğu sınıfsal konum, cinsiyet, bilişsel düzey ya da aile yapısı
gibi genel belirleyici kategorilerin yanında başka türden hangi etkenler devrededir?
Çocuğun sahip olduğu ya da ailesinden taşıdığı kültürel, ekonomik, sosyal ve sembolik
sermayesi eğitim ortamında, sözgelimi öğretmenle olan ilişkisinde eşitsizliğin yeniden
üretilmesine nasıl kaynaklık etmektedir?
Günümüz değişen koşullarında ebeveyn tutumlarının, özellikle anne figürünün fırsat
eşitliği meselesini biçimlendirme veyahut yeniden üretmede etkisi ne düzeydedir?
Öğretmen, öğrenci ve ebeveynler (daha çok anneler) fırsat eşitsizliğini tanımlayan
somut durumlar ya da kurumsal stratejiler karşısında, bunları aşmak adına ne türden taktikler
geliştirmektedirler?
Özellikle günümüzde toplumsal yaşam, eşine daha önce rastlamadığımız bir hızla
değişmekte, bu değişimlerin izleri bireysel yaşamlarımızdan aile yapılarımıza, gündelik
pratiklerimizden kurumsal dinamiklerimize varıncaya değin her alanda kendini
göstermektedir. Bu türden bir değişim hızı bir taraftan hali hazırda yaşadığımız ve çözümler
üretmeye çalıştığımız sorunları daha karmaşık hale getirirken, diğer taraftan yeni sorun
alanlarının tanımlanmasına neden olmaktadır. Fakat burada sosyal bilimsel pratikler açısından
daha önemli olan, artık hiçbir sorun alanının geçmişteki açıklama biçimleriyle ya da aşina
olunan belirli araştırma araçlarıyla tanımlanamayacağıdır. Bu çerçevede fırsat
eşitliği/eşitsizliği meselesi de günümüz gerçeklikleri, değişen algı ve beklentiler ile sorunun
çok boyutlu yönleriyle irdelememize olanak sağlayan daha güncel değişkenler bağlamında
yeniden incelenmesini zorunlu kılmıştır.
Bütün bu açıklamalardan sonra, “Yeniden Üretim Sarmalında Eğitimde Fırsat
Eşitsizliği: Malatya Örneği” başlıklı çalışmada fırsat eşitliği/eşitsizliği meselesi, konuyu
tanımlayıcı genel kategoriler yanında, daha güncel olan ve sorunu günümüz açısından farklı
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yönlerden tanımlamamıza imkân veren çeşitli değişkenlerin de devreye sokulmasıyla
irdelenmektedir. Örneğin internet, medya unsuru, gençlerin dünya algısındaki ve
habituslarındaki dönüşümler, nesiller arası faklı iletişim ve etkileşim biçimi, anne figürü,
annenin eğitimdeki etkin rolü gibi unsurlar ekseninde eğitim yeniden üretim ilişkisini tüm
yönleriyle ele alıp irdelemeyi ve daha önce fark edilmeyen, tanımlanamayan ve örtük olan
yönlerini ortaya çıkarmayı ele almaktadır. Bu kapsamda çalışmanın teorik zemininin nasıl
inşa edileceği konusu da önem taşımaktadır. Değişkenlerin hızlı değişim sürecindeki güncel
algı ve beklentilerle ilişkilendirilmesi, fırsat eşitliği/eşitsizliği sorununun tanım alanının
değişmesi ve genişlemesi, konunun bilindik açıklama biçimlerine ya da belirli bir teorik
zemine yaslanmak suretiyle açıklanmasına olanak vermemektedir. Bu nedenle bu çalışmanın
teorik zeminini, yapısal inşacı açıklama biçimlerinden, gündelik hayat merkezli teorilere,
kültürel analizlerden, fail odaklı yorumlara değin oldukça geniş bir yelpazede analitik bir
biçimde örülen teorik analizler oluşturmaktadır. Pierre Bourdieu’nün alan ve sermaye teorisi,
Erving Goffman’ın dramatürjik teorisi, Henri Lefebvre’nin gündelik hayat eleştirileri, Michel
De Certeau’nun strateji ve taktikler kavramlaştırması ve Basil Bernstein’in toplumsal dil
kuramı gibi açıklama modelleri çalışmamızın teorik zeminini oluşturmaktadır.
Çalışmamızın hareket noktasını oluşturan temel çıkarımları ise şu şekilde
özetleyebiliriz:
Hâlihazırdaki eğitim sistemimiz yapısal bazı unsurları dikkate aldığımızda fırsat
eşitsizliği konusunda olumlu işlevler üstlenmiş olsa da, sistemin işleyişini sağlayan kimi
mekanizmalar ve ilişki biçimleri eğitim ortamlarının eşitsizliği giderme noktasında
kendisinden beklenen rolü yerine getirememekte, aksine en tarafsız haliyle bile eşitsizlikleri
sürekli bir biçimde yeniden üretmektedir. Eğitim sistemi bu haliyle, sadece ülkemizde değil
diğer birçok ülkede olduğu gibi toplumsal yeniden üretim sürecine sistematik katkılarıyla
toplumsal eşitsizlikleri yeniden üreten ve sürdüren bir mekanizma halini almıştır. Eğitim
sadece okulda gerçekleşmez eğitim aynı zamanda aileden gelen kimi özelliklerin aktarımını
da içerir. Bu aktarımlar, çocuğun dilsel (konuşma ile ifade yeteneği, dili kullanma biçimi,
aksanı, okuma alışkanlıkları, soyutlamaları, iletişime dökebilmesi, okula taşıyabildiği bilgi
dağarcığı, sözel becerisi, eğitimsel birikim vb.) ve kültürel - davranışsal diğer türden
kapasitelerini de kapsayan bir sermaye biçimidir.
Bourdieu’nün vurguladığı gibi, bireylerin toplumsal yaşamda konum alışlarını, eylem
kapasiteleri ve ilişki biçimlerini belirleyen temel unsurların başında sahip oldukları
sermayeleri gelir. Bu çerçevede bireylerin sahip oldukları sosyal çevre ve sosyal ilişkileri
(sosyal sermaye), eğitim ve aile içi deneyimlere dayalı birikimleri (kültürel sermaye) ve
paraya çevrilebilen varlıkları (ekonomik sermaye) onların yaşamlarını belirleyen kaynaklar
kümesini oluşturur. Çocuğun okula gelmeden önce aile içinde, sonra da okulda ve toplumda
kazanmış olduğu beceri, bilgi, malumat, kültür ve dilsel kazanımlardan meydana gelen
kültürel birikim ve yeterlilik daha çok kültürel sermayeyle ilgilidir. Kültürel sermaye en genel
anlamda aile içinde ve okulda edinilen eğitimsel yetkinliklerdir. Okulda verilen eğitim aileden
alınan kültürel sermaye üzerine kurulmaktadır. Örneğin, işçi ailenin çocukları ailelerinden
miras kalan eksikliklerle - eşitsizliklerle yarışa başlarlar ve dil, toplumsal mevki, kabul görme,
tüketim alışkanlıkları, yeme alışkanlıkları, estetik tercihler, sanat eserleri beğenisi ve yargısı
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vb. açısından ailelerden çocuklara devredilen ve miras kalan sermaye eşitsizliklerin temelini
oluşturur. Egemen üst sınıfa tabi bireyler okula, aileden edindikleri birtakım sosyal ve kültürel
işaretlerle yüklü olarak ve onlara sahip olarak gelirken, çalışan işçi sınıfların ve alt sınıfların
çocukları ise okula bu malumatı ve hüneri edinmek için gelirler. Bu nedenle ailenin sahip
olduğu üstünlükleri çocuklarına aktarabildiği yerde, başarı yarışının başlama noktasında
eşitlikten bahsedemeyiz. Okul bu yönüyle tarafsız ve etkisiz bir kurum değildir; aksine okul
bireylerin sahip olduğu sermayeyi saklayarak muhafaza eder ve yeniden üreterek eşitsizliği
devam ettiren bir kurum haline gelir.
Kültürel sermaye, bir grup insanı diğerinden farklı bir toplumsal mevkiye çıkararak
ayırabiliyorsa bu aynı zamanda sosyal bir farktan ziyade sosyal bir eşitsizlik de oluşturuyor
demektir. Ancak günümüzde eğitimi ya da okulu fırsat eşitsizliğini giderecek temel faktör
olarak gören ebeveynler çocuklarının toplumsal yaşamda iyi bir meslek, iyi bir konum elde
edebilmeleri için güncel şartlara uyma, oyunu kurallarına göre oynama ya da beklentileri
karşılama adına her fırsatı devreye sokmakta, çocuklarını acımasız rekabet ortamında var
edebilmek için her türden hüneri gösterebilmektedir. Bu rekabet ortamında günümüzde
etkileri bakımından özellikle öne çıkan unsur anne figürüdür. Bu süreçte anne figürünün nasıl
şekillendiği yanında, neden özellikle anne figürünün öne çıktığı, anne figürünü öne çıkaran
eylemlerin fırsat eşitliği konusunda ne türden etkiler yarattığı tarzındaki sorular önemli
tespitler içermektedir. Çalışmada söz konusu tespitler Certeau’nun “strateji ve taktikler”
kavramsallaştırmasından hareketle analiz edilmiştir.
Certeau için gündelik hayat sıradan insanın, özneliğini korumak ve nesneye
dönüşmemek için sistem tarafından uygulanan stratejilere karşı tepkiler geliştirdiği, taktikler
ürettiği bir alandır.1 Günlük yaşam, kendince yürütmek için herkese binlerce yol yordam
sunar. Bu anlamda strateji ve taktik ayrımı, “güç ilişkileri ve mekân” bağlantısını inşa eden
kavram seti olarak düşünülmelidir. Certeau’nun stratejiden kastı, güçler arasındaki ilişkilerin
ancak bir istek ya da erk öznesinin (okul) yalıtılabilir olduğu anda gerçekleştirebileceği oyun
ya da hesaplaşmadır. Bu anlamda strateji aynı zamanda bir manipülasyondur. Taktik ise, güç
odağının karşısında, onun stratejilerine ya da manipülasyonlarına karşı geliştirilen çıkış
aracıdır. Taktik, erk sahip olanların stratejisine karşı, zayıfın sanatıdır. Bu anlamda fırsat
eşitsizliğini yeniden üreten mekanizmalar ve bu mekanizmaların yarattığı rekabet ortamı, yani
stratejiler karşısında anne figürünün çocuğunu var edebilme adına geliştirdiği çözümler
taktikler olarak görülebilir. Dolayısıyla fırsat eşitliği ya da eşitsizliği meselesinde annenin
gündelik hayat operasyonları içinde geliştirdiği taktikler ve bunların çıktıları konunun
görünmeyen birçok yönünü ortaya koymaktadır. Elbette çalışmamızın saha araştırmasının
önemli bir boyutunu anne figürünün geliştirdiği taktiklerin belirlenmesi oluşturmaktadır.
Üzerinde durulması gereken bir başka konu, okulların, fırsat eşitliğini gözetmekten
ziyade, toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretilmesine ve liyakat egemen (meritokrasi) bir
söylem aracılığıyla eşitsizlikleri meşrulaştırılmasına katkıda bulunduğu ve bu anlamda üst
sınıfların çıkarına göre hizmet ettiği tezidir. Okul gerçekten de öğretmen, öğrenci ve veli
ekseninde fırsat eşitliğini üst sınıflar lehine yeniden üreten bir yapı mıdır? Öyle ise, bu durum
De Certeau, Michel; Gündelik Hayatın Keşfi - I: Eylem, Uygulama, Üretim Sanatları, Çev: Lale Arslan
Özcan, Dost Yayınları, Ankara, 2009.
1
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nasıl ve hangi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Öğretmenin, okul ortamının ya da eğitim
sürecindeki temel unsurların bu duruma katkıları hangi düzeylerdedir ve nasıl
şekillenmektedir. Örneğin okul çocuklardaki zekâ potansiyelini gerektiği şekilde organize
edebilmekte midir? Ya da cinsiyet ayrımına dayalı eşitsizliği kültürel kodlar ekseninde
yeniden üreterek bu türden bir eşitsizliğe toplumsal alanın kabulleri doğrultusunda kaynaklık
mı etmektedir? Okullar kültürel, ekonomik, sosyal ve sembolik sermayeleri açısından daha
avantajlı olan çocukların bu avantajlarını geliştirmeye ya da korumaya dönük bir ortam mıdır?
Öğretmenlerin eğitim sürecinde bu türden avantajları besleme ve eşitsizliği yeniden üretme
düzeyleri nedir? Bütün bu sorulara yine çalışmanın saha araştırması sürecinde elde edilen
verilerle açıklık kazandırılmıştır.
Çalışmamız gündelik hayat çerçevesi gözetilerek eğitimle ilgili fırsat eşitliği ilkesi
doğrultusunda temel sorulara cevap bulmayı hedefleyen uygulamalı bir çalışmadır. Eğitimde
fırsat eşitliği ilkesi, aslında bir eşitlik mi oluşturmaya çalışmakta yoksa var olan eşitsizliği
devam ettirmekte midir? Çocuğun öğrenci rolünün evde ebeveynler tarafından
desteklenmesinin öğrenci başarısında bir etkisi var mıdır? Düşük gelirli, alt sosyo-ekonomik
sınıftan gelen öğrencilerin okulda başarısız olması ile bulundukları sınıf arasında bir ilişki var
mıdır? Okul, fırsat eşitliğini gözetmekten ziyade, toplumsal eşitsizliklerin yeniden
üretilmesine ve liyakat egemen (meritokrasi) bir söylem aracılığıyla bu eşitsizlikleri
meşrulaştırmaya yardımcı olmakta mıdır? Eğitim konusunda en iltimaslı olan sınıflardan
gelen öğrencilerin sahip olduğu kültürel sermaye, sosyal ve ailevi çevrelerinde elde ettikleri
kültür ile okul kültürü arasında bir ilişki var mıdır? Öğrencinin içinde bulunduğu toplumsal
köken, kültürel sermaye ile eğitim arasında bir ilişki var mıdır? Eğitim kurumunun meşru
aracı olan okullarda oluşan, biçimlenen ve öğrenilen benlik tanımı hem okuldaki hayatta hem
de gündelik yaşamda etkili olmakta mıdır? Örneğin öğrenciler okuldaki sınavlardan başarılı
olan /başarılı olmayan şeklindeki bir değerlendirmeyle gündelik yaşam arasındaki başarı olup
olmama noktasında bir etiketlenme (damgalanma) ilişkisi var mıdır? Bir otorite olan okulda
kendilerine başarılı /zeki denilen öğrenciler gündelik yaşamlarında da daha zekice hareket
etmeye dikkat gösterip özenmesi ve prestijli işlerde çalışıp başarılı olması hususunda okul
akademik başarısını toplumsal bir hiyerarşiye dönüştürmekte midir? Okul akademik
eşitsizlikleri meşrulaştıran bir iktidar söylemi ile öğrencilerin kabiliyet eşitsizlikleri arasında
bir ilişki var mıdır? Eğitim sisteminin en somut göstergesi olan okul, öğrenim ve meslek
hayatındaki başarıların kişisel yetenek ve becerilere bağlı olduğu mottosu hem eşitsizlik
üzerine kurulu sınıfsal yapılanmayı meşrulaştırırken hem de olası başarısızlıkların nedenini ve
etkisini öğrenciye ya da ailesine ilişkilendirmekte midir? Aslında eğitim yoluyla okullarda
verilen etkileşim ortamı, öğrencilerin toplumda teşkil ettiği konumları ve yaşadıkları
yoksullukları yeniden üretmekte midir? Öğrenci ya da çocuk okulda, toplumdaki yerinin ve
eşitsizliklerin kaçınılmaz olduğu, bazı insanların yetenekli, bazılarının ise yeteneksiz
olduğunu öğrenmekte midir? Eğitimde eşitsizlikler toplumsal eşitsizliğin bir nedeni mi yoksa
sonucu mudur? Kültürel yeniden üretim, okulların öteki toplumsal kurumlarla birlikte,
toplumsal ve ekonomik “eşit(siz)likleri” kuşaktan kuşağa aktararak sürdürmeye çalışan
yollardan mıdır? Yukarıda bahsedilen sorular ve bu sorulara benzer sorularla, alandan gelen
bilgiler doğrultusunda ve bu bilgilerin teori karşısında eğilip bükülmesini değil de, gerekirse
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teorinin alandan gelen bilgiler ekseninde yeniden düşünülmesi esasında düşünülüp
değerlendirilmiştir. Çalışmada bu konular öğretmen, çocuk/öğrenci, veli özellikle de anne
figürü ekseninde ele alıp irdelenmektedir.
Ayrıca konunun ekonomik, kültürel ve toplumsal boyutları olduğu gibi, psikolojik
sonuçları da bulunduğundan, araştırma sürecinde farklı materyal ve metotlardan
yararlanılmıştır. Konuyla ilgili çok yönlü veriler elde etme amacıyla yapılacak olan saha
araştırması, hem nitel (qualitative-kalitatif) hem de nicel (quantitative- kantitatif) araştırma
tekniklerinin bir arada kullanıldığı metodolojik analizlere dayanmıştır. Araştırma, karma
yöntem kapsamında nicel-nitel yöntemlerin birlikte kullanılarak yapılan betimsel bir alan
çalışması olup kuramsal içerik, yapılan görüşmeler ve anketlerden elde edilen verilere
dayanmıştır. Araştırma probleminin yeterince anlaşılması için öncelikle bu noktada karma
yöntemin ne olduğu, sadece nitel veya sadece nicel araştırma kullanmaktan üstünlüğünün ne
olduğu sorularının cevaplanılması gerekmektedir. Karma yöntemler, basitçe nitel ve nicel
verilerin bir araya getirilmesi değildir. Bu yaklaşımın kendine has teknikleri bulunmaktadır.
Bu araştırma karma araştırma yöntemlerinden keşfedici ardışık/sıralı araştırma yaklaşımıyla
ile gerçekleştirilmiştir.
Bu nedenle çalışmada öğrenci, veli/ebeveyn (özellikle anne) ve öğretmen olmak üzere
üç ana veri kaynağı üzerinden eğitimde fırsat eşitliği/eşitsizliği meselesi irdelenmiştir.
Öğretmen, öğrenci etkileşimi noktasında, öğrencilerin ait olduğu aile, anne-babaların
(ebeveyn) kültürel sermayelerinin ölçüleceği anket sorularıyla farklı farklı birimler için farklı
analizlerin yapıldığı bir çalışmadır. Bourdieu’nün daha çok kullandığı mutekabiliyet analiz,
çoklu uyum analizi veya karşılama analizi diye de bilinen correspondence analysis (Multiple
Correspondence Analysis - MCA) tekniği kullanılmıştır.
Nicel boyutta varsayılan fırsat eşitliği nedenlerini ölçümlemeye dönük Milli Eğitim
kanalıyla bir anket çalışması yapılmıştır. Nitel boyutta, öğrencinin ait olduğu ailenin sahip
olduğu kültürel sermayenin fırsat eşitsizliğine etkisine bakılmıştır. Eğitimdeki fırsat eşitsizliği
sosyal ve kültürel sermaye açısından çocuğun mensubu olduğu aileyi tanımlayan özellikler
açısından belirleyici olduğu bu özelliklerin neler olduğu sorgulanmıştır. Örneğin çocuğun
sahip olduğu anne babanın (ebeveyn) eğitim profili, mesleği, çocukla geçirdiği zamanın
niteliği, çocuğunun okuluyla ve öğretmenleriyle etkin iletişim biçimi, etkileşimi vs. eğitimde
fırsat eşitsizliğini etkileyen unsurlardır. Fransız akademisyen Certeau’nun “strateji ve
taktikler” kavramsallaştırmasından hareketle gündelik hayatta ebeveynlerin özellikle de daha
çok annelerin stratejiler ve taktikler geliştirerek çocuğunun eğitiminde nasıl bir rol oynadığı,
bu stratejilerin çocuklarının eğitimine nasıl yansıdığını, fırsat eşitsizliğinin oluşmasına yol
açan etmenleri nasıl manipüle etmeye çalıştıklarını irdelemeye çalışmıştır. Ailelerle özellikle
de annelerle (anne-çocuk/öğrenci çiftlerinden) derinlemesine görüşmeler yapılmıştır ve elde
edilen bulgularda kültürel sermaye, fırsat eşitliği, strateji ve yeniden üretim konularının aile
üzerinden değerlendirilmesi yapılmıştır. Hem İngiliz sosyolog ve eğitim bilimci Bernstein’in
egemen ve egemenlik altında dil ve söylem biçimleri aslında bu dil ve söylem biçimlerinin
içinde üretildikleri ve meşrulaştırıldıkları pedagojik pratiklerin sosyal sınıfsal kökenleriyle
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ilişki olduğunu açıklayan “dil kodları” 2 kavramlaştırmasıyla [Basit kod yani kısıtlı
(sınırlayıcı) kod – Karmaşık kod yani geliştirilmiş (açıklayıcı) kod]3 hem de Bernstein
çağdaşı Fransız sosyolog Bourdieu’nün sosyoloji literatürüne kazandırdığı kavramsal
çerçevelerle “alan, habitus, kültürel sermaye, sembolik şiddet, strateji” ekseninde Türk
eğitim sistemindeki fırsat eşitsizliğini ve kültürel yeniden üretimi ele alıp irdelemiş ve fırsat
eşitliğinin görünen yüzünün arkasındaki görünmeyen taraflarını ifşa etmeye çalışılmıştır.
Nitel araştırma içerisinde odak grup çalışmaları, derinlemesine görüşmelerden yarı
yapılandırılmış görüşme tekniği, yüz yüze görüşmeler ve anlatı çalışmaları gibi tekniklere
başvurulmuştur. NVivo 12 nitel veri analizi programında veriler değerlendirilmiştir. Nitel veri
analiz programı ile konunun “nasıl?” sorusunun cevabından ziyade “neden?” sorusunun
cevaplandığı kısmını araştırılmıştır.
Nicel araştırmalar ağırlıklı olarak anket çalışmalarından ve daha önceki çalışmalardan
elde edilen verilerin değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Malatya ilindeki merkez ilçeler olan
Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki Anadolu Liseleri ile Özel Temel Liselerde okuyan
öğrencilerin oluşturacağı bir örneklem seçilmiştir. Örnekleme ile belirlenen sayıda Malatya
ilinde Battalgazi ve Yeşilyurt merkez ilçelerindeki Anadolu Liseleri ve Özel Temel Liselerine
giden öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel özellikleri neticesiyle eğitimin toplumsal
yeniden üretimi nasıl devam ettirdiğini belirlemek temel gayemizi oluşturmaktadır. Konuyla
ilgili olarak ailelerle özellikle de annelerle görüşülerek, (anne-çocuk-öğretmen ilişkisi
bağlamında) derinlemesine yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır ve elde ettiğimiz
bulguları kültürel sermaye, fırsat eşitliği, yeniden üretim konularını aile üzerinden
değerlendirmeye çalışılmıştır. Gündelik hayat pratikleri içerisinde edilgin olmayan
birey/bireylerin bu fırsat eşitsizliği ile mücadele etme noktasında nasıl başa çıktığı araştırılıp
irdelenmiştir.

2

Bernstein, Basil; Class, Codes and Control; The Structuring of Pedagogic Discourse Volume IV. London,
Routledge & Kegan Paul, 1990, pp. 63- 93, 113.
3
İngiliz Sosyolog Basil Bernstein’in gerçekleştirdiği araştırma, işçi sınıfının çocuklarının eğitim sisteminde
dezavantajlı olduğunu ortaya koyar. Farklı kökenlerden gelen çocukların, yaşamlarının ilk yıllarında, okul
yaşantılarını da etkileyecek olan farklı “kodları” ya da konuşma biçimlerini geliştirdiklerini öne sürmüştür. İşçi
sınıfı konuşmalarının basit kodu ya da kısıtlı kodu temsil ettiğini ileri süren Bernstein, orta sınıf çocuklarının dil
gelişimlerinin karmaşık kodu ya da geliştirilmiş kodun edinilmesini içerdiğini ifade eder. Dolayısıyla gelişmiş
kodlarla ustalaşan çocuklar okul ortamına daha kolay uyum sağlarlar.
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SOSYAL MEDYADA SAĞLIK İLETİŞİMİ: SAĞLIK BAKANLIĞI ÜZERİNE BİR
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Doç. Dr. Mikail Batu
Ege Üniversitesi
Onur Tos
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Özet
Yeni iletişim teknolojilerinin hızlı ve birbirine eklenerek gelişmesi ile birlikte
günümüzdeki kurumların bu teknolojileri kullanmaları, onları çalışmalarının bir parçası haline
getirmeleri zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda, kurumların kendilerini hedef
kitlelerine ifade edebilecek kimlik, kültür, imaj, itibar gibi kurumsal iletişim uygulamalarını
web. 2.0 tabanlı olan sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanarak aktarmaları önem
kazanmıştır. Sosyal medya ağları aracılığıyla kurumların hedef kitleleri ile deneyimleri
farklılaşmakta, ileti ile birlikte aktarılan zengin görsel anlamsal içerikler, etkileşimi daha etkin
hale getirmektedir.
Türkiye’deki kamu kurumları ele alındığında, “Sağlık Bakanlığı’nın” twitter aracılığı ile
iletişim faaliyetlerini etkili ve planlı bir şekilde kullandığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı
mesajlarında, duyurularının yanında sağlık iletişimine yönelik içerikler de sunmaktadır. Bu
doğrultuda, bu çalışma kapsamında Sağlık Bakanlığı’nın, 1 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihleri
arasında bir aylık dönemde resmi twitter hesabından yayınladığı tweetler tarihsel sıralamayla
incelenmektedir. Bakanlığın resmi hesabından yayınladığı tweetler üzerinde niteliksel veriye
dayalı niceliksel kodlama yapılmaktadır. Çalışmanın amacı; kamu kurumu olarak “Sağlık
Bakanlığı’nın” sosyal medyayı halkla ilişkiler modelleri bağlamında nasıl kullandığını
incelemek ve iletişim perspektifini hangi ilkeler doğrultusunda yansıttığını belirlemektir.
Çalışma kapsamında, Sağlık Bakanlığı twitter hesabını halkla ilişkiler modelleri açısından
nasıl kullanmaktadır;
twitter hesabından sağlık iletişimi perspektifinde nasıl
yararlanmaktadır; topluma, sağlık iletişimine zemin hazırlayan içeriklerle hangi
enformasyonu sağlamaktadır sorularına cevaplar aranmaktadır. Grunig ve Hunt’ın halkla
ilişkiler modelleri temel alınarak sağlık iletişimi odağında yapılan analizlerin sonucunda,
Sağlık Bakanlığı’nın iletilerini genellikle tek taraflı paylaştığı, takipçileri ile bir tweet dışında
herhangi bir etkileşimde bulunmadığı, çoğunlukla kamuoyu bilgilendirme modelini kullandığı
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık Bakanlığı, Sağlık İletişimi, Halkla İlişkiler Modelleri,
Sosyal Medya, Twitter.
HEALTH COMMUNICATION IN SOCIAL MEDIA: AN ANALYSIS ON THE
MINISTRY OF HEALTH
Abstract
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With the rapid and integrated development of new communication technologies, it
becomes a necessity for today's institutions to use these technologies and make them a part of
their work. Accordingly, it gains prominence to convey corporate communication applications
such as identity, culture, image, reputation, which can express themselves to their target
audiences, by using social media effectively. The experiences and target groups of the
institutions differentiate with social media networks and the rich visual semantic contents
transmitted with the message makes the interaction more effective.
Considering public institutions in Turkey, it is seen that "Ministry of Health" use
communication activities effectively and organizedly via Twitter. In addition to its
announcements, the Ministry of Health also creates contents about health communication in
their messages. In this context, within the scope of this study, the tweets published by the
Ministry of Health from the official twitter account between September 1 and October 1 in
2019 are analyzed in historical order. Qualitative data-based quantitative coding is made on
tweets published by the official account of the Ministry of Health. The aim of the study is to
examine how the Ministry of Health uses social media as a public institution in the terms of
public relations models and to determine their communication perspective with the principles
that they reflect. Within the scope of the study, how the Ministry of Health uses the twitter
account in terms of public relations models, how it benefits from twitter account from the
perspective of health communication, and which information it provides people with the
contents including health communication are sought to be answered. As a result of the
analyzes conducted in the focus of health communication based on public relations models of
Grunig and Hunt, it was found that the Ministry of Health generally shared its messages
unilaterally, did not interact with its followers other than a tweet, and mostly used the public
information model.
Keywords: Ministry of Health, Health Communication, Public Relations Models,
Social Media, Twitter.
Giriş
İletişim çalışmaları, bütün kurumlar için önem arz etmektedir. Kurumların paydaşlarıyla
ve hedef kitleleriyle kurdukları iletişim onların kurumsal yapılarıyla ilgili bilgiler
sunmaktadır. Bu doğrultuda, kurumlar gerçekleştirdikleri pozitif iletişim perspektifiyle
kendilerini doğru bir şekilde ifade etmekte ve pozitif imajın oluşmasını sağlamaktadır.
Kurumların gerçekleştirdiği iletişim biçimleri çeşitli yollarla olmaktadır. Son
dönemlerde bilgi iletişim teknolojilerindeki (BIT) yaşanan gelişmeler iletişim yönünün bu
platforma kaymasına ve her kurumun iletişim sunumlarının yüz yüze iletişimin yanında bur
mecralara kaymasına da fırsat tanımaktadır. Kurumlar sosyal medya mecrası; Facebook,
Twitter, Youtube gibi platformlardan yararlanarak içeriklerini sunmakta ve hedef kitleleri ve
paydaşlarıyla paylaşmaktadır. T.C. Sağlık Bakanlığı sosyal medya paltformu Twitterı etkin ve
etkili şekilde kullanan bir kurumdur. Çeşitli içeriklerle paylaşımlar yapan ve takipçileriyle
ilesimde bulunan bir kurum özelliği sergilemektedir. Bu kapsamda, çalışmada T.C. Sağlık
Bakanlığı resmi twitter adresinden paylaşılan içeriklerin halkla ilişkiler modelleri
doğrultusunda incelenmesi amaçlanmaktadır.
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Çalışma kapsamında bir aylık süreçteki tweetler incelenerek halkla ilişkiler
modellerinin değişkenlerine göre yorumlanmaktadır. Elde edilen veriler tablolar şeklinde
aktarılarak, T.C. Sağlık Bakanlığı resmi twitter hesabından paylaşılan tweetlerle ilgili halkla
ilişkiler modelleri değişkenleri dahilinde bilgiler aktarılmaktadır. Bilgiler ışığında çalışmanın
sonuç kısmında T.C. Sağlık Bakanlığı tweetlerine ve sosyal medya yönetimine dair önerilerde
bulunularak çalışma desteklenmektedir.
Çalışmanın Art Alanı
Sosyal medya, gelişen teknolojilerin sunduğu web 2.0 tabanlı teknik alt yapıya sahip,
karşılıklı iletişim ve etkileşime olanak tanıyan, Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal
ağları içinde barındıran dijital sosyal ortamlara verilen genel bir isimdir. Diğer bir ifade ile
Akar’a göre (2010: 17) sosyal medya; “Web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan, daha derin
sosyal etkileşime, topluluk oluşumuna ve işbirliği projelerini başarmaya imkan sağlayan web
siteleridir.” İnsanların etkileşime geçmesi, birbirleriyle kurdukları iletişimin yeni medya
alanlarına yansıması olarak da adlandırılan sosyal medya, kitle iletişim platformlarında
üretilen bilgilerin başka bireylerle paylaşılmasını için geniş olanaklara sahiptir (Aydınalp,
2013: 5). Sosyal medya ortamında bireyler, başka insanlara kendilerini tanıtma, onlarla
karşılaşma, tanışma ve kendi çevresinden olan bireylerle iletişim kurma olanağı bulmaktadır
(Çalışır, 2015: 119). Bununla birlikte sosyal medyadan etkin ve etkili bir şekilde
yararlanılması enformasyona ulaşma konusunda fayda sağlamakta ve zaman tasarrufunu da
beraberinde getirmektedir (Çetin ve Toprak, 2016: 55). Enformasyon sağlama işlemi aynı
zamanda sosyal medya kullanım özelliklerinin bireyler tarafından etkinleştirilmesi ile politik
ve sivil katılım alanlarını da aktif hale getirebilmektedir (Rainie vd., 2012: 2). Bunun yanı sıra
sosyal medya teknolojilerindeki gelişim konusundaki hızlanma işletmeler ve kurumlar
üzerinde de etkili olmakta ve onların ürettikleri içeriklerde farklılıklar sağlamalarına neden
olmaktadır (Saravanakumar ve Lakshmi, 2012: 4445).
Sosyal medyanın son yıllardaki hızlı gelişimi, büyümesi ve hayatın olağan bir parçası
konumuna gelmesi bireylerin yaşam biçimlerini değiştirmiştir (Selwyn, 2012: 1). Sosyal
medyada üretilen içeriklerin çeşitlenmesi sürekli olarak gelişim göstermekte, popülerlik
konusu belirli bir ivme kazanmaktadır. Bu duruma neden olan etken; iletişim olgusu, işbirliği
süreçleri ve paylaşmanın önem kazanmasından kaynaklanmaktadır (Eren, 2014: 230).
Kamuoyunun verilerini aktardığı Twitter ve Google gibi platformlar bilgi yayma ve
alma yöntemlerinin, etkin ortak kanal iletişiminin yapıldığı sistemsel özellikleri fazlasıyla
göstermektedir (Sutton vd, 2008). Bu doğrultuda sosyal medya platformları ve paylaşılan
içerikler bir sistemi temsil etmektedir. Bu noktada veri analistleri ve sayısal yöntemciler,
sisteme uygun analizlerin yapılması ve testlerin gerçekleştirilmesi noktasında etkin rol
oynamaktadır (Fan ve Gordon, 2014: 5). Bu rol her geçen gün katılımcı sayıları artan
Facebook ve Twitter gibi siteler için daha önemli bir işlerlik arz etmektedir (Hacıefendioğlu,
2014: 60).
Sosyal medya ortamlarında; kişiselleştirme ön plana çıkmakta, insanların içerisinde
bulunduğu bilişsel süreçler farklı şekilde yansıtılma olanağı bulmakta, tecrübelerin
aktarılması sağlanabilmektedir (Tess, 2013). Bunun yanı sıra sosyal medya platformlarında
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

562

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
bireyler, her ne kadar kişiselleştirme yapıyor gibi gözükse de farklı platformlardan bireylerle
grup oluşturabilmekte ve çeşitli konulara birliktelik vurgusuyla yaklaşım sergileyebilmektedir
(Kırık ve Karakuş, 2013: 63). Sosyal medya kullanımı bu yapısıyla, gün içerisindeki ana
faaliyet alanı gibi gözükmeye başladığı andan itibaren gizlilik konusunda bir kamuoyu
oluşmasını da tetikleyebilmektedir (Madden, 2012: 4). Bu çerçevede sosyal medyanın,
günümüz toplumunda hayatın önemli bir kesitini sunduğunu ve bireyler için bir sosyalleşme
aracı olarak kamuoyu yarattığını söylemek mümkündür (Oyman, 2016: 126).
Yukarıda belirtilen bilgiler ışığında sosyal medyanın temel özellikleri aşağıda
sıralanmaktadır (Mayfield, 2008: 5):

Katılım (Participation): İnternet destekli sosyal medya platformu, bireyleri bir
şeyler yaratabilme ve buna karşılık geri dönüş alma konusunda cesaretlendirme sağlayarak,
kitle iletişim araçları ve temel izleyici arasındaki bağlantıyı etkilemektedir.

Açıklık (Openness): Bireylerin katılım ve geri dönüş mesajlarına karşı sosyal
ağlar bir açıklık sunmaktadır.

Diyalog (Dialogue): Bireyler sosyal ağlar aracılığıyla temel iletişim süreçlerine
entegre olabilmekte, geri bildirim sağlayabilmekte ve çift yönlü bir iletişim süreci
sağlanabilmektedir.

Topluluk (Community): Sosyal ağlarda bireyler ortak konular üzerinde
uzlaşmayı daha hızlı sağlayabilmekte, ilgi alanları aktarımı konusunda paylaşımcı olabilmekte
ve sanal birliktelikler meydana gelebilmektedir.

Bağlantılık (Connectedness): Sosyal medyada oluşturulan ağlar, başka ağlarla
bağlantı sağlayabilmekte, başka türde bilgilere ulaşılmasına olanak tanımakta ve bireylerin
hızlı bir şekilde erişimine olanak tanımaktadır.
Twitter; platformdan yararlanan bireylere 280 karakter sayısı kadar paylaşım imkânı
verebilmektedir. Bireyler tarafından atılan her tweete yanıt verme butonu “Reply”, kullanıcı
tarafından atılan tweetin yeniden paylaşılabildiği “Retweet” ve beğen “like” butonu
platformda bulunmaktadır (Albayrak vd., 2017: 1992). Bununla birlikte twitter kullanıcılarına
ücretsiz çevrimiçi hizmet sunan küresel boyutta bir sosyal mecra özelliği taşımaktadır (Çevik
vd., 2015). Bunun yanı sıra diğer ağlara göre gelişimini daha önce tamamlamış, fazla sayıda
aktif kullanıcıya sahip ve bu kullanıcıların sağladığı çeşitli verileri barındıran bir sosyal
medya platformudur (Karabulut ve Küçüksille, 2018: 18). Aynı zamanda bireylerin özellikle
trend konumuna getirdikleri kelimeler, konular ve ifadelerin diğer kullanıcılar tarafından da
görülmesini sağlayan ve bunları saat, hafta ve gün özelinde destekleyen bir sosyal ağdır
(Benhardus ve Kalita, 2013: 123).
Sosyal hayattaki iletişim perspektifinde dönüşüm yaratan bir platform olarak twitter,
sosyal ve kurumsal hayatın değişmez bir parçası konumundadır ve kullanıcı sayısı her geçen
gün artmaktadır (Doğru ve Doğru, 2015). Twitter aracılığıyla sosyal hayatta bireyler farklı
türden haberleri inceleyebilmekte, bir konu hakkında hashtag açarak birlik olabilmekte,
kişisel görüşlerini bildirebilmekte ve anlık paylaşımlar yaparak kendi hesaplarında yer alan
takipçileriyle fikirlerini paylaşabilmektedirler. Bu şekilde paylaşımlar kişisel olarak farklı
bireylerin kendi resmi hesapları arasında yayılma sağlayabildiği gibi beğenme ve takipçi
edinme gibi opsiyonlar da mümkün olabilmektedir (Marwick, 2011). Bunun yanı sıra twitter
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platformu kurumlar özelinde de değerlendirilen bir ağdır. Çetintaş’a göre twitter platformu
(2019: 92) kurumların paydaşlarıyla kurdukları diyalogsal iletişim modellemesine ve
çevrimiçi iletişimlerine yönelik olarak gerçekleşmesi düşünülen iletişim biçimlerine olanak
tanımaktadır.
Twitter araştırmalarda sıkça kullanılmakta, nitel ve nicel bilimsel araştırma
yöntemlerinde veri analizi için yararlanılmaktadır. Ayan ve arkadaşlarına göre (2019: 251)
twitter, olanakları itibariyle araştırmacılara birçok konuda sosyal medya madenciliği ile ilgili
çalışma alanı tanımakta ve araştırma için çok geniş bir yelpaze sunmaktadır. Bunun yanı sıra
twitter, araştırmacılara sunduğu içeriklerle veri bilimine de doğrudan katkı sağlayan bir
platformdur (Gazioğlu ve Şeker, 2017: 9). Bu doğrultuda twitterın ham veriler sunduğu ve
gözlemlenebilen bir platform olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu çerçevede twitter,
araştırmacılar için güçlü ve gözlemlenemeyen insan davranışları için ölçülebilir bakış açıları
sunan benzersiz bir araçtır (Coppersmith vd., 2014: 51-52).
Sosyal hayatta kişilerin sağlık problemleriyle ilgili başvurdukları ve iletişim kurdukları
sağlık hizmetlerinde çaba gösteren doktor, hekim, hemşire ve ebeler için iletişim ögelerini
bilmek ve insanlarla doğru iletişim kurmak büyük önem arz etmektedir (Avci vd., 2012: 162).
Hasta – sağlık personeli odağındaki sağlık iletişimi çalışmaları 1970 yılından itibaren hız
kazanmaya başlamış ve bir bilim dalı olarak gelişimini sürdürmeye devam etmiştir (Çobaner,
2013: 214-215). Sağlık iletişimi çalışmaları, hastalıkların önlenmesi, sağlıklı kalmanın teşvik
edilmesi, sağlık politikaları, sağlık hizmeti veren kuruluşların kılavuzlarının hazırlanması ve
toplum içerisindeki bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasını kapsamaktadır (Feeley ve
Chen, 2013: 2). Bu kapsamıyla sağlık iletişimi, halk sağlığının artırılması ve üst seviyede
olmasının hedeflenmesi noktasında bir araç özelliği taşımaktadır. Sağlık iletişiminin bu
özelliği planlı bir şekilde ürün pazarlamasının yapılması, hastaların eğitilmesi ve yakınlarına
gerekli iletişim desteğinin verilmesi, sağlık hizmetleriyle ilgili gerekli enformasyonun
alınmasıyla ilgili çalışmalar yapılmasına olanak tanımaktadır.
Sağlık iletişimi konusunda gerçekleştirilen çalışmalar, kişilerin genel algılarına
seslenmek, kamunun bu konudaki genel inanış biçimini, davranış ve görüşleri noktasından
hareketle bir bilinç artırmak amacıyla gerçekleştirilen iletişim faaliyetlerini kapsamaktadır
(Becerikli, 2012: 163). Bu iletişim faaliyetleri daha çok hastanede görev yapan sağlık
çalışanlarıyla iletişim kuran hastalar arasında yüz yüze ve kişilerarası boyutta ele alınan ve
sosyo-psikolojik nedenlerden dolayı hastanın kendini anlatmasından kaynaklanan iletişim
güçlüklerinin önüne geçmek amacıyla yapılmaktadır (Becerikli, 2013: 26). Gerçekleştirilen
çalışmaların gözlemlenmesi, gerekli derslerin çıkarılması ve sağlık iletişimi çalışmalarıyla
ilgili uyuşmazlıkların giderilmesi, içinde bulunulan yüzyılda, bu alanda gerçekleşecek
faaliyetler açısından önem taşımaktadır (Maibach ve Holtgrave, 1995: 234).
Sağlık iletişimi ile bireysel olarak yararlanılan sağlık hizmeti kalite ölçütünün
artırılması ve sosyal hayatta olası sağlık sorunları hakkında iletişimsel farkındalık yaratılması
amaçlanmaktadır (Koçak ve Bulduklu, 2010: 8). Bu sorunlara örnek olarak hastane personeli
iletişim eksikliği/yanlış anlaşılmalar ve hastaların içerisinde bulunduğu mevcut durumdan
kaynaklanan sıkıntılar verilebilir. Akgün (2012: 52-54) sağlık iletişiminde amaçların
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belirlenmesinin ana nedenini oluşturan ve iletişim gerçekleşirken yanlış anlaşılmalara neden
olan problemleri aşağıdaki gibi sıralamaktadır:

Yaşlı insanlarla iletişim esnasından gerçekleşen,

Hastanın kendisinden dolayı kaynaklanan,

Sağlık personelinden dolayı meydana gelen,

Çevresel gürültü problemlerinden dolayı oluşan,

Görme engeli/yetersizliği bulunan hastalara bağlı olarak gelişen,

İşitme problemi bulunan hastalarla yaşanan,

Ses, kendini ifade etme ve bu ifade de aktarım bozukluklarına bağlı olarak
yaşanan iletişim güçlükleri şeklinde açıklamaktadır.
Sağlık iletişiminde sorunlarla başa çıkılması; hastalıkla ilgili bilimsel çalışmalara
iletişim yönünden ağırlık verilmesi, acil durumlara karşı fizibilite çalışması ve anında
müdahale, olası başka problemlerin önlenmesi, çevre sağlığı ve iş yeri güvenliğinin
sağlanması ile mümkün olmaktadır (Parrott, 2004: 751). Bununla birlikte sorunların
çözümüne yönelik araştırmaların temelinde iki yaklaşımdan bahsedilebilir. Bunlar sağlık
iletişimi içerisinde ele alınan kişilerarası ve kitle iletişimi yaklaşımlarıdır. (Ratzan vd., 1996:
28). Sorunların çözümünü temel alan ve sağlık iletişiminin perspektifinin genişletilmesi için
daha farklı araştırmalar da yapılmaktadır. Bu araştırmaların ortak yönü yedi ana temada
toplanmaktadır (Wright vd., 2013).

Sağlık konusunda yeterli bilgi sağlanması, sorunlar hakkında ilgili kişilerle
iletişim sağlanması, hasta ve yakınlarıyla iletişimin güçlendirilmesinde bilgi iletişim
teknolojilerinin (BIT) rolü,

Kitle iletişim araçlarının, sağlık konusunda yeterli bilgi düzeyine ulaşma
noktasındaki etkisi,

Sağlık iletişimi içerik üretimi, mesaj aktarımı ve kampanya planlamasının
sosyal hayatta tutum değişikliğini sağlamak amacıyla yapılması,

Farklı kültürlerdeki enformasyonu anlamak, inançları tespit etmek ve sağlık
iletişimine bakış açılarını değerlendirmek,

Sağlık hizmeti veren kurumlarda bilgi akışının nitelikli şekilde sağlanması için
üst birimler ve sağlık personeli arasındaki bağlantıyı güçlendirmek,

Sağlık personelinin hasta ve yakınlarıyla olan iletişiminin kontrol edilmesi,

Sağlık iletişimine bireylerin bakış açılarının tespiti, inançlarına etkisi ve
davranışlarına yansımalarının tespit edilmesi.
Araştırmaların ortak noktası sağlık iletişimi kavramının multidisipliner bir alan olma
özelliği göstermesidir. Bu nedenle çoğu sağlık kuruluşu ve personeli içinde yaşanılan
zamanda konuyla ilgili olarak kendini geliştirmektedir. Bu kapsamda sağlık iletişimi
konusundaki gelişim bürokratik kararlar da dikkate alınarak desteklenmektedir (Schiavo,
2007: 3).
Bilgi iletişim teknolojilerinin sosyal hayatı biçimlendirme noktasındaki etkisi sağlık
iletişiminde de görülmektedir. Bu alanı geliştirme noktasındaki uygulamalar sosyal medya
içerikleriyle desteklenmektedir. Tosyalı ve Sütçü (2016: 19) bu durumla ilgili olarak sağlık
personelinin ve hastaların bilgi akışındaki hızlılıktan, yeni gelen ilaç tanıtımı ve tedavi
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yöntemlerinin aktarımı gibi konularda yeni iletişim teknolojilerinden dolayısıyla sosyal
medyadan pozitif yönde etkilendiğini vurgulamakta ve bu ortamda sağlık iletişiminin başarılı
bir şekilde gerçekleştiğini belirtmektedirler.
4.Metodoloji
4.1.Araştırmanın Konusu, Amacı ve Soruları
Araştırmada, T.C. Sağlık Bakanlığının sosyal medya platformu resmi twitter hesabında
(https://twitter.com/saglikbakanligi), 1 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihleri arasında paylaşılan
tweetleri halkla ilişkiler modelleri bağlamında incelenmektedir. Halkla ilişkiler modelleri
Grunig ve Hunt (1984: 8) tarafından geliştirilmiş olup; basın ajansı, kamuoyu bilgilendirme,
çift yönlü asimetrik ve çift yönlü simetrik şeklinde sıralanmaktadır. Çalışmanın amacını ise
söz konusu modeller temel alınarak paylaşılan tweetlerden sağlık iletişimi ile ilgili çıkarımlar
yapmak oluşturmaktadır. Araştırma soruları ise aşağıda yer almaktadır.
 Sağlık Bakanlığı twitter hesabını halkla ilişkiler modelleri açısından nasıl
kullanmaktadır?
 Sağlık Bakanlığı sağlık iletişimine yönelik Twitter hesabından nasıl
yararlanmaktadır?
 Sağlık Bakanlığı topluma, sağlık iletişimine zemin hazırlayan içeriklerle hangi
enformasyonu sağlamaktadır?
4.2.Araştırma Örneklemi
Araştırmanın analizleri için çalışma grubunun seçiminde amaçsal örnekleme
kullanılmaktadır. Amaçsal örnekleme seçkisiz olmayan bir örnekleme yöntemidir. Çalışmanın
amacının örnekleme seçiminde etkin olduğu, enformasyon sağlama açısından zengin olan
durumların seçilerek araştırma içeriğine dahil edildiği ve derinlemesine incelemenin yapıldığı
çalışma grubunu tanımlamaktadır (Büyüköztürk vd., 2016: 90). Bu kapsamda 1 Eylül – 1
Ekim 2019 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı resmi twitter hesabından paylaşılan
tweetler ve içerikleri çalışma kapsamında değerlendirilmektedir.
4.3.Araştırma Kısıtlılığı
Paylaşılan tweetlere yapılan kullanıcı yorumlarının engellenmesi ya da hepsinin twitter
tarafından incelemeye açılmaması araştırma kısıtlılığını oluşturmaktadır. Ayrıca araştırmada
elde edilen verilerin 1 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihleri arasında olması da çalışmanın bir diğer
kısıtlılığı olarak ele alınabilir.
4.4. Veri Toplama Aracı ve Süreci
Araştırmada, T.C. Sağlık Bakanlığının resmi twitter hesabından 1 Eylül – 1 Ekim 2019
tarihleri arasında paylaşılan 103 tweet değerlendirilmiştir. Paylaşılan tweetlerin araştırma
açısından değerlendirilmeleri, halkla ilişkiler modellerinin kodlamaları dâhilinde yapılmıştır.
Kodlama cetvelinin kategori ve kodlarını Waters ve Jamal’ın (2011) geliştirdikleri modeldeki
değişkenler oluşturmaktadır. Tweetlerin değerlendirilmesi yapılırken kod ve kategorilerde
bulunan değişkenler “Var (1) ve Yok (0)” şeklinde incelenmiş ve toplam değer ve yüzdeler
belli tablolar şeklinde aktarılmıştır.
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5.Bulgular
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 1 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihleri arasında paylaştığı tweetler,
halkla ilişkiler modelleri bağlamında hazırlanan araştırma sorularını göz önüne alarak tablo
haline getirilmiştir. Tablolarda bulunan sayısal veriler, tabloların altlarında yorumlanmıştır.
Tablo 1. Sağlık Bakanlığı’nın Halkla İlişkiler Modelleri Bağlamında Tweet İçerikleri
Kamuoyu
Çift Yönlü
Çift Yönlü
Halkla İlişkiler Basın Ajansı
Modeli
Bilgilendirme
Asimetrik
Simetrik
Modelleri
Modeli
Model
Model
n= 86
n= 148
n= 18
n= 1
Tweetler
(%33,99)
(% 58,49)
(% 7,11)
(% 0,41)
n= 253 (% 100)
TOPLAM
T.C. Sağlık Bakanlığı resmi twitter hesabından 1 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihleri arasında
paylaştığı 103 tweette, Waters ve Jamal’ın (2011) geliştirdikleri modeldeki değişkenler
odağında toplam 253 içerik tespit edilmiştir. Bu içerikler; basın ajansı 86, kamuoyu
bilgilendirme 148, çift yönlü asimetrik 18 ve çift yönlü simetrik 1 kez olarak saptanmıştır.
Tablo 1’de görüldüğü gibi T.C. Sağlık Bakanlığı en çok tweeti kamuoyu bilgilendirme modeli
içerisindeki değişkenlerde paylaşmıştır. Bu kapsamda paylaşılan tweetler daha çok
bilgilendirme, kurumla ilgili blog paylaşımı, haber içerikleri, basın açıklaması, araştırma
verileri, broşür paylaşımları, etkinlik bildirimi, faaliyet raporu ve sektörel bilgiler içeren
tweetlerdir. Buna karşılık en az tweetin çift yönlü simetrik model değişkenine yönelik
paylaşıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı’nın takipçilerine çok az doğrudan
yanıt verdiği tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra kurum tanıtımı, duygusal içerikli paylaşımlar
ve kurumun faaliyetlerini içeren bildirimlere yönelik paylaşımların fazla olması, basın ajansı
modelinin daha fazla kullanıldığının göstergesidir. Çift yönlü asimetrik modeli doğrultusunda
Sağlık Bakanlığı tweetleri; geri bildirim almayı içeren tweet, iletişime geçilmesini isteme,
kampanyaya katılım sağlama, mevcut durumla ilgili geribildirim ve sosyal sorumluluk
projelerine katılım değişkenlerini içermektedir.
Tablo 2. Sağlık Bakanlığı’na Ait Resmi Hesabın Genel Bilgilerine Ait Bulgular
Konu Başlıkları
Sayısal Bilgiler
Takipçi
n= 510 k.
Sayısı
Takip Edilen Sayısı
n= 16
Günlük Atılan Tweet Sayısı
Ortalama n= 3
Fotoğraf Paylaşımı İçeren Tweetler
n= 38
Kendi Web Sitesi /Sosyal Ağ
n= 14
Hesaplarına Yönlendiren Tweetler
Farklı Web Sitelerine Yönlendiren
n= 6
Tweetler
Yapılan Alıntılamalar
n= 4
Atılan Tweetlere Yapılan Retweet
n= 15.635
Sayıları
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Atılan Tweetlerin Beğeni Sayıları
n= 305.526
Hashtag
n= 85
Video Paylaşımı İçeren Tweetler
n= 15
Takipçilere Soru İçeren Tweetler
n= 9
Tablo 2’ye ait bilgiler, 1 Ekim 2019 tarihinde elde edilmiştir. Türkiye nüfusunun
82.003.882 (http://tuik.gov.tr/) kişi olduğu düşünüldüğünde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın takipçi
sayısının ülke nüfusuna oranı % 0,6’dır. Diğer bir ifade ile T.C. Sağlık Bakanlığı resmi twitter
hesabı ülke nüfusunun 160 katından daha az takipçiye sahiptir. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın
takip ettiği kullanıcı sayısı ise 16 olarak görülmektedir. Takip ettiği hesaplardan 1’i
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a ait olmak üzere diğerlerinin tamamı bakanlıklara ait
resmi hesaplardır. Bunun yanı sıra günlük atılan tweet sayısı değişmekle birlikte ortalama
3’tür. T.C. Sağlık Bakanlığı belirlenen tarih aralığında tweet içeriklerini fotoğraflarla
desteklemiş ve toplamda 38 fotoğraflı tweet paylaşmıştır. Paylaştığı içerikleri kendi web
sitesine ya da sosyal ağ hesaplarına yönlendirme işlemi gerçekleştirerek 14 paylaşım
yapmıştır. 6 içeriği ise başka web adreslerine yönlendirdiği saptanmıştır. Paylaşılan tweetlerin
içerisinde başka yerlerden 4 alıntılama yaptığı görülmüştür. Kullanıcılar, T.C. Sağlık
Bakanlığı tweetlerini 15.535 retweet yaparak kendi hesaplarında paylaşmıştır. Bakanlığın
paylaştığı içeriklere toplam beğeni sayısı 305 bin civarında gerçekleşmiştir. Paylaşımlarda
kullanılan hashtag sayısı 85 olarak görülmüştür. Tweetlerin içerikleri 15 kez video ile
desteklenmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı tweetlerinin yer aldığı resmi hesabında, içeriklerde
takipçilerine soru yönlendirmesini 9 kez yapmıştır.
Tablo 3. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık İletişimini Twitterdan Gerçekleştirme Biçimleri
Paylaşım Başlığı / Türü
Sayısal Göstergeler
Etkinlik
n= 18
Basın Açıklaması
n=7
Duyarlılık
n= 7
Kutlama
n= 11
Uygulama
n= 17
Bilgi Alışverişi
n= 36
Başarı ve Teşekkür Açıklaması
n= 8
Önemli Gün / Anma
n= 6
Bir Hastalık Hakkında Uyaran
n= 8
Mesajı
T.C. Sağlık Bakanlığı, resmi twitter hesabını 1 Eylül – 1 Ekim 2019 tarihleri arasında
103 tweette 9 türde başlıkla kullanmıştır. Bu başlıklar arasında en çok kullanılan başlık bilgi
alışverişi (başka kurum ya da kişilerle sağlık hakkındaki fikir alışverişleri) (36) olmuştur.
Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı tweet içeriklerinde önemli gün veya anma paylaşımını
(maneviyatın belirtilmesi, geçmiş kazanımların ve başarıların hatırlanması) en az altı defayla
tekrarlamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın attığı tweet başlıklarında bir organizasyonun tanıtımı için
etkinlik 18, bir olay ya da durumla ilgili bildirim için basın açıklaması yedi, sağlık
kampanyalarının açıklamaları dahilinde duyarlılık yedi, bir etkinliğin, aktivitenin ve
oluşumun başarısı için kutlama 11, Sağlık Bakanlığı sağlıklı yaşam için yapılan faaliyetlerin
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aktarımı - uygulama 17, aktivitelerin ya da başarıların temsiliyetinin onurlandırılması için
başarı ve teşekkür açıklaması sekiz ve belirli bir hastalık hakkındaki vatandaşlara uyaran
iletilerin aktarılması sekiz defa gerçekleşmiştir.
Sağlık Bakanlığı’nın sağlık iletişimine zemin hazırlayan enformasyonları topluma
farklı içeriklerle sunduğu görülmektedir. Bunlar aşağıda belirtilmiştir:

Kurumun tanıtımı ile ilgili içerikleri fazla sayıda paylaşması, duygusal
ifadelere yer vermesi, içinde bulunulan durumdan çıkarılan üzüntüleri aktarması, promosyon
faaliyetlerini içeren tweetlere ve bu faaliyetlerin türlerine yer verdiği organizasyonları
bildirmesi şeklinde – Basın Ajansı Modeli,

Herhangi bir konuda ya da sağlıkla ilgili paylaşımların yer aldığı bilgi
paylaşımı içeriklerine yer vermesi, bilgi alışverişi için kendi bloguna yönlendirmesi, bir
durum hakkında halka basın açıklaması yapması, yapmış odluğu araştırmalara yönelik sayısal
bilgileri halka sunması, etkinlikleri renkli broşürlerle aktarması ve tarih bildirimi yapması,
gerçekleştirilen faaliyetler hakkındaki raporları açıklaması ve sektörde yaşanan gelişmeleri
verilere dayandırarak yayınlaması – Kamuoyu Bilgilendirme Modeli,

Önemli bir konuyla ilgili olarak halktan geribildirim almak için tweet
paylaşması, vatandaşla iletişim kurabilmek için adres bilgisi vermesi, sağlık kampanyasıyla
ilgili sayısal göstergeler sunması, iletilerini doğrudan ve yalın bir dille aktarması, resmi web
siteleri veya diğer ilgili kurumların web sitelerine açıkça yönlendirmede bulunması ve sosyal
sorumluluk etkinliklerindeki katılımcı yönünü sergilemesi – İki Yönlü Asimetrik Model,

Kullanıcıya doğrudan (Demet Akalın tweeti) yanıt vermesi – İki Yönlü
Simetrik Model
T.C. Sağlık Bakanlığının resmi Twitter sayfasındaki tweetler, sağlık iletişimi
bakımından halkla ilişkiler modellerinin içeriklerini yukarıdaki gibi sunmaktadır.
Sonuç ve Öneriler
T.C. Sağlık Bakanlığı resmi twitter hesabını aktif şekilde kullanan ve içerik paylaşan bir
kurumdur. Elde edilen veriler zengin içeriklerle resmi twitter hesabından paylaşım yaptığını
göstermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı resmi twitter hesabını etkin şekilde kullanarak
takipçilerini bilgilendirmektedir.
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın resmi twitter adresinden paylaştığı içerikler halkla ilişkiler
modellerinin değişkenlerine göre değerlendirildiğinde ise daha çok basın ajansına ve
kamuoyuna yönlendiği görülmektedir. Bu doğrultuda paylaştığı içerikler genellikle tek
yönlüdür. Takipçilerinin yorumlarına cevap vermemektedir. Bu kapsamda T.C. Sağlık
Bakanlığı sosyal medya yönetimine öneri olarak sunulabilecek başlıklar aşağıda
sıralanmaktadır.
 T.C. Sağlık Bakanlığı takipçilerinin yorumlarına cevap verme eğiliminde bulunarak
sağlıklı iletişimin sağlanmasına olanak tanıyabilir.
 Paylaşımlarında basın ajansı ve kamuoyu bilgilendirme modellerine önem verdiği
gibi çift yönlü asimetrik ve simetrik modellere ilişkin içerikler üreterek pozitif iletişime katkı
sağlayabilir.
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 Kurumun tanıtımını onuşunda içerik zenginliğine iletişim portfolyosu katarak
zenginleştirebilir.
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TOPLUMSAL CİNSİYET BAĞLAMINDA İDEOLOJİK SÖYLEM: TÜRKİYE’DE
2019 YEREL SEÇİMİNDE KULLANILAN SLOGANLAR ÜZERİNE BİR ANALİZ
Doç. Dr. Mikail Batu
Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Akan Yanık
Adnan Menderes Üniversitesi
Onur Tos
Ege Üniversitesi
Özet
Söylem; farklı olguları niteleyen, onların belirli anlamlar kazanarak insanların aklında
kalmasını sağlayan toplumsal bir kavramdır. Kavram, birçok alanda kullanıldığı gibi ideolojik
bir yapıda siyasal iletişim alanında da kullanılabilmektedir. İdeolojik yapıdaki söylemlerle
siyasi partiler, liderler ve adaylar özellikle seçim dönemlerinde, vaatlerini seçmenlere
aktarmakta, aynı zamanda yapacakları projelerle ilgili ayrıntılı bilgiler verebilmektedir. Belli
ideolojilerde hazırlanmış sloganlarla, seçmenlerin zihinlerine seslenilerek istenilen yönde
davranış gerçekleştirmesi beklenmektedir. Davranış değişikliği yaratabilmek, oluşturulan
sloganın sahip olduğu özelliklerle ilişkili olabilmektedir. Sloganın, partinin ideolojisi
temelinde hazırlanması, seçmenin beklentilerine hitap edebilmesi, akıllarda kalıcı olması,
farklı temalara yer vermesi ile doğru orantılıdır. Doğru ve etkili bir slogan siyasi partiler,
liderler ve adaylar için elde edilecek başarının anahtarı olabilmektedir.
Türkiye’de son yıllarda yapılan seçimlere bakıldığında siyasal iletişim alanında kadın
aday veya aktör artmış olsa da alınan kararlar, parti/grup liderliği, gündeme ilişkin ve benzeri
konularda bazı nedenlerle yeterli düzeyde etki sağlamaları mümkün olamamaktadır. Bu
doğrultuda toplumsal cinsiyet kavramını siyasal iletişim alanında tekrar tartışmak
gerekebilmektedir. Türkiye’de Mart 2019’da yapılan yerel seçimler, Türk siyasetinde
toplumsal cinsiyete ilişkin güncel bir içerik sunmaktadır. Bu kapsamda çalışmanın amacı
“Türkiye’de Mart 2019 yerel seçimlerinde, partilerin 81 ilde kullandıkları sloganlarını ele
alarak ideolojik söylemlerinde nelere yer verdiklerini saptamak ve toplumsal cinsiyet olgusu
bağlamında değerlendirmesini yapmaktır”. Araştırmanın temel sorunsalı ise “2019 yerel
seçimlerinde, seçime katılan partilerin/adayların hangi tür söylemlerle ve ne şekilde toplumsal
cinsiyet vurgusu yaptıklarını saptamak” olarak belirlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesi için
nitel analiz yöntemleri içerisinde ele alınan içerik analizi seçilmiştir. İçerik analizi
çerçevesinde 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde partilerin
ve belediye başkan adaylarının kullandıkları sloganların ideolojik bir çerçevede
değerlendirilmesine odaklanılmıştır. Bununla birlikte toplumsal cinsiyet bağlamları
belirlenerek bir kodlama cetveli oluşturulmuştur. Söylemler bu bağlamlar odağında
değerlendirilmiş ve bazı adayların toplumsal cinsiyet temelinde özellikle “erkeklik” konusuna
vurgu yaptıkları görülmüştür
Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, İdeoloji, Seçim Sloganı, Belediye Başkanı
Seçimi.
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IDEOLOGICAL DISCOURSE IN TERMS OF GENDER: AN ANALYSIS ON THE
SLOGANS OF LOCAL ELECTION ON MARCH 31, 2019 IN TURKEY
Abstract
Discourse is a social notion that characterizes different facts and enables them to be
remembered by people by forming specific meanings. This notion is used in several fields as
well as in the field of political communication in an ideological structure. With ideological
discourses, especially in the election periods, political parties, leaders and candidates can
convey their promises to voters, and can also provide detailed information about their
projects. Voters are expected to act in the desired direction by reaching their minds with
slogans created in specific ideologies. Creating behavioral changes may be related to the
characteristics of the slogan. It is directly related to the creation of the slogan on the basis of
the ideology of the party, to express the expectations of the voters, to be catchy, and to
include different themes. An accurate and effective slogan can be the key to success for
political parties, leaders, and candidates.
While examining the recent elections in Turkey, women candidates or agents have
increased but it is not possible for them to be adequately effective in the decisions, party /
group leadership, agenda, and similar issues due to some reasons. In this respect, it may be
necessary to re-discuss the notion, gender, in the field of political communication. Local
elections in Turkey in March 2019 indicate an updated content related to gender in Turkish
politics. The aim of this study is “to determine ideological discourses in 2019 local elections
of Turkey by handling the content of the slogans used in 81 provinces and to examine them in
terms of gender”. The main problematic of the study was identified “to determine how parties
/ candidates in local elections 2019 emphasize the gender with various discourses”. For the
evaluation of the data, content analysis, which is considered in content analysis methods, was
chosen. Within the framework of the content analysis, it was focused on examining the
slogans used by parties and mayor candidates in the local elections held on March 31, 2019 in
terms of ideological frame. In addition, gender contexts were determined and a coding
schedule was created. The discourses were evaluated in the focal point of these contexts, and
it was seen that some candidates particularly emphasized the subject of “masculinity” on the
basis of gender.
Keywords: Gender, ideology, election slogan, local election.
GİRİŞ
Slogan, halkla ilişkilerden reklamcılığa, pazarlamadan siyasal iletişime kadar farklı
alanlarda kullanılan bir kavramdır. Bunun yanı sıra sloganların siyasal iletişim alanında daha
fazla kullanıldığı söylenebilir. Sloganlar; siyasal iletişim olgusunda siyasi parti, lider ve
adayların ideolojik bir söylemi olarak değerlendirilebilmektedir. Seçim dönemlerinin
başarısında etkili bir kavram olan sloganlar detaylı hazırlıklar ve araştırmalar sonucunda
hazırlanmakta ve insanların beğenisine sunulmaktadır. Bu tür sloganlar insanların algılarına
seslenmek ve kalıcı olmak amacıyla kullanılmaktadır. Kalıcılık konusundaki işlevselliği ise
sunulan içeriklerin niteliğiyle belirlenmektedir. Bu nedenle her bir slogan, aynı zamanda bir
ikna aracı olacağından belirli çabalar sonucunda hazırlanmakta ve uygun perspektifte
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sergilenmektedir. Sloganlar, sergileme opsiyonuyla birlikte her siyasi partinin ideolojisini
istediği biçimde yansıtmasına olanak tanıdığı gibi aynı zamanda her bir aday için de
söylemlerin aktarılması, projelerin yansıtılması ve yapılan aktivitelerin bir yansımasına
olanak tanımaktadır. Siyasal iletişim perspektifinde sloganlar, seçim dönemi boyunca siyasi
parti, lider ve adayların tanıtımı için billboardlarda, sosyal medya ortamlarında ve açık hava
platformlarında sergilenmektedir.
Türkiye’de özellikle seçim dönemlerinde farklı platformlarda işlevselliği gözlenen
seçim sloganları, siyasal iletişim olgusu için önemli bir kavramdır. Bu doğrultuda, 31 Mart
2019 Türkiye yerel seçimlerinde her ilin belediye başkan adaylarının kendi partilerinin
ideolojileri bağlamında sloganlarla farklı platformlarda yer aldığı görülmektedir. Bu
platformlarda adaylar, kendilerine özgü söylemleri yansıtabildikleri gibi aynı zamanda
partilerinin genel sloganlarıyla da seçmenlerin algılarına seslenebilmektedirler. Türkiye’de 31
Mart 2019’da gerçekleştirilen yerel seçimlere birçok parti, kendi adaylarıyla katıldığı gibi
aynı zamanda bir ittifak oluşumu da sergilenmiş ve ortak adaylarla da seçim yarışına
girilmiştir. Bu doğrultuda, çalışmada Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın yerel seçim dönemi
boyunca yararlandıkları parti sloganları, adayların kendileri için hazırladıkları çeşitli
platformlarda sergiledikleri sloganlar üzerine gidilmektedir. Çalışmanın amacı, seçime katılan
ittifakların başkan adaylarının sloganlarındaki söylemlerinden elde edilen veriler ışığında
toplumsal cinsiyet odağında bir değerlendirmede bulunmaktır. Parti ve adayların
söylemlerinde hangi temalar üzerinde daha çok durdukları ve hangi vaatlerle seslendikleri,
hangi cinsiyette adayların daha çok ön plana çıkarıldığı tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu
doğrultuda, sloganların analizinde ittifakların belirlediği adaylar üzerinden belirlenen
kesinleşmiş sloganlar, word dosyalarına kaydedilmiş ve verilerin analizinde literatürden elde
edilen bilgiler ışında bir kod cetveli çıkarılarak kodlama yapılmaktadır. Kodlamalar
odağındaki elde edilen veriler seçim sloganları ve ideolojik söylem özelinde toplumsal
cinsiyet kavramına ışık tutması anlamında önem taşımaktadır.
Toplumsal Cinsiyet
Toplumsal cinsiyet; biyoloji biliminin ayrımını yaptığı somut bedenlere, soyut anlamlar
yükleyerek onların sosyo–kültürel yapı içerisinde farklılıklarını ortaya koymakta ve ifade
etmektedir. Toplum içerisinde kadın/erkek rol ve mevkilerine yüklenen anlamlar ile kadınlık
ve erkeklik olgusu yaratılmakta, toplumsal cinsiyet farklılığı oluşturulmaktadır. Bununla
birlikte ortaya çıkan bu farklılık kadın kavramının farklı alanlarda eşitsizlik yaşamasına neden
olabilmektedir (Bingöl, 2014: 108). Biyolojik temelde açıklanan bu eşitsizlik kavramı,
cinsiyete dayalı olarak değerlendirildiğinde aşağıdaki özelliklerle karşılaşılmaktadır (Husinga
vd., 2001):
 Toplumsal yaşam, kadın ve erkeklerin farklı türde bilgilere sahip olmasını
sağlamaktadır.
 Kadın ve erkekler aynı konular hakkında farklı zamanlar içinde bilgi sahibi
olabilmektedir.
 Kadın ve erkekler, edindikleri bilgileri farklı şekilde yönetebilmektedir.
 Kadın ve erkekler sosyal hayattaki bilgileri farklı yollarla elde edebilmektedir.
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Yukarıda bahsedilen özellikler bir örnek kapsamında düşünüldüğünde kadın ve
erkeklerin, bitki ve hayvanlar hakkında farklı türden enformasyona sahip olabilecekleri
söylenebilir. Bu kapsamda kadınlar gıdaya yönelik ürünleri seçme ölçütleri, onları pişirme
süreleri, onları işleme, koruma, saklama kolaylığı ve hayvanlardan kaynaklı hastalıklar için
tedavi yöntemi uygulama konusunda erkeklere göre daha kalıcı bilgi aramakta ve
kullanmaktadırlar (Aguilar, 2004). Erkekler, bu konularda kadınlara göre daha az bilgi
arayışına girebilmektedirler. Kadın ve erkeğe atfedilen roller kapsamında davranış şekillerinin
oluşması bir sonuç olarak ele alınabilir. Toplumsal cinsiyet ayrımına en temel örneklerden biri
ise erkeklerin ekonomik olarak aileyi destekleme ve koruma, kadınların ise evde kalarak
çocuklara bakma ve ev işlerini yapmasına dayalı olan varsayım üzerinedir (Lorber, 2010: 5).
Bu varsayım; Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika ülkelerinde farklı şekilde görülmektedir. Bu
farklılık temel alınarak, eşitsizliği en az düzeye indirme ve kadınların da sosyal hayatta eşit
haklara sahip olması için çeşitli planlama çalışmalarının gerektiği söylenebilir. Planlama
çalışmalarının temel amacı; sosyal, ulusal ve uluslararası seviyede STK’ların desteğiyle
toplumsal cinsiyete dayalı uygulamaların politik çevreler, kurumlar ve bireyler tarafından
bilinmesini sağlamaktır (Moser, 1993: 10). Toplumsal cinsiyet olgusuna dayalı planlama
çalışmalarını yerine getirmek için ülkeler süreç içerisinde politika ve prosedür uygulamalarını
gözden geçirmekte ve bunların sürdürülmesi için ülkelerin yeni düzenlemeler yapmaları
gerekebilmektedir (Reeves ve Baden, 2000: 2).
Toplumsal cinsiyet odağındaki ayrımcılık değerlendirilmesi günümüzde sektörel
anlamda daha yaygın ve fazla hissedilebilmektedir. Farklı cinsiyete sahip olan bireylerin
toplumsal ayrıcalıklarının ve haklarının, bireylere atfedilen yaşayışlarının, mevkilerinin ve
temel değerlerindeki eşitsizliklerinin sosyal hayatta devam etmesi, toplumsal cinsiyete dayalı
ayrımcılık sorununu arttırabilmektedir (Alptekin, 2014: 204). Bu sorun ilerleyen yıllarda da
yeni çalışmalar yapılmadığı veya yeterli etkiye sahip olmadığı takdirde devam
edebilmektedir. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma
Merkezi tarafından, 18 yaş ve üzeri Türkiye kent nüfusunu temsil eden 1205 kişi ile
“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması 2019” isimli bir araştırma
yapılmıştır. Yapılan araştırmaya göre Türkiye’de kadınların ortalama %25’i erkeklerin ise
%75’i son dört yılın ortalamasına göre kadın ve erkekler arasında eşitliğin olmadığını
düşünmektedir (Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması, 2019, s.62).
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Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılıklar sağlık, eğitim, ekonomi ve siyaset gibi
toplumsal düzen üzerinde etkisi bulunan alanlarda daha yaygın olarak görülmektedir (Bal,
2014: 16-22). Özellikle siyaset alanındaki toplumsal cinsiyet ayrımı TBMM içerisindeki
kadın erkek dağılımına yansımakla birlikte, yerel seçimlerdeki belediye başkan adaylarının
dağılımında da görülebilmektedir. Politik mecrada yer alan veya yer edinmek isteyen kadın
adaylar, ideolojik söylem, slogan üretimi gibi politik içerik paylaşımlarında ya yer almamakta
ya da geri planda kalabilmektedirler.
İdeolojik Söylem ve Seçim Sloganı
İdeoloji genel inanışların aksine başka gözle bakabilme ve farklı türden görüşlere sahip
olmayı ifade etmektedir. Kavram, sosyal yapıda kültürel ve siyasi anlamda kabul görme
anlamında da kullanılabilmektedir. İdeoloji, geçmişten günümüze süregelen bir inanış olma
özelliği gösteren baskı kelimesinin bir karşılığı değildir. Sosyoloji ve politika alanlarında çok
fazla kullanılan ideoloji kavramı, sosyal hayatta bireylerin herhangi bir duruma, olaya, inanışa
dayalı görüşlerini ve algılarını şekillendirebilmektedir (Brandi, 2007: 29). Bu görüşler, sosyal
yaşamın farklı alanlarında yer alan siyasal aktörlerin ideolojilerini yansıtmaları için tasarı ve
öneriler sunmaktadır. Bu tasarılar farklı alanlarda değerlendirilebildiği gibi iyi bir yönetim
mekanizmasını gerektirmektedir. Yönetim mekanizmasının işlerliği ise ideoloji algısı
yaratılması ve uygun alanların etkili bir şekilde kullanılmasıyla sağlanabilmektedir (Stuyft ve
Unger, 2000: 676).
Sosyolojik bakış açısı temelinde söylem, herhangi bir olguyu belli bir şekilde temsil
etme ve diğer olgular arasında olan ilişkileri belirtme biçimidir (Baş ve Akturan, 2017, s.27).
Söylem, kamuoyunda istenen yönde davranış yaratmak amacıyla kullanılan bir kavramdır.
İdeolojik söylem ise yüz yüze iletişimin bağını güçlendiren bir olgudur ve ideolojik
perspektifle oluşturulmaktadır (Ajıboye, 2013: 129). İdeolojik perspektifte dilin nasıl
kullanıldığı dilbilimsel, toplumsal ve kültürel özellikler açısından nasıl irdelenebileceği
(Sönmez ve Alacapınar, 2011, s.84) söylemlerin incelenmesi ile gerçekleşebilmekte ve
metinler hakkında derinlemesine bilgi edinme ve görünmeyen ideolojik anlamları ortaya
çıkarma söz konusu olabilmektedir. Parti ideolojilerinin yansımalarının en açık görülebileceği
söylemler sloganlardır. Çünkü ideolojik söylemler olarak ele alınabilecek seçim sloganlarına
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

577

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
seçimlere ve parti ideolojilerine ilişkin belli enformasyonlar yüklenmesi açık bir şekilde
görülebilen bir durumdur. Yalnızca siyasi arenada kullanılmayan sloganlar; şirketler ve kişiler
tarafından ürün ve hizmet tanıtımı, proje aktarımı için de kullanılabilmektedir. Sloganlardan
aynı zamanda bir ürün veya projeye yönelik marka, amblem ve logo gibi unsurlarla birlikte
mesajların insanlarda farkındalık yaratması bakımından yararlanılmaktadır (Sujatna, 2013:
42). Sloganlar insan algılarını etkileyecek şekilde açıklık ve çağrı bildirme temelinde
oluşturulmaktadır. Bununla birlikte sloganlar, belli bir tema ekseninde oluşturulmalı ve kesin
çizgilerle sınırları belirlenerek harekete geçirici bir özelliğe sahip olmalıdır. (Juhasz, 2008:
302). Bir sloganın farkındalık yaratması, mevcut durumlarla ilişkilendirilerek hazırlanmasına
bağlıdır. Örneğin seçim sloganları hazırlanırken akla uygun olmasına ve hedef kitlesinin
beklentisine hitap etmesine bakılmaktadır (Bartenstein, 2010: 72). Bunların yanı sıra Franz
(2004) slogan kavramının genel hatlarını ve belirleyici özelliklerini aşağıdaki gibi
sıralamaktadır:

Heyecan verici özellikle yaratılmalı,

Sert ya da abartılı yansıtılmalı,

Kendini referans yapabilmeli,

Mecaz anlatım yoluyla eğlence ve espri katabilmeli,

İlham verici özellikte ve canlı olmalı,

İnsanların eskiden yaşamış olduğu acılara seslenebilmeli ve onları tetiklemeli,

Dili canlı kullanmalıdır.
Yukarıda bahsedilen özellikler göz önünde bulundurularak hazırlanan sloganlar açık
hava ve sosyal medya gibi platformlarda etkili bir şekilde sergilenebilmektedir. Siyasal
iletişim amaçlı sosyal medyada yansıtılan sloganlarda siyasi parti, lider ve aday özelinde bir
bağlantı kurulması sağlanmakta ve sempati oluşturulması hedeflenebilmektedir. Bunun yanı
sıra, açık hava platformlarında sergilenen sloganlarda ise daha çok göze hitap edecek şekilde
hazırlanarak seçmenlerin akıllarında kalıcı olmaya çalışılmaktadır. Leith (2004: 94) siyasal
iletişimde kullanılmak amacıyla hazırlanan sloganlarda, günün şartlarının dikkate alınması
gerektiğini belirtmektedir. Bu çerçevede sosyal mecrada aktarılan sloganlar, kitlelerin
özellikleri bilinerek, beklentilere uygun olacak şekilde aktarılmalı ve içerikleri
zenginleştirilmelidir. Açık hava platformlarında sergilenen sloganlarda ise renk dizaynına
özellikle dikkat edilerek göze hitap etmeleri sağlanmalıdır.
Siyasi lider ve üyeler farklı kültür ve kimliğe sahip kişilerin oluşturduğu siyasi parti
olgusu altında bir kuruma bağlı olarak çalışmaktadır. Bununla birlikte bir kurum olarak siyasi
partilerin seçim dönemlerinde seçmenlerin akıllarında kalmaları için geliştirdikleri planlar ve
bunların stratejik etkileşimi başarıyı da beraberinde getirmektedir. Bu planların etkili bir
şekilde ve kalıcı olarak seçmenlere aktarılması akılcı, profesyonel ve stratejik sloganlarla
mümkün olmaktadır (Arabacı, 2007: 87). Bu doğrultuda sloganlar belirlenirken üzerinde
düşünülüp ve değerlendirme yapılan unsurlardan biri sloganın dili olmaktadır (Arslan, 2014:
60). Bunun temel sebeplerinden biri dil ögesinin hem göze hem algılara doğrudan hitap
etmesinden kaynaklanmaktadır. Ek olarak iyi bir slogan, partinin ideolojisine paralel, kısa,
akılda kalacak yapıda, hedef kitlelerin demografik özellikleri, kültürü, dini inançları vb.
özellikleri açısından sakınca oluşturmayacak yapıda olması gerekmektedir. Hem göze hem
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kulağa hitap eden sloganlar, iyi bir tasarım ve anlamla sunulduklarında seçmenin bilincinde
daha fazla yer edebilmekte, bazı durumlarda seçmenin kararını da etkileyebilmektedir.
Sloganların etkili bir içerikle oluşturulması ve politik pazarlama etkinliklerinde uygun
bir şekilde kullanılması büyük önem taşımaktadır. Çünkü sloganların enformasyon
sağlanmasında, adayların hatırlanmasında ve seçmenlerde davranış değişikliğine sebep
olmasında önemli işlevleri vardır (Ateşoğlu, 2003: 260). Bu doğrultuda sloganlar, seçmenlerin
zihinlerindeki konumlandırma ve rekabette üstünlük sağlama açısından pozitif etkiye sahip bir
kavram olarak düşünülebilir (Kırkbir ve ark., 2016: 293). Buna ek olarak siyasi aktörler ya da
kurumlar, zihinlerde, sloganlarda bulunan etkili iletilerle kalıcı bir konumlandırma
gerçekleştirebilir (Uysal ve Atmaca, 2016: 608). Ayrıntıları düşünülerek hazırlanmış, istenen
amaçlara sahip, duygulara hitap edebilen fakat aynı zamanda mantık ilkelerine ters düşmeyen
sloganlar, lider, aday ve parti açısından pozitif etki yaratmakta ve diğer adaylara göre seçmeni
ikna etme konusunda daha fazla etkiye sahip olabilmektedir.
Siyasi sloganlar oluşturulurken temel alınan değerler, içinde
bulunulan ülkenin, kültürel, toplumsal, politik yapısına paralel bir
uyum göstermektedir. Türkiye’deki seçimlere bakıldığında özellikle
Demokrat Partinin 14 Mayıs 1950 tarihindeki seçimlerde kullandığı
“Yeter! Söz Milletindir” sloganı ikna edici ve etkileyici olmuştur.
Söz konusu sloganın afişinde “dur” işareti yapan bir sağ el görseli ve
elin alt kısmında kırmızı bir fiyonk bulunmaktadır. Fiyonkun sağ
uzantısında Türk Bayrağı bulunmakta ve afişin alt kısmında ise parti
adı yazılmaktadır (Bulut, 2017: 56-57). Sağda bulunan afişe ayrıntılı
bakıldığında sloganın karakter yapısının, renginin, sloganla birlikte kullanılan noktalama
işaretlerinin, sahip olunan anlamın aktarılmasında değer taşıdığı söylenebilir. Ek olarak
kullanılan görselin de sloganı desteklemesi büyük önem taşımaktadır.
Politik slogan aktarımında lider, aday ve parti odağında görseller sunulurken yapılan
icraatlar sayısal verilerle aktarılmakta, gerçekleştirilecek olan plan ve projeler ise büyük
puntolarla yansıtılmaktadır. Politik sloganların başarısı ise aktarılan mesajların gerçekçi, farklı
kitleler tarafından kabul edilebilir, uygulaması mümkün ve inanılırlığı yüksek içerikle
hazırlanmasına bağlı olmaktadır (Öztürk, 2014: 96). Siyasi lider, aday ve parti, parti
ideolojileri doğrultusunda hazırlanan sloganların işlevselliği doğrultusunda seçmenlerini
istedikleri yönde harekete geçirebilmekte ayrıca seçim döneminde amaç ve hedeflerine uygun
olarak hazırladıkları politik sloganlar ile hedef kitlelerine vaatlerini aktarabilmektedirler (Özel
ve Amcaoğlu, 2018: 31). Vaatlerin aktarılmasıyla seçmenlerin dikkati çekilmekte ve uygun
içerikler ve tekniklerle ikna süreci başlatılmış olmaktadır.
Sloganların, siyasal iletişim sürecinde işlerliği ve ideolojik bir söylem olarak başarı
sağlama noktasındaki aktarımı akademik çalışmalarla desteklenmektedir. Bu kapsamda
Damlapınar ve Balcı (2014) “Siyasal İletişim Sürecinde Seçimler, Adaylar, İmajlar” isimli
kitaplarında, politik sloganların insan zihinlerinde belirli algılar yaratarak onları istenen yönde
davranışa yönlendirdiğini tespit etmişlerdir. Ahlers ve Schubert (2009) “Yeni Bir Sosyalist
Kırsal İnşaa Etmek, Sadece Siyasi Bir Slogan mı?” isimli makalelerinde, politik sloganların
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seçim dönemlerindeki etkisinin fazla olduğu ve insanları belirli ideolojiler odağında hareket
ettirmede etkili olduğunu saptamıştır.
31 MART 2019 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİNDE, PARTİLERİN SEÇİM
SLOGANLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
Araştırmanın Amacı, Sorunsalı ve Yöntemi
Araştırmanın amacı Türkiye’de Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin 81 ilde
kullandıkları sloganlarını ele alarak ideolojik söylemlerinde nelere yer verdiklerini tespit
etmek ve toplumsal cinsiyet özellikleri odağında adayların sloganlarını incelemektir.
Araştırmanın temel sorunsalı ise “2019 yerel seçimlerinde seçime katılan adayların hangi tür
sloganlarla toplumsal cinsiyete yer verdiklerini saptamak?” şeklindedir. Sloganların
incelenmesinde nitel analiz yöntemi içerisinde yararlanılan içerik analizi tekniği
kullanılmıştır. Nitel araştırmalarda içerik analizi; toplanan verileri açıklamak için kavramların
ortaya konması ve bunlarla ilgili ilişkisel açıklamalar yapmayı amaçlayan veri analizi
tekniğidir (Sığrı, 2018: 280). İçerik analizi kapsamında veri analizleri yapılırken, belirli
kurallar kapsamında metin odaklı sözcük kodlamalarına yer verilmekte ve kategoriler
oluşması sağlanarak sistemik bir analiz ortaya çıkarılmaktadır (Büyüköztük vd. 2016: 250).
Bununla birlikte içerik analizinde insan topluluklarının inanç sistemleri, temel değerleri, bir
durum karşısındaki tutumları ve düşünceleri tespit edilebilmektedir (Stemler, 2001: 1). İçerik
analizi yapılırken öncelikle partilerin kullandıkları sloganlara yönelik bir tablo
oluşturulmuştur. Ardından literatürde yer alan toplumsal cinsiyet bağlamlarıyla ilgili kodlama
cetvelinden yararlanılarak analiz yapılmıştır. Kodlama cetvelinin oluşumunda Ecevit ve
Karkıner’in (2011) editörlüğünde yayınlanan toplumsal cinsiyet sosyolojisi ve toplumsal
cinsiyet çalışmaları adlı literatürden yararlanılarak bir kodlama tablosu oluşturulmuştur.
Araştırmanın Evreni, Örneklemi ve Kısıtlılığı
Çalışmanın evreni, Mart 2019 Yerel Seçimlerine katılan ve halkı ikna etmek amaçlı
sloganlar kullanan siyasal partilerdir. Çalışmanın örneklemi ise Mart 2019 Yerel Seçimlerinde
yer alan ve TBMM’de yasama döneminde bulunan siyasal parti adaylarının sloganlarıdır.
Seçim dönemi boyunca, AK Parti 159, MHP 85, CHP 145, İYİ Parti 103 ve HDP’nin 63
slogan kullandıkları görülmüş ve analizler bu sloganlar üzerine şekillenmiştir. Araştırmanın
kısıtlılığını ise siyasal partilerin genel sloganlarının ve il belediye adaylarının sloganlarının
analize tabi tutulması oluşturmaktadır.
Verilerin Analizi ve Bulgular
Mart 2019 Yerel seçimlerinde kullanılan sloganlara, siyasal partilerin resmi web
sitelerinden ve sosyal ağlarından ulaşılmıştır. Platformlardan elde edilen sloganlar word
dosyasında tablo içerisine aktarılmıştır. İlgili word belgesi kodlama cetvelinde yer alan
toplumsal cinsiyet bağlamları odağında değerlendirme yapılmıştır. Daha sonra tablo
içerisindeki sloganlar teker teker incelenmiş, temalar ile ilgili kodlamalar yapılmıştır.
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BULGULAR

ADAYIN
Kadın
CİNSİYETİ
Erkek
ADAYIN ADKadın
SOYADININ
Erkek
GEÇMESİ
ERİLLİK
DİŞİLİK
KULLANILAN
Kadına
DUYGUSAL
Atfedilen
KELİMELER
Erkeğe
Atfedilen
BİRLİKTELİK VURGUSU
SİMGELER
Kadın
Erkek
İNANÇ SİSTEMLERİ
İMAJLAR
KÜLTÜREL GÖSTERGELER
BEKLENTİLER

HDP

n=1
n=35
n=8

İYİ
PARTİ
n=1
n=38
n=8

n=10
n=1
n=42

n=18
n=1

n=5
-

-

n=3

n=13

n=3

n=1

-

n=7
n=1
n=1
n=2
n=42

n=20
n=3
n=4
n=27

n=10
n=2
n=2
n=16

n=6
n=3
n=18
n=32

n=30
n=1
n=30

AK
PARTİ
n=1
n=76
n=14

CHP

MHP

n=2
n=55
n=16

n=15
n=10

n=14
n=16
-

Tablo: 2019 Yerel Seçim Sloganlarının Toplumsal Cinsiyet Kodları Sayısal Değerleri
Ak Parti; Mart 2019 Yerel Seçim Sloganlarında belediye başkanlık seçiminde özellikle
erkek adaylar başkanlığa aday gösterilmiştir. Kadın adayın sadece bir kişi olduğu
görülmektedir. Belediye başkan adaylarının kullandıkları sloganlarda az sayılamayacak
miktarda (14) isimlerini veya soy isimlerini kullandıkları tespit edilmiştir. Kullanılan
sloganların erillik seviyesi (15) daha yüksektir. Sloganlarda geçen duygusal kelimelerde ise
kadına atfedilen ifadeler (10) daha fazla yer almaktadır. Ak Parti yerel seçim sloganlarında
birliktelik vurgusunu (7) belli oranda vurgu yapmaktadır. İnanç sistemleri (1) slogan
içerisinde verilmektedir. Sloganlardaki imaj (1) yansıması sadece tek bir adayda
görülmektedir. Ak Parti kültürel göstergelere (2) bazı sloganlarının içerisinde yer
vermektedir. Bununla birlikte sloganlardaki aktarımlarda beklentiler (42) oldukça yüksek bir
oranda halka sunulmuştur.
CHP; Yerel Seçim 2019’ iki kadın ve 55 erkek adayla katılmıştır. Kullanılan
sloganlarda, erkek adayların (16) isimlerinin veya soyisimlerinin yer aldığı ancak kadın (0)
adayların isimlerinin yer bulamadığı görülmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi daha çok eril
(10) unsurları kullanmakta, bununla birlikte dişil (1) unsura sloganlar içerisinde yer
vermektedir. Sloganlar içerisinde yer alan duygusal ifadelerde kadına yönelik ifadeler (42)
göze çarpmaktadır. Birliktelik (20) vurgusuna ise azımsanmayacak oranda yer verilmektedir.
Sloganlar içerisinde herhangi bir simge ve inanç unsuruna rastlanmamaktadır. Bunun yanı sıra
sloganlar içerisinde yer alan ifadelerde imaj (3) unsurunun kullanıldığı görülmektedir.
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Sloganlarda, kültürel göstergelere (4) ise yer verilmektedir. Yerel seçim sloganlarında
beklentiler (27) yer almaktadır.
MHP; 2019 Yerel seçimlerde halkın huzuruna, erkek (35) ve kadın (1) olarak toplam 36
farklı adayla çıkmıştır. Sloganlar içerisinde kadın aday isim veya soyisim (0) yer almazken,
erkek adayların (8) isim ve soyisimlerinin yer aldığı sloganlar bulunmaktadır. Milliyetçi
hareket partisi halkın huzuruna sunduğu sloganlarda daha çok eril (18) ifadelere yer
vermektedir. Kullanılan duygusal ifadeler oldukça az olmakla birlikte kadına (1) ve erkeğe (3)
atfedilen ifadeler sloganlar içerisinde bulunmaktadır. Birliktelik vurgusu (10) ise yararlanılan
bir başka ifadedir. Milliyetçi Hareket Partisi sloganlarında simge ve inanç sistemine dair
söylemlere yer vermemektedir. Bunun yanı sıra imaj (2) ögesinin yer aldığı sloganlar
mevcuttur. Kültürel göstergelerin (2) yansıtıldığı slogana ise rastlanmaktadır. Sloganlarda
beklenti unsurunun(16) azımsanmayacak oranda kullanıldığı görülmektedir.
İYİ Parti; 2019 Yerel Seçimleri boyunca kadın (1) ve erkek (38) adayın ayrı ayrı
sloganları seçim süreci boyunca sergilenmiştir. Sloganlarda, kadın adaylara yönelik isim ve
soy isimler kullanılmamış, erkek adaylar için ise birçok kez (8) kullanılmıştır. İYİ Parti
sloganlarının yansımasında eril (5) ifadelere yer vermektedir. Bununla birlikte kullanılan
duygusal ögelerde erkeğe atfedilen (1) sadece tek bir kelime mevcuttur. Sloganlar içerisinde
birliktelik vurgusu (6) yer almaktadır. Simgeler ve inanç sistemleri ise kendine yer
bulamamıştır. İYİ Parti, bazı sloganlarının içerisinde imaj (3) ögesine yer vermiştir. Sloganlar
içerisinde özellikle kültürel göstergeler (18) diğer unsurlara göre daha fazla yer almaktadır.
İYİ Parti sloganlarında beklenti ögesi de (32) kendisine yer bulmuştur.
HDP; Yerel Seçimlere 2019 yılında kadın (14) ve erkek (16) adayla katılmış ve
adaylkar için hazırlanan sloganları kullanmıştır. Adayın adının geçtiği, eril veya dişil
ifadelerin bulunduğu ve duygusal ögelerin aktarıldığı herhangi bir slogana rastlanmamaktadır.
Bunun yanı sıra birliktelik (30) vurgusuna sloganlar içerisinde yer verilmektedir. Kadın veya
erkeğe ait simgeler, inanç sistemi göstergeleri ve imaj ögesi sloganlar içerisinde yer
almamaktadır. Kültürel göstergelerin ise bir sloganda olduğu görülmektedir. Halkların
Demokratik Partisi seçim sloganları içerisinde beklenti (30) ögelerine yer vermektedir.
SONUÇ
Siyasal seçim süreçlerinde partiler halkın huzuruna çeşitli faaliyetlerle çıkmaktadır. Bu
faaliyetler reklam, söylem, miting ve projelerin aktarımının yapıldığı etkinlikler gibi
programlardır. Bununla birlikte bu bilgilendirmelerin en verimli şekilde halka aktarıldığı
çalışmalar sloganlarla olmaktadır. Sloganlarla kısa, öz ve verilmek istenen mesaj kesin
hatlarıyla verilerek halkın hem etkilenmesi hem de istenen yönde oy verme davranışında
bulunması sağlanabilmektedir.
Türkiye’de Mart 2019 Yerel Seçimlerine mecliste bulunan partiler daha özverili ve
istekli çalışarak hazırlanmışlardır. Bu çerçevede Birbirinden farklı sloganlar da halkın ilgisine
ve beğenisine sunulmuştur. Bu seçim dönemi boyunca en fazla slogan üreten siyasal parti Ak
Parti iken; en az üreten Halkların Demokratik Partisi olmuştur. Bunun yanı sıra Ak Parti’nin
siyasal kimlik yapısı düşünüldüğünde, inanç sistemleri üzerinden yapılan slogan ifadelerinin
sınırlı kaldığını söylemek yanlış olmayacaktır. Politik yapısı düşünüldüğünde, Ak Parti’nin
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kültürel göstergelere ise çok az miktarda yer verdiği görülmektedir. Halkların Demokratik
Partisi ise daha çok demokrasi kavramı üzerinden giderek sloganlarını yansıtmıştır.
Demokrasinin önemli bir getirisi olarak bugünlere kadar geldiğini her fırsatta söyleyen
Cumhuriyet Halk Partisi, sadece iki kadın aday göstererek toplumsal cinsiyet kavramı
konusunda eleştirilebilir. Bununla birlikte genel başkanı bir kadın olan İYİ Parti ise sadece bir
kadın aday göstererek kadınlara yönelik imaj konusunda belirli bir ivme kaybettiği
söylenebilir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasal kültür olarak kullandığı sloganlarda inanç
sistemine dair bir söyleme yer vermemesi seçimlerde dikkat çeken bir başka unsur olarak
görülmektedir.

2019 Yerel seçimlerinde en fazla erkek aday gösteren parti Ak Parti (76) iken;
en fazla kadın aday gösteren parti Halkların Demokratik Partisi (14) olmuştur.

Hiçbir partide halkın huzuruna sunulan sloganlarda kadın adayların ad veya
soyadları yer almamaktadır.

Sloganlar içerisinde en fazla eril ifadeye Milliyetçi Hareket Partisi (18) yer
vermektedir. Bunun yanı sıra dişil ifade ise sadece Cumhuriyet Halk Partisinin (1) sloganında
mevcuttur.

Seçimlerde yararlanılan sloganlar içerisinde kadına ve erkeğe atfedilen
duygusal kelimeleri en fazla kullanan parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Kadına atfedilen
duygusal kelimelere, İYİ Parti ve Halkların Demokratik Partisi yer vermemektedir. Bununla
birlikte Halkların Demokratik Partisi erkeğe atfedilen duygusal kelimeleri de sloganları
içerisinde kullanmamaktadır.

Yerel seçim sloganlarında en fazla birliktelik vurgusunu Halkların Demokratik
Partisi (30) yapmaktadır. İYİ Parti (6) en az birliktelik vurgusunu yapan parti konumundadır.

Kadına ve erkeğe yönelik simgelere partiler sloganları içerisinde
yansıtmamaktadır.

İnanç sistemine ait söylem sadece Ak Parti (1) sloganında bulunmaktadır.

Halkların Demokratik Partisi dışındaki partiler, sloganlar içerisinde imaj
olgusuna yer vermektedir.

Kültürel göstergeleri, en fazla sloganlarına yansıtanın İYİ Parti (18) olduğu
görülmektedir.

Sloganlar içerisinde beklentiyi en fazla barındıran ögelerin olduğu Ak Parti
(42) söylemleridir. Bunun yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi beklenti (16) olguna en az yer
veren konumundadır.
Toplumsal cinsiyet, siyasal arenada kendisini gösteren ve var olan durumun yansıması
olabilecek bir olgudur. Her bir partinin kadın aday sayılarına ve slogan tercihlerinde
kullandıkları içeriklere bakılınca toplumsal cinsiyete dayalı oturmuş bir sistemin olmadığı
görülmektedir. Siyasal arenada, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve ötekileştirme
olmayan içeriklerin kullanılması güncel politika açısından büyük önem taşımakta ve
toplumsal bütünlük ve gelecek açısından üzerinde durulması gereken önemli bir noktayı
oluşturmaktadır.
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REMBRANDT’IN PORTRELERİNDE IŞIK GÖLGE1
Murat SÖNMEZ
Doç. Dr. Selda MANT MENAY
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Özet
Günümüzde resim sanatının vazgeçilmez bir ögesi olarak görülen ışık kavramı, Barok
üslupta ön plana çıkmaktadır. Barok dönemi sanatçıları, doğal ışık kaynaklarını resme
yansıtmakla birlikte çoğunlukla yapay bir ışık oluşturarak gölgelendirmeyi bu ışığa göre
yapmışlardır. Barok üslubun en önemli isimlerinden sayabileceğimiz Rembrandt Van Rijn
17. yy. resim sanatında üst düzey üretimiyle Barok üslubun en önemli temsilcilerinden
olmuştur. Genellikle portre ressamı olarak bilinir. Rembrandt resimlerinde ışığı tek bir
kaynaktan almış ve çalıştığı portrelerde de insanların psikolojik durumlarını ele almıştır.
Araştırmanın Amacı, Rembrandt Harmensz Van Rijn’in portrelerindeki ışık-gölge
kullanımının araştırılması ve portre resimlerinin bu anlamda incelenmesidir. Araştırma tarama
modelinde desenlenmiştir. Araştırma Rembrandt’ın eserlerinden The Night Watch (Gece
Bekçileri), Tobit and Anna With the Kid (Tobit ve Anna Çocukla), Self-Portrait (Oto-portre),
The Anatomy Lesson of Doctor Nicolaes Tulp (Doktor Tulp’un Anatomi Dersi), A Prtrait of
A Young Woman (Bir Genç Kadının Portresi) eserleri ile sınırlıdır. Rembrandt, diğer Barok
üslup ressamları gibi canlılığa önem verdiği için çok canlı ve çok koyu renkleri bir arada
kullanmaktan kaçınmamıştır. Sanatının ana unsurları desen, açık-koyu zıtlığı ve renktir.
Rembrandt’ın resim tarihindeki önemi, özellikle ışığı ve gölgeyi kullanım şeklinde yatar.
Onun sanat anlayışında ışık kavramı, resmin asıl ögesidir. Rembrandt, önceki üslupları
reddederek aydınlık ve karanlık zıtlığının etkisinden faydalanarak, ışığın görsel etkisini
tuvaline yansıtmayı amaçlamıştır. Rembrandt’ın resimlerinde kullandığı aydınlık ve karanlık
zıtlığının yarattığı canlılığın etkisi bugüne kadar gelmiş ve sanat tarihinde “Rembrandt
Aydınlatması” gibi kavramları doğurmuştur ve Rembrandt’ın yarattığı ışık canlılığı, görsel
sanatların her alanını etkilemiştir. Rembrandt’ın özellikle portre çalışmaları, ışık gölgenin
özenle ve canlılıkla uygulandığı eserlerdir. Mekân içinde çalıştığı portreleri, Rembrandt’ın
kendi kişiliği üzerinde sürekli çalışmalar yaparak psikolojik portre türünü keşfetmesine sebep
olmuştur. Rembrandt’ın portrelerinde kullandığı ışık gölge o kadar kuvvetlidir ki resim az
sonra canlanacakmış hissiyatı verir. Portre resimlerinde nereye bakmamız gerektiğine kendisi
karar verir. Resimlerdeki karanlık ve aydınlık alan bizi yaşam ile ölüm arasında ince bir
çizgide bırakmaktadır. Rembrandt, resimlerindeki ışık ve gölgenin ayrılmaz bir bütün
olduğunu bize tekrar tekrar kanıtlar. Rembrandt Barok döneme ve kendinden sonra gelen
dönemlere öncülük etmiştir.
Anahtar Kelimeler: Barok üslup, resim, Rembrandt, portre, Işık-gölge

1

Yüksek lisans tezinden üretilmiştir
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LIGHT SHADE IN REMBRANDT’S PORTRAITS
Abstract
Light concept which is considered as an indispensable element of painting art today
was taken to forefront from Baroque genre. Baroque artists, although they reflect natural
light sources to the painting, they mostly create an artificial light and make shading according
to this light. Rembrandt Van Rijn, one of the most important names of Baroque style, 17th
century has become one of the most important representatives of Baroque style with its high
level production in painting. He is often known as a portrait painter. Rembrandt took the light
from a single source in his paintings and in his portraits he dealt with the psychological states
of people. The aim of the research is to investigate the use of light and shadow in the portraits
of Rembrandt Harmensz Van Rijn and to examine the portrait paintings in this sense. The
research was designed in a screening model. Research from Rembrandt's limited to his
works., The Night Watch, Tobit and Anna With the Kid, Self-Portrait, The Anatomy Lesson
of Doctor Nicolaes Tulp, A Portrait of A Young Woman. Rembrandt, like other Baroque style
painters, had avoided the combination of vitality in an unimportant way of life and darkness.
The key elements of his art are pattern, contradiction of light-dark, and clour. Rembrandt’s
significance in painting history lies on the way he use light and shade. In his sense of art, light
concept is the main element of painting. Refusing the previous methods including the ones
offered by his masters, he aimed to reflect visual effect of light to his toile by using light and
darkness contradiction. The effect of saturation he created by aforementioned light- darkness
contradiction has lasted till today and brought forth concepts such as ‘’Rembrandt
Illumination’’ and the light saturation created by Rembrandt impressed all areas of visual arts.
Rembrandt’s portrait works , especially, are works that light-shade applied in meticulously
and vibrantly. In this study, Rembrandt’s portrait works are viewed elaborately and dwelt on
significance of light shade in his portraits. His portraits in space led Rembrandt to explore the
type of psychological portraits by constantly studying his personality. The light and shade
Rembrandt uses in his portraits is so strong that the painting gives a feeling that it will be
revived soon. He decides where to look in portrait paintings. The dark and light space in the
paintings leaves us in a thin line between life and death. Rembrandt repeatedly proves to us
that the light and shadow in his paintings are integral. Rembrandt pioneered the Baroque and
subsequent periods.
Key Words: Baroque genre, painting, Rembrandt, portrait , light-shade.
GİRİŞ
Barok 16. yüzyılın ortalarından 18. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa sanatına hakim
olan mimarlık, heykel, resim ve süsleme sanatları alanlarında, Rönesans dönemi klasisizmine
bir tepki olarak ortaya çıkan bir üsluptur. Düzenli ve kurallara bağlı Rönesans sanatının yerine
büyük bir serbestlik ve heyecan getirmiştir. Barok sanatta, Rönesans düşüncesinde geçerli
olan geometrik ve sınırlı formlara karşın, çizgiler; renkler ve ışıklarla dağıtılmıştır. Barok
Dönemin özünü oluşturan ana ruh, dini olmaktan çok dünyevi ve sivil niteliktedir. Konu
olarak portreler, manzara ve iç mekan resimleri önem kazanır.
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Barok dönemde yapılan eserler, Rönesans dönemindeki gibi dengeli değildir. Barok
dönem sanatında üslup; oldukça abartılı, gösterişli bir çizgide ilerler. Bu dönemde gösterişli
mimari eserler ve duygusal yönü ağır basan resimler üretilmiştir. Buna bağlı olarak Barok
dönemin en belirgin özellikleri görkem, aşırılık ve ışık-gölgedir.
Bu dönem resimlerinin belirgin özelliklerinden birisi de belli bir ışık kaynağının,
figürler üzerinde gölgeler oluşturacak şekilde yansıtılmasıdır. Bu ışık-gölge etkisi sonucunda
resimdeki hareketlilik güçlenmektedir ve gerçekçilik arttırılmaktadır.
Barok üslup resim sanatında kompozisyon açısından klasik Rönesans resmin özellikleri
yok olmaya başlamıştır. Üçlü kompozisyon, yerini dağınık ve diyagonal düzene bırakmıştır.
Kapalı kompozisyondan açık kompozisyona geçilmiştir. Resimdeki hacim, ışık-gölgeyle elde
edilmektedir. Tek noktadan gelen ışık resmi biçimlendirmede etkili olmuştur. Vücut
anatomisi en ince detayına kadar işlenmiştir. Yüzlerde, mimiklerde, el-kol ve vücut
hareketlerinde abartılı ve hisli duruşlar gözlenmektedir. Figürler, yapay hareketli pozlar
vererek sarayda veya dış mekânlarda kompozisyon haline getirilmiştir. Abartılı, gösterişli,
ipekli kumaşlar içindeki üst sınıf insanlar Barok’un konusu olmuştur.
Barok Üslup Resim Sanatının Temel Unsurları
Kompozisyon
Kompozisyon dendiğinde resmin unsurlarının birbiriyle olan düzeni ve orantıları kast
edilmektedir.
Kompozisyonun temeli olan zemin dokusu, doğayla alakası olmayan bir şeydir. Zemin,
sanatçının yaratıcılığına kalmaktadır. Kompozisyonda önemli olan soyut leke düzenidir.
Resmin türü ne olursa olsun, ister portre ister peyzaj veya natürmort, kompozisyonun diğer
unsurlarının bu lekeler düzeni içinde yerleştirilmesi gerekir.
Işık-Gölge
Sanatçının ve sanatın gelişim evresinde en önemli faktörlerden biri de ışık-gölge
olmuştur. Görsel algılama tamamen ışık enerjisine bağlıdır. Işığın olmadığı yerde görsel
algılama mümkün değildir. Barok sanatta herkesin ilgi gösterdiği ortak bir nokta ışık ve onun
etkileri üzerinde çalışmaktır. Barokta ışık-gölge ressamlar arasında bir birleştirici öğe haline
gelmiştir. Barok resminde hacimsel yapılar ışık-gölge ile elde edilir. Sanatçılar, bazen birçok
ışık kaynağından beslenirken bazen de tek bir ışık kaynağından beslenmişlerdir. Bazı
sanatçılar portrelerinde doğal ışığı kullanırken birçoğu ise yapay ışığı tercih etmiştir. Barok
dönem ışığının ilahi özelliği ile ışığın dramatik kuvveti Barok resmin en etkili kısmıdır.
Açık-Koyu
Işık, objeyi her noktadan aynı şiddetle aydınlatmadığı için; ışığın geliş yönüne yakın
yüzeyler daha fazla ışık aldığından açık; ışığa uzak ve arkada kalan yüzeyler daha az ışık
alacağından koyu görünürler resim dilinde buna açık-koyu denir. Bu etkiyi zaman zaman
kahverengi siyah tonlarda zaman zaman kırmızı, yeşil ve gri tonlarda bulabiliriz.
Renk
Renkler, eski çağlardan günümüze simgesel iletişim aracı olmuştur. Barok resim
sanatında dinamizmin ve heyecanın, renk ve biçim düzenlemeleri ile yansıtıldığı
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görülmektedir. Barok sanatçıları resimlerinde çoğunlukla beyaz, sarı, kırmızı, yeşil ve
kahverengi renklerini kullanmışlardır.
Portre ve Otoportre
Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre “portre; bir kimsenin yağlıboya, suluboya, karakalem
vb. ile yapılmış resmi” olarak açıklanmıştır. Plastik sanatlar alanında ise portre; kişinin
yüzünün ve yüz ifadesinin tasviriyle oluşturulur.
“Portre; bir kimsenin fiziksel, ruhsal, karakteristik özelliklerini sözel, görsel veya yazı
olarak betimlemektir; bir bakıma kopya etmektir. Resim, heykel, fotoğraf, edebiyat gibi sanat
türlerinde bir kimsenin yüzü ve yüz ifadesi, kişiliği ve ruh hali tasvir edilir” (Bülbül, 2014:
122). Sanatçının portre üzerindeki çizgisel tavrı, eser üzerindeki var olma kaygısı ne kadar
önemliyse; modeli benzetmek, modelin ruh halini yansıtabilmek, o an ne düşündüğünü
hissettirebilmek, fiziksel ve karakteristik özelliklerini vurgulamak da çok önemlidir. Portre
resmi yapmak sadece o kişiyi ve kişiliğini tasvir etmek değil, tabloya bakan kişinin kendisini
eserde görmesini sağlamaktır. İzleyici ile bir bağ kurmalıdır.
Portre resimleri bireylerin benliğini, kişiliğini, karakterini, varlıklarını yansıtan ve
yaşamı sorgulayan ifade biçimidir. ressam portreyi yaparken modelin ne hissettiğini değil
kendi hissettiğini tuvale aktarır. “Algımızı etkileyen faktörler duygularımız, deneyimlerimiz,
ilgi, beklenti ve ihtiyaçlarımız olabilmektedir. Aynı kişiye bakan bir başka sanatçı da onu çok
farklı algılayarak sanatına yansıtabilir” (Bülbül, 2014: 125).
Bir portre resmine odaklanan izleyiciler, o resimde kendinden bir şeyler görebilir, öznel
çağrışımlar yapabilir veya farklı anlamlar hissedebilir. Sanatçı kendisiyle aynı şeyi anlaması
için izleyiciyi yönlendirmek ister. Portre incelenirken dikkat edilmesi gereken birçok şey
vardır. İzleyici kendisine sorular sorup cevaplarını portrede arayarak sağlıklı yorumlara
ulaşabilir. Resimdeki duruş veya hareket nasıl? Yüz ifadesi nasıl, mutlu mu, üzgün mü, neşeli
mi, bitkin mi, enerji dolu mu, sinirli mi yoksa karamsar mı? Portresi yapılan kişiden sonra
bulunduğu mekân da önemlidir. Açık veya kapalı bir alan mı? Tarihî bir binanın önünde mi
veya içinde mi? Giyim tarzı sade mi süslü mü yoksa çıplak mı? Soylu bir aileden mi geliyor?
Eski bir taburenin üzerinde mi yoksa şık ve zarif bir koltuğun üzerinde mi? Eserde yapılan
portrenin sağında veya solunda bulunan bu gibi her detay önemlidir. Sanatçı, portresini
yaptığı kişinin şapkasını, saçını, kaşını, gözünü her detayını birebir resmedebilir. Öte yandan
modeli karikatürize hale de getirebilir. Tam aksine yüzdeki bütün hataları kapatmayı da tercih
edebilir.
Bir sanatçının kendi portresini resmetmesine otoportre denmektedir. Vincent Van Gogh,
Frida Kahlo, Rembrandt, Pablo Picasso gibi ressamlar otoportrelerini yapmış sanatçılara
sadece birkaç örnektir. İnsanın kendini ifade etmeye ve anlatmaya ihtiyaç duyma isteğiyle
birlikte otoportre sanat tarihinde de sanatçıların sıkça işlediği bir konu olmuştur.
Leke
“Resim sanatında; Yüzeyin homojen biçimde renk kullanılarak örtülmüş parçası, fırça
tuşu ile yapılan bir iz şeklinde tanımlanan leke deseni oluşturan diğer elemanları da
içermektedir” ( Sözen,Tanyeli, 1992:147)
Espas
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Resimde derinlik etkisine yani mekan oluşturmaya espas denmektedir. Boşluktaki
nesnelerin, formların ve biçimlerin birbirlerine göre ön-arka plan ilişkisine espası oluşturur.
Rembrandt’ın Hayatı ve Sanat Anlayışı
Barok dönem Hollanda resminin ve dünya resim tarihinin en güçlü temsilcilerinden olan
Rembrandt Harmenzs van Rijn ( 1606 – 1669 ), iyi bir portreci, manzaracı ve grup portre
ressamıdır. Gravürcü olarak da çok çeşitli konu ve tekniklerde eserler vermiştir. Hollanda’nın
varlıklı tüccarlarının portre ressamlığını başarıyla yapmıştır ( Hollingsworth, 2009:340).
Sanatçının ışık gölge kullanımında kendine özgü bir tarzı vardır. Koyu ve gölgeli tonları
kullandığı üslubuyla tanınır. Işık ve renk ustası olan Rembrandt’ın resimlerinde, ruhsallığı ön
plana çıkaran, ve insan psikolojisine ışık tutan bir anlayış hakimdir. Onun oto-portrelerinde
gösterişten, kendini beğenmişlikten uzak, tüm gerçekliğiyle, bir insanla karşı karşıya kalırız
(Edeer, 2015: 72). Çalışmalarında, benzerliği değil, insan dramını, bakışın anlamını ve anlam
değişikliklerini bulmaya çalışmıştır ( Büyükişleyen ve Özsezgin, 1993 :46).
Sanatçının, gençliğinden yaşlılığına kadar yaptığı seksen altı oto-portresi bir görsel
günlük gibidir (Farthing, 2014: 227 ). Kendi yaşama sevincini, kederlerini, yalnızlığını ifade
ettiği bir dizi kendi portresi, kıyaslanacak örneklerin kolaylıkla bulunamayacağı bir
değerdedir (Tansuğ,1992:218). Portrelerinde olağanüstü bir fizyonomi çeşitliliği ve her biri
farklı karakterin karşılığı olarak, yıpranan bedenlerini tüm gerçekliğiyle ortaya koyar.
Portrelerinde yaşlılar, yoksullar, düşkünler gibi saygınlığı olmayan halkın içinden kişilere yer
vermiştir (Edeer, 2015: 73).
Sanatçı, dış gerçekliğe önem veren bir ressam olmaktansa çalıştığı modellerin ruhlarını
yansıtmıştır. Onun anlayışında bir yüz, gözlem ve hayal gücünden oluşan bir biçimdir.
Tablolarına hükmeden unsur tamamen ışık olmuştur. Nesneler sanki tamamlanmamış gibidir,
hatları birbirine karışır: Doğru biçimden ziyade doğru duyguya ulaşmaya çabalarlar.
Hoogstraten’e göre, Rembrandt, öğrencilerine, ayrıntılara takılmamak ve kimliği
derinlemesine kavramak için modellerine gözlerini kısarak bakmalarını tavsiye ederdi
(Todorov, 2016: 29).
Rembrandt’ın Eserleri
Rembrandt, erken dönem eserlerinde farklı ışık kullanımları, renkler ve hatlar
denemiştir. Tüm eserlerinde en önem verdiği nokta ışıklar ve gölgeler olmuştur. Genellikle
yapay ışıklarla izleyicinin dikkatini bir noktaya çekmeyi amaçlamıştır. Tarihsel
çalışmalarında belli bir sahneyi canlandırmayı değil, karakterlerin ruh dünyasına dikkati
çekmeyi amaçlamıştır. Resmi özenle vernikleyerek, ışığın arka plana işlemesini ve daha
gerçekçi görünmesini sağlamıştır.
Rembrandt Amsterdam’a yerleştikten sonra, dönemin en gözde alanı olan portre
çalışmalarına eğilmiş ve portre ressamı olarak çalışmaya başlamıştır. Olgunluk dönemi
yapıtları genel olarak insanın iç yaşantısını dert edinmiştir. Bunun etkisiyle portrelerinde
genelde düşünce içinde kişiler gözlemlenir.
Rembrandt’ın otoportreleri kendini betimlemek için değil farklı sanatsal teknikleri ve
tarzları denemelerine malzeme edinmek için yapılmıştır. Gençlikten yaşlılığa doğru
kronolojik biçimde izlenebilecek otoportrelerinde değişen sanat anlayışı gözlenebilir. OtoCONGRESS FULL TEXT BOOK
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portre yapma amaçlarından en önemlisi; şaşkınlık, üzüntü, sevinç, pişmanlık gibi duyguları
tuvale aktarma çalışmalarıdır. Rembrandt’ın otoportre resimlerinde ışık-gölge ayrılmaz bir
ikili olmuştur. Otoportre resimlerinde genellikle kendini beğenmişliğin dışında kendini ifade
etme çabası, karakteristik özellikleri ve duyguyu ışık-gölge yardımıyla ortaya çıkarmıştır.
Otoportrelerinde kullandığı ışık-gölgenin yoğun etkileri resme ruhani bir boyut
kazandırmıştır.
Rembrandt’ın grup portre resimleri, dönemin sosyal ve ekonomik yapısını yansıtması
bakımından önemlidir. Rembrandt’ın grup portrelerinde görünen insanların ait oldukları
sosyal sınıfları ve birbirleriyle olan ilişkilerini kıyafetlerine, duruşlarına göre çözmek
mümkündür. Grup portrelerinde teatral bir temsil hâkimdir. Yeni gelişen burjuvazinin içinde
kentin sivil koruyucuları, hayır dernekleri ve meslek kuruluşları türünden topluluklar
oluşmakta ve bu toplulukların üyeleri ise bir araya gelerek tıpkı fotoğraf çektirir gibi
ressamlara poz vermekteydiler. Rembrandt, “Dr. Nicolaes Tulp’un Anatomi Dersi” isimli
grup portre çalışmasıyla üne kavuşmuştur.
Rembrandt’ın Portre Resimlerinde Işık-Gölge
Resimde görülen kişi Amsterdam belediye başkanı olan, koruyucusu ve dostu Jan Six’in
portresidir(Resim 1) (Gombrich,1986:331)
Rembrandt, bu çalışmasında on altıncı yüzyıldan kalma teknik olan boş tuvale astar
atma tekniğini kullanmıştır. Koyu gri, kahverengi ve siyah tonlarını barındıran arka mekân bu
teknikle elde edilmiştir. Jan Six’in pelerinindeki yatay çizgilerin boya kalınlıkları rahat fırça
darbeleri ile oluşan lekeler, ressamın ışık-gölge oyununu ne kadar etkili kullandığının
göstergesi olmuştur. Zemindeki boya katmanları ressamın iki kat astar attığının kanıtı
niteliğindedir. Rembrandt, çoğu çalışmasında olduğu gibi Jan Six’in portresinde, pelerininde,
eldiveninde ve düğmelerindeki ışığı vurgulamak için karanlığın içinden ışık çıkarmayı tercih
etmiştir.
Resim 1. Rembrandt van Rijn, Jan Six'in Portresi, Tuval üzerine yağlı boya, 112 x 102
cm, 1654, Six Collection, Amsterdam, Hollanda.

Kaynak: https://www.pivada.com/rembrandt-van-rijn-jan-sixin-portresi-1654
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

591

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
“Rembrandt her defasında modelin tüm kişiliğini resme yansıtmayı başarır. Hals gibi, o
da, sırma şeritlerdeki parlaklığı ve fırfırlardaki ışık oyunlarını birkaç vuruşta göstermedeki
ustalığının keyfini çıkarmıştır. Rembrandt, bir resmin bittiğine yalnızca ressamın -onun
deyişiyle ‘amacına ulaştığı anda’ karar verebileceğini savunur. Bu yüzden eldivenli eli, bir
eskiz gibi bırakmıştır. Fakat bu figürden çevreye yayılan yaşam duygusunu daha da
güçlendirmektedir. Bu adamı tanıdığımızı hissettirir” (Gombrich,1984: 332).
Resim 2. Rembrandt, Otoportre, 93x80 cm, 1640, National Gallery, London

Kaynak:https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/rembrandt-self-portrait-at-theage-of-34
Rembrandt’ın genç dönem portresinde (Resim 2), soldan tek bir kaynaktan gelen ışığın
%75’i yüze gelmektedir. Geri kalan %15’lik ışığı elin görünen bir bölümüyle birlikte arka
mekâna da dağıtmıştır. Resimde ışık yer yer kıyafetin belli bölümlerine naif bir şekilde
yayılmaktadır. Resimdeki gölgelerde koyu keskin bir kahverengi ve sarı tonlar kullanılmış.
Işık-gölge dışında resimdeki yüzey dokusu fazlasıyla resimde yer edinmiştir. Çoğu
portresinde olduğu gibi bu portresinde de kendini tanıma çabası oluşmuştur. Yüzde, elde ve
kıyafetinde kullanılan kalın fırça vuruşları arka mekânda yerini tuvalin çıplaklığına
bırakmıştır. Arka mekânda kullanılan geniş ve ince fırça darbeleri portrede yerini sık ve kalın
fırça darbelerine bırakmıştır. Resimde, boya kalınlıkları ve ışık-gölge ile hacimsel ifade
yakalanmıştır. Elmacık kemiğinde ince boya katmanıyla oluşan pembelik, aynı zamanda kalın
bir boya tabakasıyla burnunun uç noktasına da taşınmıştır. Kullandığı ışık-gölge o kadar
kuvvetlidir ki resim az sonra canlanacakmış hissiyatı vermektedir.
Rembrandt, bu resimde üzgün durur ve omzu üzerinden bakar. Gözlerinde fer
kalmamış, Alt dudağını ve ağız köşelerini indiren kasları kullanarak yüzünü buruşturmuştur(
Soyşekerci, 2015, 283). Göz bebeğinin üzerinde oluşan minik ışıklar ise hala onun için bir
umut olduğunu göstermektedir. Kullandığı etkileyici stil rahatlığını yaşamı boyunca yapmış
olduğu portrelere taşımıştır. Bu portre resminde nereye bakmamıza kendisi karar vermiş
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gibidir. Işık o kadar kuvvetli verilmiş ki karanlık ve aydınlık alan bizi yaşam ile ölüm
arasında ince bir çizgide bırakmaktadır.
Resim 3. Rembrandt van Rijn, Gece Nöbeti, 363 × 437 cm, 1642, Rijks Müzesi,
Amsterdam.

Kaynak: https://www.sanatabasla.com/tag/Rembrandt/
Hollanda kentlerinin savunmasını ve güvenliğini sağlayan askeri birlikler kendi yönetim
dönemlerinin anısına resimler yaptırıyor, birliğin her üyesi de kendi portresinin ücretini
ödüyordu. Rembrandt’ın “Gece Devriyesi” (Resim 3), adlı eser de yüzbaşı teğmenleri ve
diğer askerleriyle birlikte resmedilmiştir.
Rembrandt’ın başka bir grup portre olarak değerlendirilen bu çalışmasında, sanatçı
resmin kompozisyonuna öncelik vermiştir. Gece Nöbeti, Rembrandt’ın toplu portrelerindeki
ışığı en iyi yansıttığı çalışmasıdır. Yüzbaşı Cocq’un kumandasındaki bir muhafız kıtası ,
yapay bir ışık içinde, yer yer loş karanlığın içinden belirir (Turani, 1997 : 472). Çalışmada
gölgelendirme rütbelere göre yapılmıştır. Askerler resimde yan yana dizilmiştir. Resimde
vurgulanmak istenen merkez noktaya ışık yoğun bir şekilde gelmiştir. Eseri yakından
inceleme fırsatımız olduğunda ise ışık olan alanların boya katmanlarının fazla ve yoğun
olması arka mekâna doğru gidildikçe hem ışığın azaldığını hem de boya katmanlarının
azaldığını görebiliriz. “Bu resimde önemli olan askerlerin arasına ışık saçan beyaz elbiseli bir
kızın sokulmasıdır. Bunun nedeni o zamandan kalan bir bilgiye göre, C. Neumann’ın
açıkladığı şekilde, ışık dağılımının gerekli olmasıdır” (Ertop, 2004: 18). Bu eserde sanatçı
boyayı kalın fırçalar kullanarak sürmüştür. Karalar, yarı değerler ve ışıkların kompozisyonu,
derinliklerin düzenlenmesinde önemli olmuştur (Turani, 1997 : 472)
Rembrandt, bu etkilerle görsel algılama dediğimiz resimdeki doku ile ışığın algısını bir
araya getirerek resimde bir merkez nokta oluşturmak istemiştir. Resimde her obje, her figür
tek tek ele alınarak ince bir işçilik ile resmedilmiştir. Öyle ki öndeki figürün ayakkabısındaki
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detaylardan tutunda resmin en gerisinde kalan duvardaki işlemelere kadar önem verip
işlemiştir. Bu eser çağın resim anlayışını en iyi yansıtan eserdir.
Resim 4. Rembrandt Van Rijn, Tobit ve Anna ile Keçi, Tuval üzerine yağlıboya, 39,5
cm X 30 cm, 1626, Rijks Museum, Hollanda/Amsterdam.

Kaynak: https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/SK-A-4717
Rembrandt’ın Tevrat’tan resimlediği Anna’nın Tobit tarafından oğlak çalmakla
suçlanması konulu çalışmada (Resim 4) zengin ve dindar Tobit, her şeyini kaybetmiş ve bir
kaza sonrasında kör olmuş bir halde resimlenmiştir. Karısı Anna, açlıktan ölmemeleri için
dikiş dikmekte ve çamaşır yıkamaktadır. Bir gün yakınlarında bir oğlak sesi duyan Tobit,
karısını hayvanı çalmakla suçlar. Bunun üzerine karısı Tobit’i azarlayarak bu duruma
düşmelerinden kendisinin suçu olduğunu söyler.
Sanatçı bu resme 1625 yılında, oldukça genç yaşta başlamıştır; ancak el ve yüzdeki
yaşlılığı belirten çizgiler, vücudu fazla zarif işlememesine rağmen kumaş hareketi dikkatlice
ve ışık- gölge karşıtlığıyla, hiçbir çizgi kaybolmadan resimlenmiştir ve renkler oldukça sıcak
ve belirgindir (Kolektif, Rembrandt, 2007: 23).
Resimlenen alan dar olmasına rağmen domestik detaylarla süslenmiştir: Kapıda asılı
duran sepet, pencere kenarındaki soğanlar arka planda hayal meyal görülen pişirme kapları,
iki figür arasından azda olsa göze çarpan dikiş makinesi ve ön planda yerde duran Tobit ’in
bastonu gibi. Yüzlerdeki dışavurumculuk ile her iki figürün ellerindeki hareket, Rembrandt’ın
ustalığını göstermesinin yanı sıra hikâyeye gerçeklik katmaktadır (Kolektif, Rembrandt, 2007:
23).
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Resim 5. Rembrandt van Rijn, Otoportre, Tuval üzeri yağlıboya, 65.4x60.2 cm, 1669.

Kaynak: https://www.mauritshuis.nl, Mauritshuis Museum,Hollanda
Rembrandt gölgeleri çok iyi kullandığı için portrenin her köşesi hareketli gibi görünür.
(Resim 5) Işıklar ve gölgeler bağımsız kimlikler kazanır ve kullanıldığı alana göre değişiklik
gösterir.
Rembrandt, ışık ve rengi portrelerinde kullanırken ışığın geliş yönünün ağır basmasını
amaçlamıştır. Portredeki gölgelerde yer yer keskin yeşil ve kahverengi tonlar barındırır.
Işığın yanı sıra yüzeylerin yüzeydeki doku niteliklerinin önemi de bir hayli fazladır. Işık gölge
ve boya kalınlıkları ile portrede hacim ifadesini yakalanmıştır. Klasik resimlerinde
görülmeyen etin tenini, dokusunu yavaş yavaş bu resimlerinde seyirciye hissettirmeye
başlamıştır. Rembrandt’ın bu çalışmasında kıyafette kullandığı fırça darbeleri büyük ve
genişken, yüzdeki fırça darbeleri aksine küçük ve sıktır. Öldüğü yıl olan 1669’da çalıştığı oto
portresi etkileyici stil özgürlüğünün de hayatının sonunda bile kesinlikle tükenmediğini
göstermektedir. Portresinde kullandığı güçlü fırça darbeleriyle çalışma şekli dikkat çekicidir.
Rembrandt, modellenen kalın boya katmanlarıyla, etli ve kanlı bir adam olarak yansıtmaktadır
ve bu eser gerçek bir şaheser olarak anılmaktadır.
Resim 6. Rembrandt van Rijn, Doktor Tulp’un Anatomi Dersi, 169.5x216.5 cm, Tuval
üzerine yağlıboya, 1632, Mauritshuis Müzesi, Hollanda.

Kaynak: https://www.mauritshuis
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Hollanda’da yıllık anatomi dersleri Cerrah Derneklerini eğitmenleri tarafından
verilmektedir. Bu dersleri işleyen resmi portreler de eğitmenlerin anılması amacıyla
yapılmıştır. Rembrandt’ın bu konudaki kompozisyonu ve yorumu da yenilikçidir. Rembrandt
dernek üyelerini, resmin düzlemine belli bir açıyla yerleştiren bir kadavranın çevresine
toplamış ve onların konuya olan bilimsel ilgisini vurgulamıştır ( Hollingsworth, 2009:342).
Rembrandt resimlerinde bu devrin insanlarını bize tanıtmaktadır. Doktor “Tulp’un
Anatomi Dersi” ( Resim 6) buna bir örnektir. Bir çok portreyi resimde bir araya getirmek için
yapılanbu kompozisyonda profesörün eli, tablonun merkezini işaret eder. Ortada, ölü ve
çevresinde öğrenciler yer almıştır. Resimde piramidal figür yığını, diyagonal bir yerleştirme
içindedir. Bütün figürlerin dikkatleri bir noktada toplanmıştır. Bu titiz ve ölçülü kompozisyon
ile Rembrandt, kendinden öncekileri aşmıştır ve ayrıca burada siyah-beyazlaştırma ( kontrast
), o zamana değin hiçbir ressamın varamadığı bir açıklığa kavuşmuştur ( Turani, 1997: 472).
Rembrandt’ın resimlerinde aydınlatma, tek açıdan gelen hafif bir ışık ile sağlanır. Işıklı
alanlardan gölgeli kısımlara geçişte ışığın kendisi gibi yumuşaktır. Tuvalin bütünü içerisinde
zemin ayrıca önem kazanır. Fondaki nesneler ön plana göre daha az aydınlatılır, bu da
temanın daha çok öne çıkmasını sağlar. Görüntünün dışında kalan diğer alanlar tamamen
karanlıktır.
Rembrandt bu çalışmasında masada yatan kadavrayı merkeze alıp izleyicilerin
dikkatinin dağılmasını engellemiştir. Rembrandt, portrelere gelen yumuşak ve ılımlı ışığı aynı
zamanda o kişilerin sıcak ve samimi olduğunu göstermek amacıyla kullanmıştır. Canlı
figürlerin kıyafetleri koyu tonlar ile mekânla birleşirken, yüzlerine gelen ışık yumuşak ve
özenli bir şekildedir. Kadavrada ise vücut kısmı tamamen aydınlatılmış baş bölümü karanlıkta
bırakılmıştır. Bu da bize dünyalar arası farkı göstermektedir.
Sağ elinde forseps ile elin hareketini kontrol eden kol kaslarını ve tendonlarını tutan Dr.
Tulp ’un sol parmaklarının kıvrılmış olması, söz konusu kas ve tendonları sağladığı el
hareketlerine bir göndermedir (Öndin, 2018, 199).
Çeşitli yüz ifadeleri ve giysileri içindeki grup portrelerine bakıldığında, kişilerin
karakter farklılıklarının yanında yansıttığı kişinin sosyal konumu ve bu konumundan doğan
güce de vurgu yapılır (Edeer, 2015: 72).
Resim 7. Rembrandt Van Rijn, Koltukta Genç Kadın portresi, 92x71 cm, Tuval üzeri
yağlı boya, 1632, Gemaldegalerie der Akademie der Bildenden, Vienna.
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Kaynak: http://www.rembrandtpainting.net/rmbrndt_1620-35/young_woman.htm
“Koltukta Genç Kadın” (Resim 7) resminde Rembrandt basmakalıp bir güzelliğe önem
vermeyip daha çok resmin içeriğine önem vermiştir. Bu çalışması klasik Hollanda sanatı izleri
taşıdığını gösterse de yeşil bir zeminin üzerine yerleştirilmiş kadın figürü portresindeki ve
yakasında bulunan ışık gölge oyunları, sağ elinin rahatlığı sol elinin ise güç aldığı hali
Rembrandt’ın serbest resim tekniğinin bir göstergesi olmuştur. Her portre tablosunda olduğu
gibi bu tablosunda da ışık gölge birbirinden ayrılamaz kardeşler gibidir.
Sanatçı, portrede ışık gölge ile çok başarılı bir şekilde oynayarak göz yanılması
oluşturur. Bu tekniğe chiaroscuro denir. Yağlıboya, ışık gölgeyi etkili bir şekilde göstermek
için çok etkili bir malzemeydir. Rembrandt, yağlıboyanın içine farklı malzemelerde katıp
yüzde kalın bir doku bırakmıştır. Hatta bazı portrelerinde boya katmanı o kadar fazladır ki
çamur etkisi oluşturmuştur. Burada gri, kahverengi ve siyah hâkim olup dantellerdeki beyaz
renk oyunlarıyla dudaktaki kırmızılık ölçülü bir hayatiyet ifadesidir. Gövdeye doğru
baktığımızda ise bize dokunun gücünü yaptığı ışık gölge oyunlarıyla gösterir. Rembrandt,
böylece kıyafetin şeffaflığını ve dokunun yumuşaklığını açık koyu dengesiyle sağlamış olur.
Sanatçıyı çağdaşlarından ayıran tarafta budur. Koltuktaki bir genç kadın portresi
Rembrandt’ın gençlik eseri olduğu halde konunun işlenişi bakımından sanatçının en güzel
örneklerinden sayılır (Altuna, 2013: 104).
SONUÇ
Barok Sanatı içinde oldukça önemli bir yere sahip olan Rembrandt, kompozisyonlarını,
günlük hayattan seçerek, tek kaynaktan gelen ışık üzerine ve ton araştırmaları yaparak
oluşturmuştur.
Rembrandt’ın resimlerinde kullandığı aydınlık ve karanlık zıtlığının yarattığı canlılığın
etkisi bugüne kadar gelmiş ve sanat tarihinde “Rembrandt Aydınlatması” gibi kavramları
doğurmuştur ve Rembrandt’ın yarattığı ışık canlılığı, görsel sanatların her alanını etkilemiştir.
Sanatçının özellikle portre çalışmaları, ışık gölgenin özenle ve canlılıkla uygulandığı
eserlerdir. Mekân içinde çalıştığı portreleri, Rembrandt’ın kendi kişiliği üzerinde sürekli
çalışmalar yaparak psikolojik portre türünü keşfetmesine sebep olmuştur.
Rembrandt’ın portrelerinde önemli olan model değil ifadesidir. Gerek toplu portrelerde,
gerek diğer yapıtlarında modelin görüntüsü değil, görünmeyen iç dünyasını yansıtır.
Portrelerinde kendimizi insanların karşısında buluruz. Onların ılıklığını, yalnızlık ve acılarını
duyumsarız.
Rembrandt Barok döneme ve kendinden sonra gelen dönemlere öncülük etmiştir.
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TÜRK RESİM SANATINDA GEOMETRİK NON-FİGÜRATİF
YAKLAŞIMLAR1
Ebru ÜNAL
Doç. Dr. Selda MANT MENAY
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Özet
Soyut Resmin ilk ortaya çıkışından beri sanatçılar iç dünyalarını tuvale yansıtmışlardır.
Önceleri, gerçekçi eserler veren sanatçılar sonraları iç dünyalarını olduğu gibi yansıtan eserler
vererek soyut sanatın ilk adımlarını atmışlardır.
Türkiye’de soyut resim siyasal, ekonomik ve toplumsal şartlardan dolayı geç başlar ve
bu yönde gelişir. Soyut sanatın Türkiye’de anlaşılması ve benimsenme süreci sancılı bir süreç
olarak karşımıza çıkar. Fakat sanatçılarımız soyut sanatı Türkiye’de yapabileceklerini
kanıtlamışlardır. 1940’lı yılların başında soyut anlayışta resimler yapılmaya başlanır, Önceleri
toplumsal gerçekçi resimler yapan sanatçılarımız 1950’li yıllarda soyut geometrik anlayışta
resimler yaparlar. Bu anlayışta resim yapmalarındaki bir başka neden ise yurt dışında eğitim
alan sanatçılarımızın çalıştıkları atölyelerdeki ressamlardan etkilenmiş olmaları olarak da
gösterilebilir. Çalışmanın amacı,Türk Resminde soyut sanatın gelişimine değinilerek soyut
sanat içinde yer alan Geometrik Non-figüratif çalışan sanatçılar ve eserlerinin teorik bir
şekilde incelenmesidir. Araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Bu araştırma, Türk
Resminde Geometrik Non-Figüratif resim anlayışını benimseyen sanatçılardan Şemsi Arel,
Sabri Berkel, Cemal Bingöl, Ferruh Başağa, İsmail Atınok, Mübin Orhon, Adnan Çoker,
Özdemir Altan ,Halil Akdeniz ve bu sanatçılarımızın eserleri ile sınırlıdır. Türk resim
sanatının geometrik resim yaklaşımları, Şemsi Arel’de kübizm şeklinde görülürken, Sabri
Berkel de kaligrafik soyut olarak kendini gösterir. Cemal Bingöl renk ve lekeyi özgürce
kullandığı figür çalışmalarında dikkat çekerken, Ferruh Başağa’nın manzara resmine
yenilikler kattığı görülür. 1973’lerde soyut sanata yönelen İsmail Altınok’un ise soyut
geometrik konstrüktif bir yapıya sahip, yüzey parçalanmaları şeklinde resimler ürettiği dikkat
çeker. Özdemir Altan’ın çalışmalarında ise düz yüzeyler üzerindeki yazısal hamleler, renkli,
geniş parçalı ve sürprizli çizgiler yer alırken, Halil Akdeniz’in geometrik non-figüratif
resimlerinde saf bir dinginlik içinde renkli yüzeyler ve çizgiler, kare ve dikdörtgen kullandığı
görülür. Günümüzde Türk Resmi içinde yer alan Geometrik Non-Figüratif resim anlayışı yeni
sanatçılarımızla varlığını sürdürmekte ve gelişmektedir.
Anahtar Kelimeler: Türk Resmi, Soyut Sanat, Geometrik Non-Figüratif
GEOMETRIC NON-FIGURE IN TURKISH PAINTING ARTAPPROACHES
Abstract
Since the first appearance of abstract painting, artists have reflected their inner worlds
on canvas. Previously, the artists who gave realistic works later took the first steps of abstract
art by reflecting their inner worlds as they were.Turkey in the picture political, economic and
1

Yüksek lisans tezinden üretilmiştir
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social conditions due to the late start and develop in this direction. Abstract art in Turkey's
understanding and adoption process appears as a painful process. But our artists have prove
they can do abstract art in Turkey. In the early 1940s, paintings were made in abstract
understanding. Our artists who made social realistic paintings in the early 1950s make
paintings in abstract geometric conception. Another reason for their drawing in this sense is
that our artists who study abroad can be shown to be influenced by the painters in the
workshops they work with. The aim of the study is to make the theoretical works of nongeometric figurative artists and their works in abstract art by touching on the development of
abstract art in Turkish painting. The research was designed in a screening model. This
research is limited to the works of Şemsi Arel, Sabri Berkel, Cemal Bingöl, Ferruh Başağa,
İsmail Atınok, Mübin Orhon, Adnan Çoker, Özdemir Altan, Halil Akdeniz and one of the
artists who adopted the understanding of geometric non-figurative painting in Turkish
painting. Geometric painting approaches of Turkish painting are seen as cubism in Şemsi
Arel, Sabri Berkel also shows itself as a calligraphic abstract. While Cemal Bingöl draws
attention in his figure works, which use color and stain freely, it is seen that Ferruh Başağa
adds innovations to landscape painting. In 1973, İsmail Altınok, who turned to abstract art,
produced paintings in the form of surface fragments with an abstract geometric constructive
structure. In Özdemir Altan's works, there are written moves on flat surfaces, colored, large
pieces and surprise lines. Halil Akdeniz's geometric non-figurative paintings show that she
uses colored surfaces and lines, square and rectangles in pure serenity. Geometric nonfigurative painting concept, which is included in Turkish Painting, is still existing and
developing with our new artists.
Key Words: Turkish Painting, Abstract Art, Geometric Non-Figurative
GİRİŞ
Sanattaki köklü değişimler ve oluşumlar, bulunduğu çağın kültürel ve toplumsal
oluşumlarından etkilenmiştir. Teknolojik ilerlemeler, iletişim kolaylıkları, sanatçıları ve
akımları daha kolay bir biçimde etkilemiş ve birbirine yakınlaştırmıştır. Sanat da sanatçılar
gibi bu yakınlaşmaya açık olmuştur. Soyut sanat sanatçıları, bu açık tavrı tüm sınırlarıyla
kullanmış ve bu 20. yüzyıl akımlarından biri olmuştur.
“Başlangıcından günümüze Türk resmi değişime hep açık olmuştur. 1930’lu yıllardan
1950’li yıllara kadar birçok sanatçı soyut sanat uğraşı içine girmiş fakat biçimsel sorunları
aşamamışlardır. 1950’lerin ressamları, Türk kaligrafisinden hareket edip çizgisel durağanlığı
denemiş, yenilenme sorunlarını hem bu yönde, hem de geleneksel geometrik renk planları
yönünde çözümler aramışlardır” (Tansuğ, 2005: 245).
Türkiye’de denenmiş ve geliştirilmiş olan soyut sanat, 20. Yüzyılın ikinci yarısında Batı
sanat dünyası ile paralellik göstermiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar basit biçimsel bir
aktarımdan çok, özgün çalışmalar olmuş ve ülkede plastik düşüncenin gelişimine katkı
sağlamıştır (Germaner, 1999:21).
SOYUT SANAT
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“Soyut, öncelikle somut gerçekliğe olan uzaklığı yönünden “olmayan” anlamına gelir.
Sanatta soyut ise, bilinen bir konusu olmayan ya da konusu içinde saklı olan, figürsüz olan
anlamına gelir. Non-objektif sanat sözcüğü ile tanımlanan soyut sanat, tamamıyla düşsel bir
ürün olabileceği gibi tabiattan ilham alınarak objenin biçiminin giderek genelleştirilmesi ve
sadeleştirilmesi ile de oluşturulabilir” (Erzen, 1997:1689).
Nesnelerin kendilerinden kaynaklanmayan bu aldırmaz tavır, bütün tekniklere ve
yöntemlere açık olmaya karşı, bu kuşkucu eğilim ve düşünürlerin dile getirdikleri uzmanca
gerekçeler olur. Sanatçılar, gerçeklik dünyasından olabildiğince uzak kalmaya çalışırlar
(Lhote, 2000:109).
“Resimde ‘Soyut’ ve ‘Soyutlama’ sadece görsel benzerlik gösterir. Soyutlama da,
görülen dış gerçekten hareketle tamamıyla soyut biçimler haline getiren sanattır. Bu resmin
insan zihninde hala dış gerçeğe ait çağrışımlar yapması onu soyuttan ayırır. Soyut resimde ise
dış gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Gerçek soyut resim, insan zihninde bütünüyle soyut olarak
oluşturulan resimdir”(Güvemli, 1982:170) Geometrik Non-Figüratif de ise, sanatçılar doğaya
bağlı kalmadan, zihinlerinde oluşturdukları görüntüleri renk ve geometrik formlarla eserlerine
aktarma ile yapmaktadırlar.
BATI RESMİNDE SOYUT SANAT
“20. yüzyıl başlarında tüm modern öncü sanat akımlarının ve sanatçıların genel
eğilimini oluşturan sanatsal anlatımdaki yeni tavırlar, biçime ilişkin değişmeler, biçim
bozmaları, çarpıtma ve parçalamalar, Sigmund Freud’a göre uygarlıkla gelen bir rahatsızlık
duygusunun ürünü olarak karşımıza çıkartır” (Hausser, 1984:396).
Batı sanatı, sanatın merkezine nesnel gerçeklik ile özne arasındaki çelişkiyi yerleştirir.
Bu durum, 1950’lerin Soyut-Dışavurumcu anlayışı ile dışavurumcu miras üzerine kuruludur
(Akdeniz, 2004:27). Dışavurumcu olan sanatçı bir çeşit iç gözlemle tepkisel ürünler ortaya
çıkartır ve tarihte hiç olmadığı kadar yapıtlarına kendi içinde oluşturduğu duygu düşünce ve
etkileşimlerini verir.
İlk soyut eserin kimin tarafından yapılmış olduğu, bugün sanat camiasında bir tartışma
konusudur. Kandinsky 1910'da soyut sanata yönelmeye başlar. Daha önce Moskova'da
Empresyonistlerin bir sergisini izlemiş ve ressamların büyük fırça darbeleriyle yaptıkları renk
ve ışık dokusundan fazla etkilenir. Bu Claude Monet'nin "Saman Yığını" (Resim 1) adlı
eseridir.
Resim 0: Claude Monet, “Saman Yığını”, Tuval Üzeri Yağlı Boya, 1890

Kaynak: Monet, Boyut Yayın Grubu, İstanbul, 2007, s: 77
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“Tabiatta ne varsa küreye, koniye ve silindire göre şekillenir diyen Cezanne,
Empresyonistlerden daha ileri giderek şekil konusunu yeniden irdeler ve Kübizmin
oluşmasında önemli bir tesir yaratır. Gombrich, yaratılan bu yeni teknikle ilgili şunları söyler:
“Cezanne bir illüzyon ortaya çıkartmak istemiyordu. O daha çok hacim ve derinlik hissi
ortaya çıkartmak istiyordu. Bunu da geleneksel çizgi yöntemlerine gerek duymadan
yapabileceğini biliyordu” (Gombrich, 2004:544).
Empresyonizmle başlayan soyut düşünce, artık sanatta hakim hale geliyor. Bu durum;
doğa ve nesne karışında duygusal değil, düşünsel hal almadır. Bu durum beraber yalnız bir
imgesel varlık olarak olur. Sanat; bu yeni değerler çevresinde soyut düşünsel bir kapsam
içinde ortaya çıkmış olur (Tunalı, 2003:123).
“Buna göre, Non-Figüratif, iki ana yön içinde oluşuyor. Biri, salt geometrik,
Konstrüktivizm bir resim anlayışı, öbürü de sadece renk ve biçim ilgilerine dayanan bir resim
anlayışı (Tunalı, 2003:197).
Soyut geometrik sanat, başlangıcından günümüze kadar birçok avangart sanat akımıyla
karşı karşıya gelerek ilerler, Ekspresyonizm, 1907’de başlayan Kübizm, Fütürizm,
Süprematizm, Konstrüktivizm, Dada hareketi, Pürizm, Sürrealizm, Stijl Grubu, 1940’lardan
sonra ise Soyut Ekspresyonizm ve Op Art gibi sanat ekolleriyle içinde bulunduğu yüzyılı gizli
bir yarış ile tamamlar.
Wassily Kandinsky (1866-1944)
“Kandinsky soyut sanat içinde anlatımcı soyutlamayı benimser ve bu türün en önemli
uygulayıcılarından biri olarak karşımıza çıkar. 1895 te Moskova’da açılan Fransız
izlenimcileri sergisinde gördüğü Monet’in saman yığınları tablosuyla paletin gücünü anlaması
ve gene Moskova’da dinlediği Wagner’in Lohengrin operasının renkleri, yaşamını büyük
ölçüde etkiler. 1910 yılında ilk suluboyasını gerçekleştiren Kandisnky (Resim 2), çalışmasını
hiçbir figüratif karşılığı yadsıtmayan, tümüyle renklerin ve biçimlerin duygusal etkisine
dayanmasıyla oluşturmuştur. Yapmış olduğu bu eseri, ilk salt soyut resim olarak adlandırılır.
İsimsiz olarak adlandırdığı bu eserinde, temsili geleneklerden ve saf soyutlamalardan
tamamen uzaklaşmıştır” (İnankur, 1997:939).
Resim 2: Kandisnky, “İsimsiz”, 49,6x64,8cm, Suluboya-Hint Mürekkep, 1910

Kaynak: www.wassilykandinsky.net
Kandinsky resimde zararlı oldukları gerekçesi ile doğal görüntüleri ilk eleyen ressam
olarak nitelendirilir. Kendisi soyut ya da Non-Figüratif denen sanatın ilk uygulayıcısı olarak
kabul edilir (Yılmaz, 2006:58).
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“Kandinsky’e göre; “Somut objelerden soyut dünyaya yönelmedeki ilk hamlelerden biri
teknik ve sanatsal bir terim kullanırsak üçüncü boyutun reddi, yani resmi tek bir zeminde
tutma etkisidir. Model yapma terkedilmiş, böylece somut obje daha soyut bir hal almış ve
ilerisi için mühim bir adım atılmış olur.” (Kandinsky, 2005:117)
Piet Mondrian (1872-1944)
Kandinsky’ den dört yıl sonra ilk soyut resim denemelerine başlayan Piet Mondrian soyut
sanatı artık sübjektif yaşantılarının ifade aracı olarak değil, evrensel bir biçim şekil olarak
görür (İpşiroğlu & İpşiroğlu, 1993:54).
1919’a kadar resim zeminini küçük dörtgenlere bölerek renklendirir (Resim 3).
1919’dan sonra resim zeminini dolduran dikdörtgenleri büyütür ve renkler tonlardan
arındırılarak parlamaya başlar (İpşiroğlu & İpşiroğlu, 1993:53).
“Mondrian’ın kesişen siyah çizgileriyle renkli dikdörtgenleri bir resim oluşturmak için
yeterli değilmiş gibi görünür ama bunlar sanat eserinin dış şeklini çok net bir şekilde
yankılayarak bu şekli bir düzen ilkesi olarak yeni bir kuvvetle ve bütünleşmişlik hissiyle öne
çıkarırlar. Mondrian’ın sanatı, doğadan alınmış bir modele sahip olmadığı için keyfiliğe
düşme riski taşımak şöyle dursun, zaman geçtikçe fazla disiplinli, ulaşımcılara fazla bağlı
görülmeye başlamıştır” (Greenberg, 2002:356).
Resim 3:Piet Mondrian,“Kırmızı, Sarı ve Mavi ile Kompozisyon”, 72,5x69cm,
Tuval Üzeri Yağlı Boya, 1937

Kaynak: www.wikiart.org
Kazimir Malevich (1878-1935)
“1878 yılında Rusya’da doğan Kazimir Malevich, Kiev Sanat okulunda eğitim görür.
İlk dönem yapıtlarında Rus halk sanatı etkili çalışmalar yapar ve sonraları soyutlamaya
yönelir. Giderek kendi adıyla anılacak olan Süprematizm (soyut geometriciliği benimseyen
bir resim anlayış) akımı doğrultusunda eserler üretir Rus izlenimcilik türünde de resimler
yapan Malevich, özel koleksiyonlarda gördüğü Cezanne ve Leger’nin resimlerinin yanı sıra
Fovizm örnekleri ile yeni eğilimler de tanımıştır” (Tükel, 1997:1158).
Resim 4: Kasimir Malevich, “Beyaz Fon Üstünde Siyah Dörtgen”,
79,6x79,5cm, Tuval Üzeri Yağlı Boya, 1914
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Kaynak: www.tarihnotlari.com
“Bu alan, salt bir düzlem üzerindeki dikdörtgenin dünyasıdır. Malevich bu dönemde,
tuval üstünde siyah, kırmızı bazen de sarı ile kare, daire, üçgen gibi temel geometrik
biçimlerin bir arada kullanıldığı, tuvalin üstüne siyah bir karenin yer aldığı( Resim 4) yapıtlar
gerçekleştirmiştir. Bu süprematist düzenlemelerdeki biçimler, farklı renkte oluşları ve özel
yerleştirilişleriyle bir boşlukta yüzüyorlarmış izlenimi verir” (Tükel, 1997:1158).
1950 SONRASI TÜRK RESMİNDE SOYUT SANAT
18. yüzyılda Batı Soyut Sanatın yaygınlaşmasıyla, Türkiye yeniden dış dünya ile
ilişkilerini artırır. Batı sanatını yakından takip eden Türk sanatçıları, 1940’lı yıllarda soyut
sanata yönelir ve eserler vermeye başlar. 1950 yılından sonra geometrik soyut, geometrik
non-figüratif, lirik soyutlama ve de lirik non-figüratif eserler veren sanatçılar, Türk resminin
başlangıcını gösterir niteliktedir.
“1950’ler Türk resminin teknik aşamalar, biçimsel ve üslup arayışları ve ulusal içerik
deneyimlerinin sonunda, iki ayrı yoldan anlatım gücü kazandığı bir dönemdir. Bir yanda
Bedri Rahmi ve onu izleyenlerin Türk görsel geleneklerine ve Anadolu coğrafyasına yönelen
çalışmaları, öte yanda ilk kez tümüyle soyut biçim kullanarak bir yaşam görüşü, bir duygu ve
varoluş dünyası anlatmaya çalışan Soyut-Dışavurumcuların resimleri. 1950’lerin attığı özgür,
anlatımcı ve artık resim dilinde kendini rahat hisseden çabalar, bugünkü yeni kuşağın güç
aldığı ortamı hazırlamıştır” (Yarardal, 1984:13).
“1953 yılında, Ankara'da Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Adnan Çoker'le Lütfü
Günay'ın birlikte açtıkları ilk soyut sanat sergisinde, resmin bir tasarı işi olduğunu anlatan
yazılı açıklamalar yapılır. Adnan Çoker ve Lütfü Günay, sonraki yıl yine Ankara'da Helikon
Galerisinde soyut sanat eserlerinin olduğu ve bu olayın geliştiği başka bir sergi daha açarlar.
Aynı galeride daha sonra Cemal Bingöl'ün tümüyle non-figüratif eserlerinden oluşan bir sergi
açarak, soyut sanata yön verdiği görülür” (Tansuğ, 2005:246).
GEOMETRİK NON_FİGÜRATİF RESİM VE SANATÇILAR
“Non-figüratif” sözcüğüyle de tanımlayabileceğimiz soyut sanat, tamamıyla hayal ürünü
olarak ortaya çıkabileceği gibi, doğada bulunan nesnel bir biçimin yalınlaşması, arıtılması
veya genelleşmesiyle de elde edilebilir. Bu şekilde ortaya çıkan hayal ürünü, nesnel
görüntüyü anımsatabileceği için soyut yerine “soyutlama” terimini de kullanabiliriz.
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Şemsi Arel (1906-1982)
İlk dönemlerinde figür ve manzara resimleri yapan Arel, 1929 yılında mezun olur. Bir
süre izlenimci eserlerde veren Arel, 1950’lerde Fernand Leger, Andre Lhote ve Jean
Metzinger atölyelerinde çalışır. Bu sanatçılardan aldığı etkiyle kübizme yönelir ve geometrik
düzenlemelerle eserler yapar (Resim 5). Geometik Non-Figüratif resmin geçerli olduğu 1955
Türkiye’sinde, geleneksel kaligrafiye yönelerek, yüzeysel bir mekan içinde kaligrafik
işaretleri bütünleştirerek eserler oluşturur.
Resim 5: Şemsi Arel, “Kompozisyon", 72x100cm, Tuval Üzeri Yağlı Boya,
1956

Kaynak: www.turkishpaintings.com
Şemsi Arel, katı ve donuk formlarda olan kaligrafiyi resimlerine motif olarak alarak
daha akılcı ve dengeli şekilde düzenlemiş olur. Rastgele ve içgüdüsellikten uzak olan bu
kompozisyonlar; siyah, renkli sarı, gri ve mavi zeminler üzerine yazı formları şeklindedir
(Ersoy, 1998:34).
Sabri Berkel (1907-1993)
Soyut sanatla anılan Sabri Berkel modern sanat anlayışının öncüsü sayılır.
Düşündüklerini resmeden Berkel, doğaya bağlı kalmaktan uzak durur(Resim 6). Zihninde
biçimlendirdiği soyut yapıtları lekeci anlayışla çalışır ve bunları ön plana çıkarır. Berkel’in
resimlerinde tesadüflere yer yoktur. Tüm soyut çalışmalarında fırça vuruşları yerini akılcı bir
düzenleme ile yaratımlara yer verildiği görülür (Ersoy, 1998:36).
Sabri Berkel’in figür sorunundan kurtularak rahatlamasını ve duygularının ifadesi ile
plastik sorunlara yönelmesini sağlayan Geometrik Non-figüratif resim anlayışıdır. Diğer sanat
üslupları ve akımlarında olduğu gibi soyut dışavurumculuk, Türk sanatçısının kendini
kabullenmesini ve ruhsal dünyasını ifade ederek özgün görsel denklemler bulmasını sağlar.
Bu sebeple Berkel, özgün ve içten yapıtlar ortaya çıkartmıştır (Aksüğür, 1981:26).
Resim 6: Sabri Berkel, “Soyut Kompozisyon”, Tuval Üzeri Yağlı Boya,
70x100cm, 1981
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Kaynak: www.beyazart.com
Cemal Bingöl (1912-1993)
Türkiye’de ilk soyut çalışmalar yapan sanatçılardan biri olan Cemal Bingöl, önceleri
kolajla yaptığı çalışmalardan sonra soyut anlayışla resimler yapmaya devam eder. Az renk,
düz boyama yöntemi ve arıtılmış geometrik formlarla resimlerini oluşturmuştur (Ersoy,
1998:36).
Cemal Bingöl’ün, “İzmit İstasyonu” (Resim 7) isimli resmi şiirimsi, geometrik, sınırları
belli olan, sade bir eserdir. Dikkat çeken motiflere yer verilmiş eserde hacimsel bir derinlik
yoktur. İstasyonda bekleyen insanların yaşam belirtisi, resimdeki trenin siyah duman
karamsarlığını hafifletir.
Cemal Bingöl’ün, hacim ve perspektifin sıfıra indirgenmiş resimlerinde, natürel
anımsatmalar yapan şekle ve duygusal imgeler hissettiren boya izlerine rastlanmaz. Genellikle
resimlerinde disiplinli, matematiksel keskinlikte ve sınırlıklarıyla biçimler görülür (Akdeniz,
2004:19).
Resim 7: Cemal Bingöl, “İzmit İstasyonu”, Duralit Üzeri Yağlı Boya, 100x66,5 Cm,
1960

Kaynak: Tansuğ, Sezer, 2005:280
Ferruh Başağa (1914-2010)
1914 yılında İstanbul’da doğan Ferruh Başağa, 1930 yılında Güzel Sanatlar akademisi
resim bölümüne girer. Ferruh Başağa soyut sanata yönelmesinin gerekçelerini şu sözlerle
ifade eder: “Soyut resimde, resimsel oluşmaya ilişkin mutlak resimsel mantık ön plana
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çıkıyor. Bence, soyut resim, bu günümüze uygun düşmektedir. Günümüzün canlılığını,
akılcılığını ileri görüşlülüğünü göstermektedir” (Giray, 1999:514).
Resim8:Ferruh Başağa,“Güvercinler”100x100cm,TuvalÜzeri Yağlıboya, 2006

Kaynak: www.artamonline.com
Sanatçı, transparan üçgen formlar (Resim 8) üzerine kurulmuş hacimsel etkilerde
çalışmalar yapar. 1953-1970 yılları arasında lirik soyut olarak gösterilen resimler
yapan Başağa, geometriden uzak doğrudan boyaya dayalı tek renk üzerine kurulmuş
eserler verir. 1980 sonrası geometrik soyut çalışmalarına yön veren sanatçının, zayıf
ışıldayan ve şeffaf boya kullanımı ile üçgen formların olduğu kristalize şekillerden
oluşan eserleri dikkat çeker (Ersoy, 1998:38).
İsmail Altınok (1920-2002)
İsmail Altınok önceleri, figüratif, lirik bir anlatımı yıllarca sürdürdükten sonra
op-art geometrizmi benimser, aralıklarını atlamalı olarak eşit biçimde düzenlediği
paralel çizgileri, aynı aralıklarda dik olarak da kestirerek ritmik bir parçalanmanın
olanak verdiği katı bir resme yönelir (Berk & Turani, 1981:203).
Onun kendine özgün ve kişisel yorumlamasıyla konstrüktivizm inşa gücü
çizginin sınırları içinde rengin kendi değeriyle farklı bir sentez elde etmektedir.
Altınok’un kendine özgü kişisel yorumlaması inşacı çizginin sınırları içinde kendi
değerleriyle farklı bir yapı kazandırır. Yüzeylerde kullanmış olduğu kontrast renkleri
yanyana kullanması ve renk geçişlerine gitmemiş olması hacim olayını ortandan
kaldırır (Resim 9) 1970’den sonra yapmış olduğu çalışmalar da Geometrik NonFigüratif anlayışa yöneldiği görülür (Özsezgin, 1982:49). Çalışmalarında, paralel
çizgileri eşit aralıklarla dik olarak keserek ritmik parçalanma ile katı bir görünüm
sağlar. Kesişen çizgilerin oluşturduğu alanları 2 veya 3 renkle boyayarak soyut
geometrik konstrüktif bir yapıya sahip resimler üretir. Yüzey parçalanmaları şeklindeki
bu eserler katı, kuralcı, disiplinli ve duygudan yoksun bir anlayış yansıtır (Ersoy,
1998:39).
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Resim 9: İsmail Altınok, “Morlu Kompozisyon”, Tuval Üzeri Yağlı Boya,
110x140cm, 1967

Kaynak: www.turkishpaintings.com
Mübin Orhon (1924-1981)
Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve Birleşik Amerika’da çeşitli sergilere katılan Orhon,
ilk kişisel sergisini Ankara’da 1992’de Galeri Nev’de düzenler. İki karşıt rengin plastik
olgularından yola çıkarak, soyut ve dolu bir sanat anlayışı etkisinde derinlik ve aralık
etkilerini uygular. Çağdaş resim sanatımızda soyut şekil araştırmalarına dayalı çalışmalar
yapmış ve bu döneme ait özgün örnekler sunmuştur (Özsezgin, 1999:362).
Mübin Orhon koyu bir fon üzerine gizli bir form ışığı belirtisini yansıtan soyut ve
mistik yapıtlar oluşturarak, güçlü bir izlenim uyandırır (Resim 10). Orhon, yaptığı bu eserlerle
Sabri Berkel ve Adnan Çoker gibi usta soyutlamacılar kategorisinde yer alır. Diğer
sanatçılardan, formel ve konformist yanları ağır basan soyut eğilimler de aşılmakta, biçim
olgusunun, mistik eriyiş içinde özlü bir insancıl içerikle bütünleştiğine de tanık olunur
(Tansuğ, 1988:97-98).
Mübin Orhon’un resimlerinde ışık, yaşam gizeminin ışığını gösterir. Saydam ve
saydamsız katmanlar olarak yaptığı eserleri, çağdaş resim sanatımızın soyutçu biçim arayışları
döneminde özgün bir yer tutar(Beyazart, 2019).
Resim 10: Mübin Orhon, “Mavi”, 29.5x23 cm, Kâğıt Üzerine Suluboya,1977

Kaynak: www.antikalar.com
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Adnan Çoker (1928- )
1955 yılında Avrupa yarışmasını kazanarak Paris’e giden Çoker, 1957-1958 yılları
arasında Andre Lhote atölyesinde, 1958-1960 yılları arasında da Henri Goetz Atölyesi’nde
çalışır.
Mimariyi konu edinirken ortaya çıkarttığı kavram için Çoker, simetrik biçimler,
yapıların dengesi simetri gerilimi yaratır. Renkleri ve biçimleri sadeleştirir ve en aza indirir.
Bu çalışmalarıyla Çoker kavramıyla var olur (Taktak, 1984:17).
Bu resim serisinde Bursa’daki Yeşil Cami mimarisinden yola çıkan Çoker, geleneksel
olarak seçilen mimari öğe, Yeşil Cami’de yan yana konulan iki kubbe arasındaki Çoker’in
fark ettiği ve etkilendiği boşluktur. Bu boşluk O’nun için yanılsama boşluğudur. Resimde
görülen siyah espas üzerinden uzaklaşıyormuş gibi görünen paralel iki ışık kontrast yaratarak
hareketlilik kazandırır (İnal, 2003:50) (Resim 11)
Resim 11: Adnan Çoker, “Çemberli Anıt”, 67x50cm, Serigrafi, 1993

Kaynak: www.lebriz.com
Çoker’in resimleri özgür renkçiliği şematik biçimleri, net ve geometrik hacimsel
soyutçuluğa yönelir. Türk mimarisinden yola çıkarak esinlendiği gizemsellikler soyut bir
hacim anlayışı ile bağdaşır. Çoker’in bu resimlerinde ki temel, anlatımsallık ve yücelik, bir
denge ve huzur uyumu ile bütünleşir.
Özdemir Altan (1931- )
Özdemir Altan, resimlerinde denge ve dengesizliği, uyumla uyumsuzluğu, değer ve
değersizliğin arasındaki kavramı, kaynak ve mantıksal gerçeklerle vurgular. Bu kavramlar
kült bir yapıdan çıkarak sınırları aşar, kullanılan malzemeler ise çeşitlilik gösterir. Bu
malzemeler kendi anlamlarının dışına çıkar ve başka bir anlama sahip olurlar. Çalışmalarında
yaptığı ifade zenginliği ve çok yönlülüğü, farklı yaşanmışlıkları da içerisinde barındırır.
Altan’nın çalışmalarında (Resim 12), düz yüzeyler üzerinde ki yazısal hamleler, renkli,
geniş parçalı ve sürprizli çizgiler yer alır. Dinamik ve süratli fırça vuruşlarında, zıt renkler
daha çok siyah-beyaz değerlerdedir ve derin hacimler oluşturur (Berk & Turani, 1981:187).
Resim 12: Özdemir Altan, “Kompozisyon 06”, 180×180 cm, Tuval Üzeri
Karışık Teknik, 2010

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

609

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY

Kaynak: www.istanbulsanatevi.com
Halil Akdeniz ( 1944- )
Akdeniz, Geometrik non-figüratif resimlerinde saf bir dinginlik içinde renkli yüzeyler
ve çizgileri kare ve dikdörtgen kullanarak kullanır. Parçadan bütüne olan çalışmaları dikey ve
yatay dengesi ile oluşturur. Bu durum çizgisel ve renksel anlatımda ifadeyi vurgular (Resim
13) Akdeniz, her şeyi mozaik biçimselliğe indirgeyerek, yer yer birbirini dik olarak kesen
yatay ve dikey çizgilerle karşıtlık oluşturur. Bu çalışmaların temelinde mimariye ilişkin
konsrüktüvit ve kübist eğilimlerinin olduğu bir karakter içinde olduğunu gösterir (Özsezgin,
1988:50).
Resim 13: Halil Akdeniz, “Kültür İmleri”, 180x200cm, T.Ü.K.T.2012

Kaynak: www.lebriz.com
Sanatçı son dönem çalışmalarında “Anadolu Uygarlıkları Kültür Simgeleri’nde” büyük
boyutlu çalışmalar yapar. Geçmişte kullanılan simgelerin yanında yeni simgelerde ekleyerek
yaptığı bu çalışmaları, dikey ritimlerin hakim olduğu ve beğeniye sunulan eserler olarak
karşımıza çıkar (Başarır, 2006:33).
SONUÇ
Türk soyut resmi, batı soyut resmindeki gibi değişimler yaşamamıştır. Türkiye’deki
toplumsal ve siyasal yapı, kültürel oluşumlar, soyut sanatı etkilemiştir. Ressamlarımızın yurt
dışında aldıkları eğitimler doğrultusunda, soyut sanata eğilimlerin görüldüğü 1950’li yıllar,
Türk soyut sanatının başlangıcı olarak görülen yıllar olarak gösterilmektedir.
1950’lerde Fernand Leger, Andre Lhote ve Jean Metzinger Atölyelerinde çalışan Şemsi
Arel, bu sanatçılardan etkilendiği görülmüştür. Bu sanatçılardan aldığı etkiyle kübizme
yönelen Arel, geometrik düzenlemelerin olduğu eserler yaptığı görülür. Geometrik NonFigüratif resmin geçerli olduğu 1955’li yıllarda kaligrafiye yöneldiği gözlenmiştir.
1951 Yılından sonra soyut sanata yönelen Sabri Berkel’in, 1955’ten sonra kaligrafik
soyuta yönlendiği dikkat çeker.
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İlk çalışmalarında izlenimci anlayışta eserler veren Cemal Bingöl, sonraları renk ve
lekeyi özgürce kullandığı figür çalışmaları dikkat çeker. Dönemin soyutlamacı etkileri içinde
kendini geometrik soyutlamaya daha yakın hisseder.
Soyut sanata yönelen bir diğer sanatçımızda Ferruh Başağa’dır, 1946 yılında II. Devlet
Sergisinde ödül aldığı “Aşk” adını taşıyan soyut figüratif eseri, O’nun Türk resmi içerisinde
yer aldığını gösteren en iyi örneklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 1950’lerde
Geometrik Soyutlamanın ilk örneklerini verdiği görülür. Çıkış noktasını doğadan alan
eserleriyle, manzara resmine yenilikler kattığı görülmüştür.
1970’lerde soyut sanata yönelen İsmail Altınok; paralel çizgileri eşit aralıklarla dik
olarak keserek ritmik parçalanma ile katı bir görünüm sağlamıştır. Sanatçının geometrik nonfigüratif yönde eserlerini son dönemlerinde verdiği görülür.
Mübin Orhon, eserlerinde İki karşıt rengin plastik olgularından yola çıkarak, soyut ve
dolu bir sanat anlayışı etkisinde derinlik ve aralık etkilerini uyguladığı görülür. Saydam ve
saydamsız katmanlar olarak yaptığı eserleri, çağdaş resim sanatımızın soyutçu biçim arayışları
döneminde özgün bir yer tutar.
Andan Çoker, simetrik biçimlerle renkleri ve biçimleri sadeleştirir ve en aza indirir.
Özdemir Altan’ın çalışmalarında düz yüzeyler üzerinde ki yazısal hamleler, renkli,
geniş parçalı ve sürprizli çizgiler, sanatçının iç ruhsal yapısından tuvaline aktarımları soyut
sanata olan ilgisini bize göstermiştir.
Halil Akdeniz, Geometrik non-figüratif resimlerinde saf bir dinginlik içinde renkli
yüzeyler ve çizgileri kare ve dikdörtgen kullanarak kullandığını görürüz.
Sanatçılarımızın yurtdışında aldıkları eğitimler doğrultusunda, soyut sanata olan ilgileri
artmış ve içsel duyguları eserlerine yansıtmaya başlamışlardır. Önceleri toplumsal gerçekçi
resimler yapan sanatçılarımız, yurda döndükten sonra soyut sanat eserler vererek Türkiye’de
bu eserleri benimsetmeye çalışmışlar ve başarmışlardır.
1950 yılından sonra Türkiye’de soyut sanata farklı bir boyut gelmiştir. Geometrik NonFigüratif soyutlama yapanlar, kaligrafiden hareket ederek soyutlamaya yönelenler, lirik
soyutlama yapanlar döneme hareketlilik katmıştır. Uluslararası sanat etkinliklerinde görülen
sanatçılarımız çağdaş sanat bağlamında boy göstermişlerdir. Soyut Sanat günümüze
gelindiğinde ise figürden soyuta, soyuttan kavramsala geniş bir yelpaze çizer.
Günümüzde ise sanatçılarımız teknik ve malzeme sıkıntısı yaşamadan, daha özgür ve
sınırlamaların olmadığı yeni kavramlar üretebilmektedirler. Çağdaş Türk Resmi ciddi ilerleme
kaydetmiş ve köklü bir ilerleme ile 21. yüzyıla adım atmıştır.
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DAHA İYİ BİR GELECEĞİN YOL HARITASI OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
VE ENTEGRE RAPORLAMADA
BİRLEŞİK METODOLOJİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR MODEL
ÖNERİSİ
Prof. Dr. Orhan ELMACI
Şule Sarıkoyuncu EMRE
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Özet
Son zamanlarda gelişen kavramlardan en önemlilerinden biri de şirketlerin
sürdürülebilirliği (corporate sustainability) kavramıdır. Sürdürülebilirlik kavramı, doğanın
düzeni, dengesi ve döngüsünü bozmadan, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, insan eliyle yapılan
fiziki sermaye stokunu, insan kaynağını ve teknolojiyi gelecek kuşakların yararını da
gözeterek değerlenmeyi içeriyor. Zaman içinde bu kavram şirketin paydaşlarıyla ilişkilerinin
sürdürülebilirliğine veya sürdürülebilir gelişmesine bağlı olduğu kabul gördü.
Sürdürülebilirlik yaklaşımı, içinde kalıcı değerler üretebilmeyi öngörmesi; şirketlerin, çevreyi,
sosyal ve ekonomik gelişmeleri dikkate alan, kesintisiz üretimin yapılmasını da güvence
altına aldı. Başka bir deyişle paydaşlarına (hissedar, müşteri ve toplum) gelecekte nasıl bir
değer üreteceğini bugünden declare etmesini sağladı ve en önemliside sürdürülebilir temel
yeteneğinin (öz yetenek) varlığına bağlı olduğu gerçeğini ortaya çıkardı. Böylece “kaynak
tabanlı yönetim sistem” görüşü literatürde önemi daha da yadsınamaz bir gerçeğe
dönüşümünü sağladı. Bu da şirketlerin paydaşlarının gereksinmelerini yanıt vermesini
gerekliliğini, diğer bir deyişle şirketlerin faaliyetlerinden etkilenen kişi, kurum ve çevre
üzerindeki etkilerinin, mali, ekonomik ve sosyal etkilerin değerlendirilmesini beraberinde
getirdi. Böylece şirketlerin sürdürülebilirliği, şirketlerin paydaşlarının beklentilerine uygun
hareket edip etmediklerini değerlendirmeye yarayan ölçüler geliştirmesine ve elde edilen
sonuçlar çerçevesinde paydaşlarıyla etkin iletişim bağları kurmalarını sağlayacak raporlama
sistemini beraberinde getirdi. Sürdürülebilirlik işletmeler için sadece 'yapılacak iyi bir şey'
değil, aynı zamanda değerlerini artırmak ve kârlılıklarını sürdürmelerini sağlayan temel bir
gereklilik. Sürdürülebilirlik raporlaması, iç ve dış karar vericilerin kullandığı bilgilerin
işletmelerin sürdürülebilir yeteneğini ölçmek için işletmelerin maddi ve maddi olmayan aktif
değerlerini (varlıkların) ne kadar verimli kullanıldığına bağlıdır. Sürdürülebilirlik, işletme
faaliyetlerinin sosyal ve çevresel sonuçlarına ilişkin bilgilerin raporlanmasını
gerektirmektedir. Sürdürülebilirlik raporları yatırımcılar ve hissedarlar için sosyal ve çevresel
performansın, kurumsal şeffaflığın ve yönetim kalitesinin bir göstergesi olarak görülmektedir.
Bu bağlamda Sürdürülebilirlik raporlaması; ekonomik, sosyal ve çevresel indikatörlerle
sürdürebilirlik sürecinin izlenmesidir.
Bu bildiride, Stratejik Yönetim Muhasebesi sisteminin (SYMS) Sürdürülebilirlik ve
Entegre Raporlamada ki kritik rolü ortaya koyarak sürdürülebilirliğin yol haritası olan
Global Reporting Initiative’in (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlama Kılavuzuna ve Balance
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Score Card (BSC) birlikteliğini sağlamaya yönelik birleşik bir metodolojinin nasıl
oluşturulabileceği konusu teorik olarak tartışmayı hedeflemektedir. Bu model, işletme
performansının daha etkin, etkili ve verimli analizlerinin yapılabilmesine olanak sağlayacağı
öngörülmekte ve stratejik odaklı beklentileri karşılamaya da katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir. Çalışma teorik çerçevede ortaya konmuş, pratikte gerçekleştirme
koşulları tartışmaya açık bırakılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama, Blanced Score Card
(BSC), İşletme Performans Ölçümü ve Analizi, Global Reporting Initiative’in (GRI)
Sürdürülebilirlik Raporlama Kılavuzu

AS A ROADMAP FOR A BETTER FUTURE SUSTAINABILITY AND INTEGRATED
REPORTING DEVELOPMENT OF UNIFIED METHODOLOGY
A MODEL SUGGESTION
Abstract
One of the most important concepts developing recently is the concept of corporate
sustainability. The concept of sustainability includes valuation of the underground and
aboveground resources, the physical capital stock made by man, the human resource and the
benefit of future generations without disturbing the order, balance and cycle of nature. Over
time, this concept has been recognized to depend on the sustainability or sustainable
development of the company's relationship with its stakeholders. The sustainability approach
envisages the ability to produce lasting values; It also ensured the continuous production of
the companies considering the environment, social and economic developments. In other
words, it has enabled its stakeholders (shareholders, customers and society) to declare what
value it will produce in the future, and most importantly, the fact that it depends on the
existence of its sustainable core competence (self-competence). Thus, it evolved into a
“resource-based management system.. This brought about the necessity of the companies to
respond to the needs of their stakeholders, in other words, the assessment of the impacts on
the people, institutions and the environment affected by the activities of the companies,
financial, economic and social impacts. Thus, the sustainability of the companies brought
along a reporting system that will enable companies to develop measures to assess whether
they act in accordance with the expectations of their stakeholders and to establish effective
communication links with their stakeholders within the framework of the results obtained.
For many companies, sustainability is not only a 'good thing to do', but also a
fundamental requirement that allows them to increase their value and maintain their
profitability. Sustainability reporting depends on how efficiently the information used by
internal and external decision-makers is used to measure tangible and intangible assets
(assets) of enterprises in order to measure the sustainable capability of enterprises.
Sustainability requires reporting on the social and environmental consequences of business
operations. Sustainability reports are seen as an indicator of social and environmental
performance, institutional transparency and management quality for investors and
shareholders. In this context, sustainability reporting; economic, social and environmental
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indicators.
In this paper is included a theoretical discussion which is about how to create a unified
methodology to achieve the coherence of the Sustainability Reporting Guide of the Global
Reporting Initiative (GRI), the sustainability roadmap for sustainability, by demonstrating the
critical role of the Strategic Management Accounting system (SYMS) in Sustainability and
Integrated Reporting. This model is expected to enable more effective, effective and efficient
analysis of business performance. It will also contribute to meeting strategic expectations. The
study was put forward in the theoretical framework and the conditions of implementation in
practice were left open for discussion.
Keywords: Sustainability and Integrated Reporting, Blanced Score Card (BSC), ,
Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Reporting Guide.
GİRİŞ
İnsanların kayıt altına alma ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkan muhasebe ile ilgili ilk yazılı
belgelere milattan önce olan belgelerde bile rastlamak mümkündür (Gökgöz A.,2011,s.168).
Ancak, işletmelerde verilerin değerlendirilmesi ihtiyacı işletmelerin profesyonel yöneticilerle
çalışmaya başladığı 19.yüzyılın başlarına dayanır. İşletmenin yönetilebilmesi, ilerlemelerin
tespit edilebilmesi ihtiyacı bir takım verilerin karşılaştırılmasını zorunluluk haline getirmiştir.
Başlangıçta bu karşılaştırmalar, sadece kar, üretim miktarı gibi finansal ve sınırlı sayıda veriye
dayanmakta ise de yıllar içinde, işletmecilik bilincinin artması, hedeflerin değişmesi ile ihtiyaç
duyulan verilerin sayısının da artmasına ve finansal verilerin yanı sıra finansal olmayan verilerin
de dahil edilmesine neden olmuştur.
İşletmeleri, paydaşlarının değişen beklentilerini karşılama, işletmelerin paydaşlarına ve
topluma karşı sorumluluklarını yeniden tanımlamaya ve paydaşlarının ihtiyaçlarına çözüm
sunacak gelecek yönelimli, gelecek nesillerin üretim faaliyetlerini güvence altına almayı
hedefleyen yeni bir raporlama modeline olan ihtiyaç “Sürdürebilirlik Raporlaması” kavramının
ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Tüm çalışmalarda olduğu gibi işletmelerde de belirlenen hedeflerin ve bu hedeflerin
gerçekleştirilmesi için uygulanmakta olan strateji ve politikaların başarı düzeyinin ölçülmesini
gerekli kılmaktadır. Kar elde etme, topluma hizmet ve hizmet sürekliliği olarak bilinen işletme
temel amaçları, günümüzde bu amaçları gerçekleştirirken doğaya, çevreye ve insana karşı
sorumluluklarının da karşılaması gerekliliği ile; işletmelerinin temel amacı, sürdürülebilirlik
olarak evrilmiştir. Bu amacını gerçekleştirmek isteyen işletmelerin izlemesi gereken yollar
çeşitli uluslararası kuruluşların oluşturduğu, standartlar ve rehberlerle temel bir çerçeveye
oturmuştur. Ancak, bu konunun işletmelerde performans sistemine uygulaması ve entegre
edilmesi ile ilgili uygulamalar görülmemektedir.
Yapacağımız bu çalışmada öncelikle literatür taraması yapılacak, devamında ise
kurumsal raporlama kavranın gelişimi, sürdürebilirlik raporları, işletme performansı ve
sürdürebilirlik raporları ile balance score card arasındaki ilişkiye yer verilerek yeni bir model
önerisi üzerinde teorik bilgi sunacaktır.
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LİTARATÜR TARAMASI
Sürdürebilirlik kavramını tanımlama ve farklı bilim dallarındaki ele alınış biçimini
değerlendiren pek çok çalışma bulunmakla birlikte sürdürebilirlik raporlaması ve özellikle
sürdürebilirlik performans ölçümüyle ilgili çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmalara
baktığımızda, R Gray, M Milne 2002 yılında yayınladıkları Sustainability reporting: who's
kidding whom?’da Sürdürebilirlik raporlamasının amaçları ve sürdürebilirlik raporlarının
temel amaçları üzerinde durmuşlar, A Kolk , 2003 yılında Business strategy and the
environment dergisinde yayınlanan Trends in sustainability reporting by the Fortune Global
250 Fortune Global’daki şirketlerin sürdürebilirlik raporlaması yapıp yapmadığı konusunda
değerlendirme yapmış, sürdürebilirlik raporlaması ile şirket performansı arasındaki ilişkiyi
ortaya koymuşlardır. Integrative management of sustainability performance, measurement and
reporting (2006) makalesi ile S Schaltegger, M Wagner kurumsal sürdürebilirliğin önemi ve
performans değerlendirilmesi sürecine dahil edilmesi yönünde vurgu yapmıştır. Integrating
sustainability reporting into management practices (2008) çalışmalarında CA Adams, GR
Frost sürdürebilirlik performansının ölçümü için anahtar indikatörlerin belirlenmesi
gerektiğini belirtmişlerdir.
Kurumsal sürdürülebilirlik göstergelerini belirlemeye yönelik yapılan çalışmaları
kapsayan literatür incelendiğinde ise, araştırmacıların, sürdürülebilirlik performansını
belirlemek için ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlar için ayrı ayrı göstergeler belirlenmesi
gerektiği konusunda hem fikir oldukları; ancak bu indikatörler özelinde birbirine benzer
ancak tamamıyla aynı olmayan indikatörler üzerinde durdukları görülmektedir. Yapılan
çalışmalarda, en çok kabul gören ekonomik göstergeler net satışlar ve ciro, ödenen maaşların
ve yardımların toplamı, satın alınan tüm mal, hizmet ve malzemelerin maliyeti (Skouloudis ve
Evangelinos, 2009; Gallego, 2006) olarak görülmektedir.
Çevresel göstergeler doğal kaynakların korunması odaklı olup, hava ve su kirliliği,
enerji tüketim miktarı, sera gazı emisyonları, (Diesendorf, 2000); bioçeşitlilik, yenilenebilir
ve yenilemeyen kaynak ve yakıt kullanım miktarları (AtKisson, 1996) tarafından dikkate
alınmıştır.
Kurumsal sürdürülebilirliğin sosyal boyutu ile ilgili göstergeler ise bireyin ve
dolayısıyla toplumun refahı, mutlu ve sağlıklı bir yaşam standardına sahip olması ile ilgilidir.
Lee ve Saen (2012) sosyal sürdürülebilirliğin temel alanlarını insan hakları ve sosyal güvenlik
olarak belirtmektedir. Bu bağlamda, istihdam, adil ücret , iş güvenliği (Callens ve Tyteca,
1999), sosyal haklar, her bir çalışan için eğitim saatleri, fırsat eşitliği, ayrımcılığın önlenmesi,
çocuk işçi çalıştırılmaması, sosyal ve insani kuruluşlara üyelik (Gallego, 2006) gibi
göstergeler vurgulanmaktadır. Bu yazarların kullandığı göstergelerin tamamı sürdürebilirlik
hedeflerine dayanmakla birlikte hiçbir raporlama standardı ile entegre düşünülmemiştir.
Sustainability Accounting and Reporting kitabında yayınlanan “Managing
Sustainability Performance Measurement and Reporting in an Integrated Manner.
Sustainability Accounting as the Link between the Sustainability Balanced Scorecard and
Sustainability Reporting” bölümünde Stefan Schaltegger and Marcus Wagner, Kurumsal
Performans Karnesi (Balanced Scorecard) yöntemini, sürdürülebilirlik yönetimi ile
ilişkilendirmeyi öne sürmüşler ve buna paralel olarak kurumsal sürdürülebilirliğin üç temel
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boyutunun (ekonomik, sosyal ve çevresel), performans karnesinin dört boyutuna entegre
edilebileceği belirtmektedirler ancak sürdürebilirlik hedefleri boyutlar ana hatlarıyla ele
alınmıştır. Ayrıca, sürdürebilirlik raporlama çerçeveleri ile bir bağlantı ortaya konulmamıştır.
Daub (2007) ise, sürdürülebilirlik performansı değerleme yöntemi olarak, kurumsal
sürdürülebilirlik raporlarının içerik anlamında karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi
sağlayacak bir cetvel oluşturulmuştur (Daub, 2007). Böylece, GRI göstergeleri dikkate
alınarak, firma raporlarının, bu göstergeler ile ilgili ne derinlikte bilgi içerdiği analiz edilmiş
ve kategoriler altında ağırlıklandırılarak bir değerlendirme yöntemi sunulmuş ancak diğer
raporlama çerçeveleri kapsama alınmamıştır. Bu değerlendirme sistemi önerisinde faaliyet
konusu, faaliyette bulunulan sektör vb. gibi değişkenler veya firmanın kurumsal
sürdürülebilirlik raporu hazırlama amaçları da dikkate alınmamıştır.
KURUMSAL RAPORLAMANIN GELİŞİMİ
İnsanların kayıt etme, belgeleme ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkan muhasebe ile ilgili ilk
yazılı belgeler millattan öncesine dayanmaktadır.(Gökgöz A.,2011,s.168). Ancak, işletmelerde
verilerin değerlendirilmesi ihtiyacı işletmelerin profesyonel yöneticilerle çalışmaya başladığı
1900’lü yılların başlarıdır. İşletmenin yönetilebilmesi, ilerlemelerin tespit edilebilmesi ihtiyacı
bir takım verilerin karşılaştırılmasını zorunluluk haline getirmiştir. Başlangıçta bu
karşılaştırmalar, sadece kar, üretim miktarı gibi finansal ve sınırlı sayıda veriye dayanmakta ise
de yıllar içinde, işletmecilik bilincinin artması, ihtiyaç duyulan verilerin sayısının da artmasına
neden olmuştur.
1960’lardan itibaren gücünü artıran kapitalizmin etkisi birçok sosyo ekonomik problemin
de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu etkiler işletme etiği, işletmelerin topluma karşı
sorumlulukları ve çevresel tahribatları konularının sıklıkla tartışılmasına neden olmuştur (Nehme
& Wee, 2008: 146).
Petrol krizi ardından gelen durgunluk ve enerji kıtlığı, çevre ve istihdamla ilgili konular,
1970’li yılların gündemini oluşturmuş ve bu gündemle 1972 yılında Stockholm Konferansı
düzenlenmiştir. (Yamak, 2007: 41). Stockholm Konferansı kapsamında kaynakların adil bir
şekilde kullanılarak gelecek nesillere aktarılması gerekliliğinin altı çizilmiş ve sürdürülebilir
kalkınmanın temel dayanakları ortaya konulmuştur. 1980’li yıllarda ise finansal olmayan
raporlama daha çok stratejik açıdan ele alınmıştır. 1980’li yılların başlarında Paydaş
Yaklaşımı’nın yaygın olarak kabul edilmeye başlaması, işletmelerin sosyal sorumluluk
sınırlarının çizilmesinde önemli bir katkı sağlamıştır.
1990’lara gelindiğinde küreselleşmenin etkisiyle işletmelerin rolünde ve gücünde görülen
değişim, yaşanan şirket skandalları ve toplumsal beklentideki değişimler işletmelerin sosyal
konulara eğilme ve bu konularda açıklama yapma ihtiyacının artmasına neden olmuştur.
Dolayısıyla öncelikle çevresel raporlamayla başlayan süreç, iş gücü ve toplum temalarını içine
alan sosyal ve etik konuları, aynı zamanda da finansal konuları kapsayan raporların ortaya
çıkmasına zemin hazırlamıştır (Kolk, 2008:2).
Bu unsurlar, ilk defa 1994 yılında John Elkington tarafından “triple-bottom-line” (üçlü
muhasebe/bilanço sistemi) olarak isimlendirilen yaklaşımın ve 1995’te yine Elkinton’ın
geliştirdiği 3P (People, Planet, and Profits = İnsanlar, Gezegen, ve Kar) formülasyonunun temel
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unsurlarıdır (Elkington, 2004). Bu üç boyutlu raporlama, sürdürülebilirlik raporlaması için temel
oluşturmuştur (Yanık ve Türker,2012).
2000’li yıllara gelindiğinde işletmelerin, paydaşlarının tüm bilgi ihtiyacını karşılama ve
farklı bilgi kullanıcılarına bütüncül rapor verme isteğinin doğal bir sonucu olarak Entegre
Raporlama kavramı ortaya çıkmıştır. (Dereköy F, 2018,s.590) Entegre Raporlamanın ortaya
çıkmasındaki temel belirleyici, paydaşlarının değişen beklentilerini karşılama, işletmelerin
paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluklarını yeniden tanımlamaya ve paydaşlarının
ihtiyaçlarına çözüm sunacak, üretim faaliyetlerini güvence altına almayı hedefleyen yeni bir
raporlama modelidir. Günümüzde Entegre Raporlama Modeli’nin de kapsamı genişlemiş ve
Sürdürebilirlik Raporlamasına evrilmiştir.
Günümüzde işletmelerin sadece kâr rakamları değil, aynı zamanda kârı nasıl elde
ettikleri de önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, işletmelerin faaliyetlerinin sosyal, çevresel ve
ekonomik etkilerinin belirlenip raporlanması ihtiyacı; yatırımcıların, işletmelerin gelecekteki
risk ve belirsizlikten nasıl etkileyeceği konusunda bilgilendirilmelerine dair beklentileri ve
finansal raporların işletmenin geleceğine kılavuzluk etmede yetersiz kalması nedeniyle, yeni
bir raporlama yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Söz konusu yaklaşım, “Sürdürebilirlik Raporlaması”
yaklaşımıdır.
Özet olarak Şekil 1 Kurumsal Raporlamanın Gelişimi sunulmuştur.
Şekil 1.: Kurumsal Raporlamanın Gelişimi

Kaynak: EY, Integrated Reporting’den uyarlanmıştır.
Günümüzde kullanılmakta olan sürdürebilirlik raporları tüm sektörlerin uygulayabileceği
genel nitelikteki düzenlemelerdir. Ancak, International Standart Organisation (ISO), Global
Reporting Initiative (GRI) gibi bağımsız uluslararası kuruluşların çalışmalarından da
izlenebildiği gibi raporlama sistemlerinin sektörel bazda daha pek çok parametreyi dikkate alarak
gelişeceği görülmektedir.
SÜRDÜREBİLİRLİK RAPORLAMASI
Gelecek kuşakların ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin günümüz
kuşaklarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir kalkınma modeli olarak tanımlanan
sürdürülebilirlik kavramı, mikro bakış açısıyla ele alındığında, küresel sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanması için ülke ekonomilerinin, dolayısıyla işletmelerin sürdürülebilir biçimde
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kalkınması gerekliliği olarak anlaşılır. Bir araya gelerek ülke ekonomilerini oluşturan işletmeler,
sürdürülebilir kalkınmaya ekonomik, çevresel ve sosyal kaynaklara zarar vermeyerek katkı
sağlayabilir. Bu bakış açısına göre, işletmelerin gelir elde etme, karlılık gibi finansal
sorumluluklarının yanında yeni sorumlulukları da doğmuştur.
Günümüzde şirketlerin sadece ne kadar kar elde ettiği değil, bu karı nasıl elde ettiği de
önemli bir kriter haline gelmiştir. (Tarakcıoğlu Altınay, 2016, s.50) Paydaşlar, şirketten
şeffaflık talep etmekte, finansal performanslarının yanı sıra sosyal ve çevresel
performanslarına ilişkin de bilgi sahibi olmak istemektedirler. Kurumsal sürdürülebilirliğin
işletmelere yüklediği yeni sorumlulukların yerine getirilip getirilmemesine ilişkin bilginin
paydaşlara ulaştırılması ihtiyacı, işletme faaliyetlerine ilişkin finansal bilgilerin yanında çevresel ve
sosyal verilerin de raporlanması ve sunulmasını gerektirmiştir. Bu ihtiyaç, sürdürülebilirlik
raporlamasını doğurmuştur. (Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi,2014, s.4)
Raporlama sürecinde şirketler, uzun dönemli hedefler geliştirmekte, oluşturdukları
sürdürülebilirlik vizyonu çerçevesinde yönetim stratejilerini, politikalarını ve iş planlarını
şekillendirmektedirler. Bu sayede şirket yönetimi, şirketlerin eksi ve artı yönlerini tespit
ederek geliştirmeleri gereken alanlara odaklanabilmekte, bir başka deyişle muhtemel riskleri
ve fırsatları görebilmektedirler. Böylece işletmeler iş dünyasında konumlarını güçlendirmek
için atılması gereken adımları daha kolay belirleyebilmektedirler. Sürdürülebilirlik
performansını raporlamak şirket değerlini ortaya çıkarmasına yardımcı olmakta ve böylelikle
kurumsal itibarı ve marka bağlılığını pekiştirmektedirler. Ayrıca belirli raporlama ilkeleri
temel alınarak hazırlanan raporlar şirketi aynı sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerle
kıyaslama olanağı da sunmaktadır. (Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi,2014, s.20).
Sürdürebilirlik konusundaki çalışmaların yarattığı değer konusunda farkındalığı artan
işletmeler, sürdürebilirlik konusunda yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, ölçülmesi,
raporlanması ve sunulması aşamalarında standartlara, kılavuzlara, danışmanlara ihtiyaç
duymuşlardır. Başlangıçta, bu işletmeler sürdürebilirlik kavramının temel bileşenlerine ve küresel
sürdürebilirlik hedeflerine göre raporlar hazırlamaya çalışmışlar, ancak, zaman içinde bu ihtiyaç
kar amacı gütmeyen küresel organizasyonlar ve inisiyatiflerin raporlamanın nasıl yapılacağı
noktasında işletmeleri yönlendiren rehberler, ilkeler ve standartlar oluşturmaları ile karşılanmış
ve bir temel çerçeve oluşmuştur. Konunun doğası gereği bu standartlarda da gelişmeler
sürmektedir.
RAPORLAMA ÇERÇEVELERİ
1. OECD Çok Uluslu Şirketler Genel İlkeleri (The OECD Guidelines for Multinational
Enterprises) Bu raporlama rehberi, çokuluslu işletmeler için “sorumlu iş” bağlamında
oluşturulmuş tavsiyeleri içermektedir. Bu tavsiyeler OECD ülkeleri tarafından
oluşturulmuştur. (www.oecd.org)
2. Sürdürülebilir Gelişme için Dünya İş Konseyi (WBCSD) Ekonomik büyüme, çevre
dengesi ve sosyal gelişim konularından yola çıkarak 3 ana faktör yoluyla sürdürülebilir
kalkınma üzerine ortak taahhütlerini ortaya koyan uluslararası 209 şirketin koalisyonundan
oluşmaktadır.(www.wbcsd.org)
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3. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) Sürdürülebilirlik
Raporlaması Sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal yönlerine ilişkin performans
göstergelerini içeren bir raporlama çerçevesi sunar. Sürdürülebilirlik raporlamasının
standartlaşmasını misyon edinmiştir.(www.globalreporting.org)
4. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi
Sürdürülebilir
kalkınma
hedefine
ulaşılması için sosyal sorumluluğun önemine vurgu yapan bu standart, özel sektörün yanında
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk bilinciyle nasıl hareket
etmeleri gerektiğine rehberlik eder.(www.sa_inl.org)
5. Ürün Karbon Ayakizi, Karbon Ayakizi, Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş
üretim, hizmet, işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazlarının etkilerinin karbondioksit
(CO2) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır. Karbon ayakizi hesaplama ve
raporlamaları ISO 14064-1 standardına uygun biçimde hazırlanır.
6. AA1000, APS Hesap Verebilirlik Prensipleri Standardı (Account Ability Principles
Standard) AA1000APS, dünya genelinde kabul görmüş raporlama ilkeleri meydana getirmeyi
ve bu ilkeler doğrultusunda uluslararası işletmelerin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesini
amaçlamaktadır.(www.accountability.org)
7. "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact - UNGC),
Topluma, pazara ve insanlara yarar sağlayan sürdürülebilir kapsamlı bir küresel ekonomi
yaratmayı vizyon edinmiştir.(www.unglobalcompact.org)
8. Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project - CDP) Karbon Saydamlık
Projesi (CDP) Raporlaması, İklim değişikliği, su kullanımı, ormanlara verilen zarar, tedarik
zincirlerinin çevresel riskleri konuları üzerinde oluşturulmuştur. Karbon Saydamlık Projesi,
işletmelerin çevresel performansını ölçmesi, yönetmesi ve paylaşabilmesini sağlayan küresel
bir raporlama sistemidir.(www.cdp.net)
9. RSPOPalmiye yağı sektöründeki sürdürebilirlik standardıdır.(www.rspo.org)
10. IFC Performans Standartları (IFC Performance Standards) Bu standartlar
işletmelerin sosyal ve çevresel boyuttaki değerlendirme sürecindeki risklerin yönetilmesine
ilişkin olarak hazırlanmıştır.(www.ifc.org)
11. ISO (Internetional Organization for Standardization) 1947 yılında pek çok alanda
standartlar oluşturmak amacıyla kurulmuş, başlangıçta 25 ülkenin katılımı ile kurulmuş
günümüzde 164 ülkeden katılımın bulunduğu uluslararası bağımsız bir kuruluştur. 2015
yılında Birleşmiş Milletlerin Sürdürebilirlik Kalkınma Hedeflerine (SKH) bağlı olarak;
a.
SKH 1- Yoksulluğun Önlenmesi, başlığı altında 67,
b.
SKH 2- Açlığın Yok edilmesi, başlığı altında 66,
c.
SKH 3, Sağlık ve Refah, başlığı altında 360,
d.
SKH 4, Eğitim Kalitesi, başlığı altında 70,
e.
SKH 5, Cinsiyet Eşitliği, başlığı altında 50,
f.SKH 6, Temiz Su ve Temizlik, başlığı altında 123,
g.
SKH 7, Temiz Enerji, başlığı altında 147,
h.
SKH 8, Düzgün İş ve Ekonomik Büyüme, başlığı altında 167,
i. SKH 9, Sanayi, yenilik ve Altyapı, başlığı altında 439,
j. SKH 10, Eşitsizliğin (Ayrımcılığın) Önlenmesi, başlığı altında 119,
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k.
SKH 11, Sürdürülebilir Şehir-Toplum, başlığı altında 225,
l. SKH 12, Sorumlu Tüketim ve Üretim, başlığı altında 277,
m.
SKH 13, İklim Değişikliği, başlığı altında 208,
n.
SKH 14, Su altı yaşamı, başlığı altında 96,
o.
SKH 15, Karadaki Yaşam, başlığı altında 136,
p.
SKH 16, Barış ve Adalet, başlığı altında 65,
q.
SKH 17, Ortaklar, başlığı altında standart bulunmamaktadır,
şeklindeki toplam 17 başlıkta toplam 2.615 standart bulunmaktadır. 2015 yılına kadar
ISO 26000, ISO 5001 gibi sürdürebilirlik ile ilişkili pek çok standart yayınlamış olsa da
yayınlamış olduğu standartlarda güncellenmiş ve sürdürülebilirlik hedefleri ile bağlantılı
hedefin altında toplamıştır. Bu bağlamda, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standartı
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 5- Cinsiyet Ayrımcılığının yok edilmesi altında yer
almaktadır.
ISO hazırladığı tüm standartları Sürdürülebilirlik ile ilişkilendirerek
hazırlamaktadır.
12. BS 8901 Standartı, Bu standart sürdürülebilir etkinlikler için etkili bir bakış açısı
sunar. (www.ueba.me)
13. Entegre Raporlama (Integrated Reporting - IR) "Entegre raporlama en genel
anlamı ile işletmelerin, yönetim ve finansal performansı ile ekonomik, çevresel ve sosyal
faktörler arasındaki bağlantıyı birlikte kapsayan raporlama türü olarak tanımlanabilir.
14. Uluslararası Sosyal ve Çevresel Akreditasyon ve Etiketleme Birliği (ISEAL),
Uluslararası sosyal ve çevresel standard oluşturma kuruluşları için üyelik kuruluşudur.
Standard oluşturma ve değerlendirme için araçlar sağlar.
Dünya çapında bugüne kadar yaygın 14 raporlama çerçevesi bulunmakla birlikte,
bunların içinde Ürün Karbon ayak izi gibi konuya özel, RSPO Palmiye Yağı gibi ürüne özel
standartlar bulunmaktadır. Bu standartlardan 9 tanesi tüm sektörlere ve her büyüklükteki
işletmeye uygulanabilir niteliktedir. Bu 9 standartın ortak noktalarına 6. bölümünde ayrıntılı
yer verilecektir. Bu 9 çerçeve içinde de öne çıkan raporlama çerçeveleri Küresel Raporlama
Girişimi(Global Reporting Initiative, GRI) tarafından sunulan G4, UNGC uyarınca
hazırlanan İlerleme Bildirimi Raporlaması (Communication on Progress, COP),
Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council, IIRC)
tarafından hazırlanan Entegre Raporlama (Integrated Reporting, IR) ve Karbon Saydamlık
Projesi (Carbon Disclosure Project, CDP) çerçevesinde hazırlanan CDP Raporlarıdır. The
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD Guidelines for
Multinational Enterprises) bir raporlama çerçevesi sunmakla birlikte tavsiye niteliğindeki
standartlardır. Ayrıca, bu rapor çerçevelerinin hazırlanmasına kaynaklık eden pek ISO
standardı bulunmaktadır. (Şirketler için Sürdürülebilirlik Rehberi,2014, s.21)
İŞLETMELERDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ- BALANCE SCORE CARDSÜRDÜREBİLİRLİK RAPORU İLİŞKİSİ
İşletme raporlamasının temel amacı işletme performansının ölçülmesidir.
Performans ölçümü, bir kurumun önceden belirlenen hedeflere göre ortaya çıkan ürünleri,
hizmetleri ve/veya sonuçları birlikte değerlendirmesine yönelik analitik bir süreç olarak
tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile performans ölçümü bir kurumun kullandığı
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

621

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
kaynakları, ürettiği ürün ve hizmetleri, elde ettiği sonuçları takip edebilmesi için düzenli
ve sistematik biçimde veri toplaması, bunları analiz etmesi ve raporlaması olarak
tanımlanmaktadır (Sayıştay Raporu, 2003:9). Kısacası performans ölçümü, işletmelerin
önceden belirlenen hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını belirleyen bir işlem dizisidir
(Bayrakdaroğlu ve Ege, 2007:95).
Bir işletmenin başarısı ve sürekliliği ve büyümesi onun performansına bağlıdır.
Dolayısıyla, performans ölçümünün kalitesi işletme performansı arasında direk ilişki vardır.
Ölçülemeyen şeyin saptanması ve geliştirilmesi de mümkün değildir, öyleyse işletmenin
optimum yönetimi ve geliştirilebilmesi için kritik performans göstergelerinin saptanıp
değerlendirilmesi gereklidir. Günümüzde, işletmeler için temel amaç sürdürebilirlik olduğuna
göre, işletmelerin performans değerlendirmelerinin de sürdürebilirlik parametreleriyle entegre
edilmesi bir zorunluluktur. Kurum ve kuruluşların yürüttükleri iş faaliyetlerinin, kritik
sürdürülebilirlik unsurları üzerinde yarattığı etkilerin anlaşılmasını sağlamak amacıyla;
sürdürebilirlik ile ilgili politikaların gerçekleşmesini sağlayacak parametrelerin belirlenmesi
ve ortaya konması gereklidir. (Turhan, Özen,2018,s.28) Bu bağlamda, kurumsal
sürdürülebilirlik değerlemesinde kullanılacak göstergelerin belirlenmesi, bu çalışmaların
temel amacını oluşturur.
İşletmeler var olduklarından bugüne çeşitli performans değerlendirme metotları
kullanmış ve kullanmaktadırlar. 1990’ların sonunda performans ölçümünde pek çok
parametreyi kavramın içine dahil etmek, değişiklikleri an ve an takip edebilmek ihtiyacıyla,
post-modern yönetim teknikleri ile maliyet muhasebesi modelinin sentezlenmesi sonucunda
“Balanced Score-Card” adı verilen yeni bir performans ölçme yaklaşımı geliştirilmiştir
(Kaplan ve Norton, 1999: 9). Balanced Scorecard, “bir şirketin vizyon, misyon ve stratejisinin
fiziksel ölçüler haline dönüştürülerek ifade edilmesidir” Balanced Scorecard, işletmenin kısa
ve uzun dönemli amaçlarıyla finansal olan ve finansal olmayan performans göstergeleri
arasındaki korelasyonu, neden-sonuç ilişkisi içerisinde açıklayan ve dengeli bir şekilde
kurumsal stratejiye yansıtan bir performans ölçme yöntemidir.(Karaman,2009, s.411)
Balanced Scorecard yaklaşımı, müşteriler, kalite, kar, insan kaynakları, yenilik, esneklik
ve öğrenme gibi öncelikli yönetim değerlerini destekleyen geniş çaplı performans ölçüm
kriterleri kullanmaktadır. Bu nedenle, Balanced Scorecard sadece bir performans ölçüm
sistemi değil, aynı zamanda bir işletmede uzun dönemli stratejik amaçlara ulaşılması için
çalışanların sahip olduğu enerji, yetenek ve spesifik bilgileri yönlendirebilen bir yönetim
sistemidir.(Karaman,2009,s. 412)
MODEL ÖNERİSİ
Çalışmamızda günümüzdeki işletmelerin hedefinin sürdürebilirlik olduğu düşüncesiyle,
yeni boyutlar ekleme esnekliğine sahip olduğu düşünülen BSC Performans Ölçüm Modeli’nin
entegre edilmesi hedeflenmektedir.

EKONOMİK

OECD WBCSD GRI

AA 1000
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BOYUT

G4

Ekonomik
✔
Performans
Pazar Varlığı
İndirekt
Ekonomik Etkiler
Tedarik
Uygulamaları

✔

Standartı

COMPACTGUIDE
TO
CORPORATE
SUSTAINABILITY

✔

✔

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

RAPORLAMA
ÇERÇEVESİ
(INTEGRATED
REPORTINGIR)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Bu çalışma için öncelikle, dünyada yaygın olarak kullanılmakta olan 9 sürdürebilirlik
çerçevesinin en çok kullanılan ve en kapsamlı olduğu görülen GRI-G4 standardı temelinde
ortak noktalarının bulunarak, BSC için sürdürebilirlik hedeflerinin tespit edilmesi gerecektir.
Bu hedefleri, ekonomik boyutuyla değerlendirdiğimizde,
tüm raporlama çerçevelerinde ekonomik performansın başlıca hedef olduğu
görülmektedir. Sonrasında tedarik uygulamaları gelmektedir. Bu hedefleri BSC’ın dört boyutu
olan, Finansal, Müşteri, Şirket İçi Yöntemler ve Öğrenme-Gelişme Boyutu ile
karşılaştırdığımızda tüm boyutların, hedeflerle tamamen kesiştiği görülmektedir.(Kaplan ve
Norton, 1999,s.9) yani bu hedefleri gerçekleştirmek için işletmenin dört boyutunun aktive
edilmesi özellikle gereklidir.
BSC Boyutları
Şirket İçi Yöntemler

Sürdürebilirlik HedefleriEkonomik

Finansal Boyut

Müşteri Boyutu

Ekonomik Performans

✔

✔

✔

✔

Tedarikçi İlişkileri

✔

✔

✔

✔

Öğrenme -Gelişme

Bu karşılaştırmayı sürdürebilirliğin çevresel ve sosyal boyutları ile yaptığımızda da,
benzer ilişki durumunu görmekteyiz.
ENTEGRE
RAPORLAMA
BS 8901 ÇERÇEVESİ
Standartı (INTEGRATED
REPORTINGIR)

ÇEVRESEL

OECD

WBCSD

GRI
G4

AA
1000

UNGC-GLOBAL
COMPACTGUIDE
TO IFC
CORPORATE
SUSTAINABILITY

Çevre
Malzeme
Kullanımı
Enerji

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Su

✔

✔

✔

✔

✔

✔

I
SEAL

✔

✔

Sürdürebilirlik Çerçevelerinin Çevresel anlamda emisyonlar, biyoçeşitlilik gibi daha
pek çok hassasiyeti bulunmakla birlikte yaygın kullanılmakta olan raporlama çerçevelerinde
çevre, malzeme kullanımı, su ve enerji konularının özellikle üzerinde durulan ortak nokta
olduğu ve çözümü için benzer yöntemler kullandıkları görülmektedir.
BSC Boyutları
Sürdürebilirlik
Çevresel
Çevre

Finansal Boyut

Müşteri Boyutu

Şirket İçi Yöntemler

Öğrenme
Gelişme

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Hedefleri

Malzeme Kullanımı
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Enerji

✔

✔

✔

✔

Su

✔

✔

✔

✔

Sosyal boyutuyla ilgili değerlendirdiğimizde;

SOSYAL
BOYUT

İstihdam
Çeşitlilik
ve Fırsat
Eşitliği
İnsan
Hakları
Toplum
Müşteri
Sağlığı ve
Güvenliği

ENTEGRE
RAPORLAMA
ÇERÇEVESİ
(INTEGRATED
REPORTINGIR)

OECD

WBCSD

GRI G4

AA 1000

UNGC-GLOBAL
COMPACTGUIDE TO
IFC
CORPORATE
SUSTAINABILITY

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

BS 8901
Standartı

✔

ISEAL

✔
✔

✔

Özellikle, insan hakları, fırsat eşitliği, müşteri sağlığı konularının ortak hedef olduğunu
örmekteyiz.
BSC Boyutları
Sürdürebilirlik Hedefleri Sosyal
İstihdam

Finansal Boyut

Müşteri
Boyutu

Şirket
İçi
Yöntemler
Öğrenme ve Gelişme

✔

✔

✔

✔

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

✔

✔

✔

✔

İnsan Hakları

✔

✔

✔

✔

Toplum

✔

✔

✔

✔

Müşteri Sağlığı ve Güvenliği

✔

✔

✔

✔

Sürdürebilirlik hedefleri ile BSC tüm boyutlarının ilişkisi ortaya konulmuştur.
Bu aşamadan sonra her bir boyut için sürdürebilirlik göstergelerini belirlemek
gerecektir. Bu göstergelere de sürdürebilirlik raporlaması çerçevelerinin alt başlıklarında
bulunmaktadır. Örneğin; ekonomik boyut için üretim miktarı, karlılık, giderler
…değerlendirilecek burada gelişen fırsat ve tehditler BSC’nin her bir boyutuyla
ilişkilendirilerek stratejiler belirlenecektir. Ancak, burada sürdürebilirlik raporları her bir
boyut için karşılaştırılması gereken verilerin sayısını artırmakta ve karşılaştırmaları
detaylandırma imkanı sunmaktadır. Örneğin, giderlerin yanında tasarruf miktarının da
ölçülecek olması, kullanılan malzeme miktarı değerlendirilirken yenilenebilen malzeme,
yenilenemeyen malzeme ya da geri dönüşümlü malzeme ayrımlarıyla işletmelerde yeni bir
farkındalık oluşacaktır. Zaman için de çalışan devir hızı ile eğitim harcamaları ve hatalı ürün
gibi parametreler arasındaki ilişkiler de net olarak ortaya konulabilecektir. Bu ilişkilerin
ölçülebilmesi ilerlemeyi artıracağı gibi yaratılan değer de somut olarak değerlendirilebilecek,
rakamlara dökülebilecektir. Burada yapılması gereken, tüm sürdürebilirlik çerçevelerinin
gerekliliklerinin tek bir liste haline getirilmesi ve bu parametrelere göre ölçüm yapılmasıdır.
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Bu değerlendirmeler sonucunda işletmelere ait sürdürebilir performans skoru, ve geliştirilmesi
gereken yönler çıkacaktır.
SONUÇ
Sürdürebilirlik bilinci; tüm dünyada sanayi devrimi sonrasında gerçekleşen büyük
miktarlardaki üretim gerçekleştirilirken çevrenin, doğal kaynakların, insan onurunun,
ekonomik kalkınmanın ve dengelerin düşünülmemesi neticesinde gerçekleşen olumsuz
etkilerin durdurulması, olmadan önüne geçilmesi kaygısıyla gelişmiş; ve başlangıçta
uluslarası boyutta değerlendirilmiştir. Ancak, geçen zaman içinde farkındalığın artması ile bu
konuda çözümün sadece politika ve kurallarla değil, bu etkileri oluşturanların konuya dahil
edilmesi ile çözülebileceği ve çözümün sürdürebileceği konusunda gelişen farkındalık;
kavramı küresel boyuttan ulusal, bölgesel ve organizasyonel düzeyde hedeflenen ve
uygulanan bir kavram haline getirmiştir.
İşletmelerin konunun çözümüne aktif olarak katılma çabası, bu konuda standartların,
rehberlerin olması ihtiyacını doğurmuş ve bu ihtiyaç uluslararası bağımsız kuruluşların
çabalarıyla karşılanmaya çalışılmış ve çalışılmaktadır. Ancak, bir konuda çalışma yapmak,
aynı zamanda ilgili konuda yapılan çalışmanın etkinliğinin ölçülmesini ve geliştirilmesini de
gerektirmektedir. Bu nedenle, işletmelerin sürdürebilirlik hakkında çalışmaları bu konudaki
performanslarının ölçülmesi ihtiyacını doğurmuştur. Ancak, sürdürebilirlik kavramı işletme
aktivitelerinden bağımsız bir çalışma olmadığı gibi tüm çalışma süreçlerine dahil edilmesi
gereken bir kavramdır. Bu nedenle, sürdürebilirlik çalışmalarının işletme aktivitelerine dahil
edilmesi ve bunun sonucu performansının ölçülmesi bir zorunluluktur.
Günümüzde işletmelerde kullanılmakta olan pek çok performans ölçme sistemi
bulunmaktadır. Çalışmamızda, esnekliği ve üretilen değerin somut olarak değerlendirilmesine
imkan tanıması ve bir performans ölçme sistemi olması yanı sıra bir yönetim sistemi olarak
değerlendirilmesi nedeniyle; Sürdürebilirlik Raporlama Çerçeveleri ile BSC Performans
Ölçme Sistemi’nin entegre edilebileceği ve böylece “İşletmelerde Sürdürebilirlik”
çalışmalarının tüm süreçlere uygulanması ile işletme sürdürebilirlik skorunun ve bu
çalışmalarda yaratılan değerin ortaya konulacağı görülmüştür. Bu bağlamda önerilen bu
modelin;
- Her sektöre özgü yerli ve milli “Sürdürebilirlik Ölçeği” oluşturmasını sağlamak,
- Sürdürebilirlik konusunda dünya genelinde yapılmakta olan çalışmalarda ülkemizi
temsil etmek,
- Dışa bağımlı olmaktan kaynaklanan gideri azaltmak,
- Küresel girişimlerde rekabet gücümüzü ortaya koymak,
- Kalite-verimlilik çalışmalarına entegre ederek etkinliğini arttırmak,
- Bölgesel farkların tespiti ve iyileştirilmesini sağlamak,
- Tespit edilen farklar için neden-sonuç, kök neden analizi yapmak,
- Sürdürebilirlik performans ölçümü indikatörlerinin standart hale getirmek,
- Bu modelin uygulanması sonucu sürdürebilirlik skorları tespit etmek ve parametreler
arasında ilişkileri değerlendirmek olarak sağlayacağı yararlar öngörülmektedir.
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Ayrıca, bu ilişkilendirme başka çalışmalarda farklı performans ölçme sistemleri ile de
yapılabilir ve karşılaştırmalar yapılarak etkinlikleri tartışılabilir.
Kurumsal sürdürülebilirlik göstergelerini belirlemeye yönelik olan literatür
incelendiğinde araştırmacıların, sürdürülebilirlik performansını belirlemek için ekonomik,
çevresel ve sosyal boyutlar için ayrı ayrı göstergeler belirlenmesi gerektiği konusunda
hemfikir oldukları; bununla birlikte göstergeler özelinde birbirine benzer ancak tamamıyla
aynı olmayan göstergeleri belirttikleri görülmektedir. Bu çalışmanın devamında, tüm
sürdürebilirlik çerçeveleri birbiriyle entegre edilerek standart göstergeler belirlenebilir. İlave
olarak, çalışma genişletilerek, boyutların her biri birbiri ile ilişkilendirilerek yaratılan değerin
büyüklüğü ortaya konulabilir. Performans ölçümünün yanı sıra yaratılan değer de
somutlaştırılabilir. Ayrıca, bugüne kadar uygulama standartlarının uluslararası çerçeveler
olması nedeniyle, standart kapsamında kültürel farklılıklar dikkate alınmamıştır bu nedenle;
entegrasyonu yapılırken, kendi kültürel değerlerimiz de göz önünde bulundurularak, ülkemize
özgü sürdürebilirlik ölçüm standartları geliştirilebilir. Ayrıca, bu standartlar tüm sektörlere
göre hazırlanmış genel nitelikteki standartlardır. Ancak, her sektörün farklı hassasiyetleri
olduğu bilinmektedir. Çalışma genişletilerek genel standartlara ek olarak ilgili sektörün,
ürünün diğer uluslararası standartları da değerlendirilerek sektöre ya da ürüne özgü yeni
standartlar da oluşturulabilir.
Çalışmamıza ve dünyadaki gelişmelere bağlı olarak önümüzdeki on yıl içinde
sürdürebilirlik raporlaması ile performans ölçümünün bağımsız değerlendirilemeyecek ve
firmalar için zorunluluk haline geleceği, hatta her ürün ve hizmet için “Sürdürülebilir
Performans Ölçüm Standartları”nın üretileceği öngörülmektedir.
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SÜRDÜREBİLİRLİK PERFORMANSINI ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK ÖLÇEK
GELİŞTİRMEDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
RAPORLAMA STANDARTLARININ KARŞILAŞTIRILMASINA
YÖNELİK TEORİK BİR ÇALIŞMA
Prof. Dr.Orhan ELMACI
Şule Sarıkoyuncu EMRE
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Özet
Son zamanlarda gelişen kavramlardan en önemlilerinden biri de şirketlerin
sürdürülebilirliği (corporate sustainability) kavramıdır. Sürdürülebilirlik kavramı, doğanın
düzeni, dengesi ve döngüsünü bozmadan, yeraltı ve yerüstü kaynaklarını, insan eliyle yapılan
fiziki sermaye stokunu, insan kaynağını ve teknolojiyi gelecek kuşakların yararını da
gözeterek değerlenmeyi içeriyor. Zaman içinde bu kavram şirketin paydaşlarıyla ilişkilerinin
sürdürülebilirliğine veya sürdürülebilir gelişmesine bağlı olduğu kabul gördü.
Sürdürülebilirlik yaklaşımı, içinde kalıcı değerler üretebilmeyi öngörmesi; şirketlerin, çevreyi,
sosyal ve ekonomik gelişmeleri dikkate alan, kesintisiz üretimin yapılmasını da güvence
altına aldı. Başka bir deyişle paydaşlarına (hissedar, müşteri ve toplum) gelecekte nasıl bir
değer üreteceğini bugünden declare etmesini sağladı ve en önemlisi de sürdürülebilir temel
yeteneğinin (öz yetenek) varlığına bağlı olduğu gerçeğinin ortaya çıkardı. Böylece “kaynak
tabanlı yönetim sistem” ine evrilmiştir. Bu da şirketlerin paydaşlarının gereksinmelerini yanıt
vermesini gerekliliğini, diğer bir deyişle şirketlerin faaliyetlerinden etkilenen kişi, kurum ve
çevre üzerindeki etkilerinin, mali, ekonomik ve sosyal etkilerin değerlendirilmesini
beraberinde getirdi. Böylece şirketlerin sürdürülebilirliği, şirketlerin paydaşlarının
beklentilerine uygun hareket edip etmediklerini değerlendirmeye yarayan ölçüler
geliştirmesine ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde paydaşlarıyla etkin iletişim bağları
kurmalarını sağlayacak raporlama sistemini beraberinde getirdi.
Birçok şirket için sürdürülebilirlik aynı zamanda 'yapılacak iyi bir şey' değil, aynı
zamanda değerlerini artırmak ve kârlılıklarını sürdürmelerini sağlayan temel bir gerekliliktir.
Sürdürülebilirlik raporlaması, iç ve dış karar vericilerin kullandığı bilgilerin İşletmelerin
sürdürülebilir yeteneğini ölçmek için işletmelerin maddi ve maddi olmayan aktif değerlerini
(varlıkların) ne kadar verimli kullanıldığına bağlıdır. Sürdürülebilirlik, işletme faaliyetlerinin
sosyal ve çevresel sonuçlarına ilişkin bilgilerin raporlanmasını gerektirmektedir.
Sürdürülebilirlik raporları yatırımcılar ve hissedarlar için sosyal ve çevresel performansın,
kurumsal şeffaflığın ve yönetim kalitesinin bir göstergesi olarak görülmektedir. Bu bağlamda
Sürdürülebilirlik raporlaması; ekonomik, sosyal ve çevresel indikatörlerle sürdürebilirlik
sürecinin izlemesidir.
Bu bildiride, Sürdürebilirlik kavramı ve sürdürülebilirlik raporlama standartları
hakkında bilgi vermeyi bu standartların ortak ve farklı yönleri ortaya koymayı
hedeflemektedir. Ayrıca sürdürebilirlik konusuyla ilişkili standartların incelenmesi ve
birbiriyle entegre edilerek .işletme performansının daha etkin, etkili ve verimli analizlerinin
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

630

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
yapılmasına ve stratejik odaklı beklentileri karşılamaya da katkı sağlayacağı
değerlendirilmektedir. Çalışma teorik çerçevede ortaya konmuş, pratikte gerçekleştirme
koşulları tartışmaya açık bırakılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürebilirlik, Sürdürebilirlik Raporlaması, Sürdürebilirlik
Raporlama Standartları.
SUSTAINABILITY AND SUSTAINABILITY REPORTING STANDARTS
Abstract
One of the most important concepts developing recently is the concept of corporate
sustainability. The concept of sustainability includes valuation of the underground and
aboveground resources, the physical capital stock made by man, the human resource and the
benefit of future generations without disturbing the order, balance and cycle of nature. Over
time, this concept has been recognized to depend on the sustainability or sustainable
development of the company's relationship with its stakeholders. The sustainability approach
envisages the ability to produce lasting values; It also ensured the continuous production of
the companies considering the environment, social and economic developments. In other
words, it has enabled its stakeholders (shareholders, customers and society) to declare what
value it will produce in the future, and most importantly, the fact that it depends on the
existence of its sustainable core competence (self-competence). Thus, it evolved into a
“resource-based management system.. This brought about the necessity of the companies to
respond to the needs of their stakeholders, in other words, the assessment of the impacts on
the people, institutions and the environment affected by the activities of the companies,
financial, economic and social impacts. Thus, the sustainability of the companies brought
along a reporting system that will enable companies to develop measures to assess whether
they act in accordance with the expectations of their stakeholders and to establish effective
communication links with their stakeholders within the framework of the results obtained.
For many companies, sustainability is not only a 'good thing to do', but also a fundamental
requirement that allows them to increase their value and maintain their profitability.
Sustainability reporting depends on how efficiently the information used by internal and
external decision-makers is used to measure tangible and intangible assets (assets) of
enterprises in order to measure the sustainable capability of enterprises. Sustainability
requires reporting on the social and environmental consequences of business operations.
Sustainability reports are seen as an indicator of social and environmental performance,
institutional transparency and management quality for investors and shareholders. In this
context, sustainability reporting; economic, social and environmental indicators.
In this paper, it aims to provide information about the concept of sustainability and
sustainability reporting standards and to reveal common and different aspects of these
standards. Furthermore, it is considered that by examining and integrating standards related to
sustainability, it will contribute to more effective, effective and efficient analysis of business
performance and to meet strategic focused expectations. The study was put forward in the
theoretical framework and the conditions of implementation in practice were left open for
discussion.
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GİRİŞ
Dünyamızın yaşı jeologlara göre yaklaşık 4,5 milyar yıl olarak belirlenmiş olsa da,
özellikle 20. yüzyıl, Sanayi Devrimi’nin yarattığı etkiyle sosyo-ekonomik gelişmelerin yanı
sıra, kaynakların hızlı tüketimi, hava kirliliği gibi çevresel, ücret adaletsizliği, açlık,
yoksulluk gibi sosyal bazı olumsuz sonuçları da doğurmuştur. Bu olumsuz sonuçların
azaltılması, yok edilmesi ve gelecek nesiller için sağlıklı bir dünya bırakılması gerekliliği
konusundaki farkındalık “Sürdürebilirlik kavramı”nı gündeme getirmiştir. Kavramın ortaya
çıkması başlangıç itibariyle kaynakların korunması çabalarını içermesi nedeniyle sadece
çevresel boyutuyla ilişkilendirilirken zaman içinde konunun ekonomik ve sosyal boyutları da
anlaşılmıştır.
Sürdürebilirlik kavramının boyutlarının ortaya konmasıyla, tanımlar, tanımı yapanların
akademik dallarını yansıtacak biçimde oluşturulmuştur. İktisatçılar, çoğu zaman yaşam
standartlarının belli bir düzeyde korunması gerekliliğini vurgulamaya eğilimliyken,
çevrebilimciler biyoçeşitlilik ve çevrebilimsel esneklik (ecological resilience) yönüyle
ilgilenmişler, sosyologlar ise topluluklar içindeki sosyolojik bağların ve karşılıklı ilişkilerin
korunması gereksinimine öncelik vermişlerdir (Cole, 2015: 1). Ancak, Sürdürebilirlik
kavramı hakkında yapılan ve en yaygın kullanılan tanım, 1987 yılında Birleşmiş Milletler
Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu tarafından hazırlanılan “Ortak Geleceğimiz” daha sık
kullanılan adıyla “Brundland Raporu”da yer alan “bugünün gereksinimlerini, gelecek
kuşakların da kendi gereksinimlerini karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin karşılayan
kalkınma” biçiminde tanımlanmaktadır. (Brundland Raporu, 1987: https://sswm.info).
Tüm dünyada sürdürebilirlik konusunda hassasiyetin gelişmesi dünya savaşları ve
özellikle sanayi devrimi sonrası fabrikaların artması ile birlikte havanın kirlenmesi, çevrenin
çeşitli kimyasallardan etkilenmesi bu etkilerin insan sağlığına direkt negatif etkilerinin
anlaşılması ile sonrasında gerçekleşmiştir. Bu etkilerin sadece ulusal sınırlarla
sınırlanamaması özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı birlikte hareket
etmek zorunda bırakmıştır. Bu nedenle, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve OECD gibi
uluslararası oluşumlar konuyu değerlendirmiş, bu konuda hedefler, politikalar
belirlemişlerdir. Ancak, geçen zaman içinde farkındalığın artması kavramı küresel boyuttan
ulusal, bölgesel ve organizasyonel düzeyde hedeflenen ve uygulanan bir kavram haline
getirmiştir.
İşletmeler, sürdürebilir olma amaçlarını gerçekleştirmek için klavuzlara, standartlara ve
faaliyetlerinin ne ölçüde sürdürebilirlik ölçülerine göre olduğunu ölçmeye ve raporlamaya
ihtiyaç duymuşlardır. Bu gelişmelere bağlı olarak, uluslararası kuruluşlar tarafından
sürdürebilirlik hedefleri belirlenmeye, standartları oluşturulmaya başlanmıştır.
Yapacağımız bu çalışmada öncelikle literatür taraması yapılacak, devamında ise
Sürdürebilirlik Standartlarına yer verilecektir.
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1.
LİTARATÜR TARAMASI
Ülkemizde yapılmış doğrudan sürdürebilirlik ya da sürdürebilirlik raporları konusunda
bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Ülkemizde yapılan sürdürebilirlik konusundaki çalışmalar
ilgili akademik alanla ilişkilendirilerek örneğin Mimari Sürdürülebilirlik, Eğitim
Hizmetlerinin Sürdürebilirliği gibi konu hakkındaki sürdürebilirlik yaklaşımları ile birlikte
değerlendirilmiş ve bu bağlamda öneriler sunulmuştur. Sürdürebilirlik Raporlaması konusu da
kurumsal raporlama girişimlerinden biri ya da en güncel olanı şeklinde değerlendirilmiştir.
Başkent Üniversitesinde yayınlanmış yüksek lisans tezi olarak Bahar Duran tarafından
“Sürdürülebilirlik Kavramının Önemi, Karşılaşılan Sorunlar ve Şirketlerin Sürdürülebilirlik
Raporlarının İncelenmesi” yüksek lisans tezi yapılmış ancak bu çalışmada tüm sürdürebilirlik
standartlarına ve birbirleriyle olan ilişkisine değinilmemiştir, ayrıca Anadolu Üniversitesi’de
doktora tezi olarak Murat Düzer tarafından “Sürdürülebilirlik Performans Göstergelerine
İlişkin Açiklamalarin Finansal Performans Üzerine Etkisi” üzerine doktora çalışması yapılmış
ancak bu çalışma sadece GRI Raporlama Standarları üzerine kurgulanmıştır.
Ancak, uluslararası literatürde sürdürebilirlik standartlarının birbiriyle olan ilişkisini
değerlendiren bir çalışma olmamakla birlikte sürdürebilirlik konusunda yapılmış pek çok
çalışma bulunmaktadır. BJ Brown, ME Hanson, DM Liverman, 1987 de yayınlanan “Global
Sustainability: Toward Definition” çalışmalarında özellikle çevresel boyutundan başlayarak
pek çok bakış açısına göre sürdürebilirlik kavramını tanımlamışlardır. 1995 yılında, R
Costanza, BC Patten – “Defining and Predicting Sustainability” çalışmalarında sürdürebilirlik
boyutları, alt sistemler, sürdürebilirliğin ne kadar süre sürdürülebilir olduğu konusunu
tartışmışlardır. Robert W. Kates, William C. Clark, Robert Corell, J. Michael Hall, Carlo C.
Jaeger, Ian Lowe, James J. McCarthy, Hans Joac tarafından 2003 yılında yazılan
“Sustainability Science” makalesinde temel vurgu sürdürebilirlik konusunun temel bileşenleri
ve birbiriyle etkileşimi üzerinde durularak geleceğin bilimi olarak görülmüştür. 2004 yılında
“Conceptualising Sustainability Assessment” adlı çalışmalarında J Pope, D Annandale, A
Morrison-Saunders
sürdürülebilirlik konusunda değerlendirmelerin önemi üzerinde
durmuşlardır. 2006’da S Schaltegger, M Wagner – tarafından yazılan “Integrative
Management of Sustainability Performance, Measurement and Reporting” ekonomik, çevresel
ve sosyal sürdürebilirlik boyutlarının birbiriyle entegre düşünülerek, ölçülerek ve
raporlanarak bütüncül ve gelecek yönelimli bir yönetim sağlanabileceği üzerinde
durmuşlardır. DA Lubin, DC Esty - 2010, “The Sustainability Imperative” makalesinde
günümüz rekabet dünyasında işletmeler için sürdürebilirliğin yaşamsal değeri olduğu üzerinde
durmuşlardır. Sürdürebilirlik Raporlaması üzerine de R Gray, M Milne (2002) “Sustainability
Reporting: Who's Kidding Whom?”, A Kolk (2003) “Trends İn Sustainability Reporting by
the Fortune Global 250”, S Schaltegger, M Wagner (2006) Integrative Management of
Sustainability Performance, Measurement And Reporting”, CA Adams, GR Frost (2008)
Integrating Sustainability Reporting İnto Management Practices” gibi pekçok çalışma
bulunmaktadır. Ayrıca, bir çok akademik alanla ilişkilendirilmiş pek çok yayın
bulunmaktadır.
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2.
METODOLOJİ
2.1.
Araştırmanın Amacı
Sürdürebilirlik konusunda farkındalığın artması, işletmelerin temel amaçlarından
büyüme ve ürün/hizmet sürekliliğinin sağlanması gerekliliği, uluslararası işletmelerin artması
sürdürebilirlik konusunda hedef, politika ve standartların oluşturulmasını zorunluluk haline
getirmiştir.
Sürdürülebilirlik raporlaması kurumlara; ekonomik, çevresel ve sosyal konularda
performanslarını ölçmek, anlamak, açıklamak ve sonrasında bu konularda stratejik hedefler
koymak ve değişimi etkin yönetebilme bakımından yardımcı
olmaktadır.
(GlobalReportingInitiative:https://www.globalreporting.org/information/sustainabilityreporting/Pages/default. aspx).Bu bilinçle, dünyada çeşitli sürdürebilirlik performansı
standartları, sürdürebilirlik ölçümü ve raporlaması standartları oluşturulmuştur. Bu çalışma ile
amaçlanan Sürdürebilirlik Raporlama Standartları hakkında bilgi vermek ve bu raporların
benzer ve farklı yönlerini ortaya koymaktır.
2.2.
Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmamızda nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Yayınlanmış
sürdürebilirlik standartları ve bu standartlara göre hazırlanmış sürdürebilirlik raporları
incelenmiştir. Veri toplama yöntemi olarak ise Tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmamızda,
sürdürebilirlik konusunda çalışan uluslararası kuruluşların çalışmaları incelenmiş, konu
hakkında yazılmış ulusal ve uluslararası makaleler taranmış, GRI, ISO gibi uluslararası
standart kuruluşların resmi internet sayfalarından, konu hakkında yazılmış kitap, makalele ve
standartlardan yararlanılmıştır.

3.
ARAŞTIRMA BULGULARI
3.1.
Sürdürebilirlik Raporları;
15. OECD Çok Uluslu Şirketler Genel İlkeleri (The OECD Guidelines for Multinational
Enterprises) Bu raporlama rehberi, çokuluslu işletmeler için “sorumlu iş” bağlamında
oluşturulmuş tavsiyeleri içermektedir. Bu tavsiyeler OECD ülkeleri tarafından
oluşturulmuştur. (www.oecd.org)
16. Sürdürülebilir Gelişme için Dünya İş Konseyi (WBCSD)
Ekonomik büyüme,
çevre dengesi ve sosyal gelişim konularından yola çıkarak 3 ana faktör yoluyla sürdürülebilir
kalkınma üzerine ortak taahhütlerini ortaya koyan uluslararası 209 şirketin koalisyonundan
oluşmaktadır.(www.wbcsd.org)
17. Küresel Raporlama Girişimi (Global Reporting Initiative-GRI) Sürdürülebilirlik
Raporlaması Sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal yönlerine ilişkin performans
göstergelerini içeren bir raporlama çerçevesi sunar. Sürdürülebilirlik raporlamasının
standartlaşmasını misyon edinmiştir.(www.globalreporting.org)
18. SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi Sürdürülebilir
kalkınma
hedefine
ulaşılması için sosyal sorumluluğun önemine vurgu yapan bu standart, özel sektörün yanında
kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal sorumluluk bilinciyle nasıl hareket
etmeleri gerektiğine rehberlik eder.(www.sa_inl.org)
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19. Ürün Karbon Ayakizi, Karbon Ayakizi, Kyoto Protokolü tarafından belirlenmiş
üretim, hizmet, işleme gibi faaliyetler sonucu oluşan sera gazlarının etkilerinin karbondioksit
(CO2) cinsinden eşdeğerlerinin hesaplanması çalışmasıdır. Karbon ayakizi hesaplama ve
raporlamaları ISO 14064-1 standardına uygun biçimde hazırlanır.
20. AA1000, APS Hesap Verebilirlik Prensipleri Standardı (Account Ability Principles
Standard) AA1000APS, dünya genelinde kabul görmüş raporlama ilkeleri meydana getirmeyi
ve bu ilkeler doğrultusunda uluslararası işletmelerin sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesini
amaçlamaktadır.(www.accountability.org)
21. "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact - UNGC),
Topluma, pazara ve insanlara yarar sağlayan sürdürülebilir kapsamlı bir küresel ekonomi
yaratmayı vizyon edinmiştir.(www.unglobalcompact.org)
22. Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project - CDP) Karbon Saydamlık
Projesi (CDP) Raporlaması, İklim değişikliği, su kullanımı, ormanlara verilen zarar, tedarik
zincirlerinin çevresel riskleri konuları üzerinde oluşturulmuştur. Karbon Saydamlık Projesi,
işletmelerin çevresel performansını ölçmesi, yönetmesi ve paylaşabilmesini sağlayan küresel
bir raporlama sistemidir.(www.cdp.net)
23. RSPO
Palmiye yağı sektöründeki sürdürebilirlik standardıdır.(www.rspo.org)
24. IFC Performans Standartları (IFC Performance Standards) Bu standartlar
işletmelerin sosyal ve çevresel boyuttaki değerlendirme sürecindeki risklerin yönetilmesine
ilişkin olarak hazırlanmıştır.(www.ifc.org)
25. ISO (Internetional Organization for Standardization) 1947 yılında pek çok alanda
standartlar oluşturmak amacıyla kurulmuş, başlangıçta 25 ülkenin katılımı ile kurulmuş
günümüzde 164 ülkeden katılımın bulunduğu uluslararası bağımsız bir kuruluştur. 2015
yılında Birleşmiş Milletlerin Sürdürebilirlik Kalkınma Hedeflerine (SKH) bağlı olarak;
a.
SKH 1- Yoksulluğun Önlenmesi, başlığı altında 67,
b.
SKH 2- Açlığın Yok edilmesi, başlığı altında 66,
c.
SKH 3, Sağlık ve Refah, başlığı altında 360,
d.
SKH 4, Eğitim Kalitesi, başlığı altında 70,
e.
SKH 5, Cinsiyet Eşitliği, başlığı altında 50,
f.SKH 6, Temiz Su ve Temizlik, başlığı altında 123,
g.
SKH 7, Temiz Enerji, başlığı altında 147,
h.
SKH 8, Düzgün İş ve Ekonomik Büyüme, başlığı altında 167,
i. SKH 9, Sanayi, yenilik ve Altyapı, başlığı altında 439,
j. SKH 10, Eşitsizliğin (Ayrımcılığın) Önlenmesi, başlığı altında 119,
k.
SKH 11, Sürdürülebilir Şehir-Toplum, başlığı altında 225,
l. SKH 12, Sorumlu Tüketim ve Üretim, başlığı altında 277,
m.
SKH 13, İklim Değişikliği, başlığı altında 208,
n.
SKH 14, Su altı yaşamı, başlığı altında 96,
o.
SKH 15, Karadaki Yaşam, başlığı altında 136,
p.
SKH 16, Barış ve Adalet, başlığı altında 65,
q.
SKH 17, Ortaklar, başlığı altında standart bulunmamaktadır,
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şeklindeki toplam 17 başlıkta toplam 2.615 standart bulunmaktadır. 2015 yılına kadar
ISO 26000, ISO 5001 gibi sürdürebilirlik ile ilişkili pek çok standart yayınlamış olsa da
yayınlamış olduğu standartlarda güncellenmiş ve sürdürülebilirlik hedefleri ile bağlantılı
hedefin altında toplamıştır. Bu bağlamda, ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Standartı
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 5- Cinsiyet Ayrımcılığının yok edilmesi altında yer
almaktadır.
ISO hazırladığı tüm standartları Sürdürülebilirlik ile ilişkilendirerek
hazırlamaktadır.
26. BS 8901 Standartı, Bu standart sürdürülebilir etkinlikler için etkili bir bakış açısı
sunar. (www.ueba.me)
27. Entegre Raporlama (Integrated Reporting - IR) "Entegre raporlama en genel
anlamı ile işletmelerin, yönetim ve finansal performansı ile ekonomik, çevresel ve sosyal
faktörler arasındaki bağlantıyı birlikte kapsayan raporlama türü olarak tanımlanabilir.
28. Uluslararası Sosyal ve Çevresel Akreditasyon ve Etiketleme Birliği (ISEAL),
Uluslararası sosyal ve çevresel standard oluşturma kuruluşları için üyelik kuruluşudur.
Standard oluşturma ve değerlendirme için araçlar sağlar.
3.2. Sürdürebilirlik Raporları Benzer ve Farklı Yönleri;
Çalışmamızın 3.1 Bölümünde 14 madde halinde sürdürülebilirlik standartları genel ve
sürdürebilirliğin 3 boyutu olan ekonomik, çevresel ve sosyal boyutları üzerinden
değerlendirilmiş ve aşağıdaki tablolarda sunulmuştur. SA 8000 sadece sosyal sorumluluk
boyutuyla değerlendirdiği için, Ürün Karbon Ayakizi, Karbon Ayakizi standartları ürüne ve
sektöre özel hesaplandığı için, Karbon Saydamlık Projesi sadece sürdürebilirlik konusunun
çevresel boyutuyla değerlendirdiği için, RSPO Palmiye yağı sektöründeki sürdürebilirlik
standardı olarak tek bir sektöre yönelik olması nedeniyle, ISO Standartları da Birleşmiş
Milletler Sürdürülebilirlik hedeflerine bağlı olarak her bir hedefe ve ürüne özel olması
nedeniyle kesişim tablosuna alınmamıştır. Kesişim Tablosunda bunların dışında kalan dokuz
sürdürebilirlik standardı tüm standartların ortak başlıkları ve sürdürebilirlik hedefleri
açısından karşılaştırılmıştır.
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✔

✔

✔

Su

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Biyoçeşitlilik

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Emisyonlar

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Atıklar

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Ürün ve Hizmetler

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Kurallara- Kanunlara
✔
Uyum-Cezalar

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Genel Çevre Koruma
✔
Gider ve Yatırımları

✔

✔

✔

✔

Ulaşım

✔
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Tedarikçi
Çevresel
✔
Değerlendirme

✔

✔

Çevresel
Şikayet
✔
Mekanizmaları

✔

✔

GRI G4 AA 1000

UNGC-GLOBAL
COMPACTGUIDE
TO
IFC
CORPORATE
SUSTAINABILIT
Y

ENTEGRE
RAPORLAMA
ÇERÇEVESİ
BS
8901
(INTEGRATE ISEAL
Standartı
D
REPORTINGIR)

✔

✔

✔

Çevre
İle
Dost
Mimari-Sürdürebilir
Binalar

SOSYAL BOYUT

OECD WBCSD

Emek Uygulamaları
✔
ve Nezih İş

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

İstihdam
Emek-Yönetim
İlişkileri
İş
Sağlığı
Güvenliği

ve

Eğitim ve Öğretim
Çeşitlilik
Eşitliği

ve

✔

✔

✔

✔

Fırsat

Kadın ve Erkekler
için Eşit Ücret

✔

✔

✔

✔

✔

✔

İşgücü Uygulamaları
için
Tedarikçi
Değerlendirmesi

✔

İşgücü Uygulamaları
Şikayet
✔
Mekanizmaları

✔

İnsan Hakları

✔

İnsan
Hakları
Konusunda Yatırım

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Örgütlenme
Özgürlüğü ve Toplu ✔
Pazarlık

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Zorla
Çalıştırma
✔
Uygulamaları

✔

✔

✔

Çocuk İşçi Çalıştırma

✔

✔

✔
✔

Ayrım Gözetmeme

✔
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Güvenlik
Uygulamaları

✔

Yerli Hakları

✔

İnsan
Hakları
Değerlendirme

✔

✔

Tedarikçi
İnsan
Hakları
Değerlendirme

✔

✔

İnsan Hakları Şikayet
Mekanizmaları

✔

✔

✔

Toplum

✔

✔

✔

✔

Yerel Topluluklar

✔

✔

✔

Yolsuzlukla
Mücadele

✔

✔

✔

Toplum Politikası

✔

✔

✔

Rekabete
Davranışlar

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Tedarikçilerin
Toplum Üzerindeki
✔
Etkilerinin
Değerlendirmesi

✔

✔

✔

Toplum Üzerindeki
Etkiler için Şikayet ✔
Mekanizmaları

✔

✔

✔

Aykırı

Uyum

Ürün Sorumluluğu

✔

✔

✔

✔

Müşteri Sağlığı
Güvenliği

✔

✔

✔

✔

Ürün
ve
etiketleme

ve

Hizmet

✔

Müşteri
(özeli)

✔

Kurallara- Kanunlara
Uyum-Cezalar

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Pazarlama İletişimi
gizliliği

✔

✔
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SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Sanayi devrimiyle birlikte artan üretim başlangıçta üreticileri ve toplumu memnun
etmiş olsa da, bu üretimin fütursuzca yapılmasının çevre, insan ve ekonomi üzerindeki
olumsuz etkileri ve daha da önemlisi bu etkilerin ülke sınırları ile önlenemediği anlaşılmıştır.
Bu farkındalık özellikle başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm ülkeleri, kaynakları
kullanırken tedbirli davranmak, korumak ve hatta olumsuz etkileri yok etmek yönünde
çalışmaya mecbur etmiştir. Bu farkındalıkla, sürdürebilirlik konusunda politikalar ve
standartlar üretilmiştir.
Sürdürülebilirlik konusunda üretilen politikalar başlangıçta konunun sadece çevresel
boyutuyla ilişkilendirilirken günümüzde uygulanmakta olan tüm standartların çevresel
boyutun yanı sıra ekonomik ve sosyal boyutu da kapsadığı ve bu üç boyutun birbirleri ile
etkileşim içinde olduğu çalışmalardır.
Çalışmamıza bağlı olarak, standartların ve raporlama girişimlerinin genel özelliklerini
değerlendirdiğimizde finansal yapıya bakış, raporlama metodları, paydaşlarla ilişkiler ve rapor
çerçevesiyle ilgili farklı beklentileri olmasına rağmen etik/bütünlük ve yönetim konularında
ortak bir yaklaşım sergilemektedirler. Bu yönüyle standartlar, sürdürebilirlik konusunun
bütüncül bir yaklaşım gerektiren ve etik yönünü vurgulanmaktadır.
Ekonomik boyutu değerlendirdiğimizde, sürdürebilirlik çalışmaların ekonomik
performansla olumlu ilişkisi ortaya konmuş ancak tedarikçi ilişkilerinin kurulması ve
değerlendirilmesi, indirekt ekonomik etkilerin değerlendirilmesi yönünde aynı beklentide
olmadıkları görülmektedir.
Çevresel boyut incelendiğinde, çevresel hassasiyet konusunda bir görüş birliği olduğu
ancak çevre boyutunun alt bileşenleri olan su, yenilenebilir enerji kullanımı, atıklar,
biyoçeşitlilik konusunda farklı yaklaşımlar olduğunu görmekteyiz. Sürdürülebilir mimari
konusu hedef olarak var olmakla birlikte henüz denetlenebilecek yaygınlıkta olmaması
nedeniyle spesifik standartlartlar dışında ele alınmamaktadır.
Sosyal boyutun değerlendirilmesi aslında kadın ve çocuk işçiliğin yaygınlaşması ve
uluslarası işletmelerin gelişmemiş ülkelerde ucuz işgücünden yararlanarak üretim yapmaları
neticesinde gündeme gelmiştir. Bu nedenle, sosyal boyutun en çok üzerinde durduğu ortak
konular, insan hakları, kadın erkek eşitliği ve ayrımcılık’dır.
Görülmektedir ki, farkındalığın artması ve sürdürebilirlik çalışmalarının yararının
anlaşılması, yaratılan değerin somut ifade edilebilir hale gelmesi ile sürdürülebilirlik
çalışmaları önümüzdeki yıllarda standart bir temele oturacak ancak ihtiyaçlar doğrultusunda
sürekli gelişme hedefiyle, ürün, hizmet boyutunda spesifikleşecek ve uygulanması yasalarla
zorunlu hale gelecektir.
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TÜRK BASINININ EKONOMİ POLİTİK YAPISI
Bünyamin UZUN
Anadolu Üniversitesi
Arş. Gör. Enes BALOĞLU
Yozgat Bozok Üniversitesi
Özet
Türkiye’de basın ve gazetecilik faaliyetleri Avrupa’ya kıyasla oldukça geç başlamış
olmasına rağmen Türk medyası özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısında başta Avrupa ve
dünyada yaşanan değişim ve dönüşümlere ayak uydurmuştur. Medyada yaşanan değişim ve
dönüşümler teknolojik gelişmelerden olduğu kadar ekonomi politik yapıdan da olmuştur.
Ekonomi politik kaynaklı değişimler sahiplik yapısı alanında olmuş ve medyada büyük
dönüşümlere neden olmuştur. Dünya genelinde hâkim olan liberal ekonomi politikalarının bir
sonucu olarak çeşitli sektörlerde zengin olan sermayedarlar medyaya yatırım yapmaya
başlamış ve medya bir sektör olarak diğer alanlarla (özellikle kitle iletişimi anlamında radyo
ve televizyon alanları başta olmak üzere) birleşerek yatay, dikey ve çapraz bütünleşmiş
“medya” ortaya çıkmıştır. Bu politikaların sonucunda medya holdingleri ortaya çıkmış ve
medya holdinglerin bünyesinde bir iş kolu haline gelmiştir.
Türkiye’de 1980 sonrasında 24 Ocak kararlarının da bir sonucu olarak liberal ekonomi
politikaları uygulanmaya başlandı. Liberal ekonomi politikalarının bir sonucu olarak Türk
medyası sermayedarların ilgisini çekmeye başladı. Aydın Doğan’ın Milliyet Gazetesi’ni satın
almasıyla başlayan gazeteci kökenli patronlardan holding sahiplerine devir etme işlemi
2000’li yılların başlarında tamamlandı. Bugün Türk medyasının neredeyse tamamı bir
holdingi olan iş adamlarının kontrolünde bir iş kolu halindedir. Burada ortaya çıkan en önemli
sorun ise medyanın çok sesliliği sağlamaktan uzak bir konumda olmasıdır. Bir gazete
çıkarmak ya da ulusal çapta bir radyo ya da televizyon yayını yapmak büyük bir sermaye
gerektirmektedir. Medyanın şuan içinde bulunduğu durum çok sesliliği engellemekte ve
sermaye, güç ve iktidar sahiplerinin çıkarlarını zedeleyici yayınlardan uzak durmakta ve bir
anlamda kamu yararı tamamen arka plana itilmektedir. Bugün Türk medyası bir elin
parmaklarını bile geçmeyecek kadar az elit tarafından kontrol edilmektedir.
Bu çalışmada 2020 yılına girerken Türk medyasının fotoğrafını çekmek
amaçlanmaktadır. Bu anlamda medyanın sahiplik yapısı ve medya sahiplerinin holdinglerinin
hangi iş kollarında yer aldığı ve bu durumun medyanın haber yapmasına ne gibi etkileri
olduğu temel araştırma sorusunu oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Ekonomi Politik, Medya, Sahiplik Yapısı, Haber
Abstract
The Turkish media has kept pace with the changes and transformations in Europe and
the world media especially in the second half of the 20th century even though journalistic
activities in Turkey started quite late compared to Europe. The changes and transformations in
the media have been due to economic developments as well as technological developments.
Changes in the political economy stemmed from ownership structure and led to major
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transformations in the media. Investors who are wealthy in various sectors have started to
invest in the field of media as a result of liberal economic policies prevailing all over the
world. The horizontal, vertical and cross-integrated media occurred (especially in the fields of
radio and television in terms of mass communication) after the media has merged with other
fields. As a result of these policies, media conglomerates emerged and became a business line
within the media holdings.
As a result of the decision of 24 January 1980, Turkey began to be implemented liberal
economic policies. As a result of liberal economic policies, the Turkish media began to attract
the attention of investors. The process of transferring the ownership of media organizations
from the bosses of journalist origin to the owners of the holding started with the acquisition of
Milliyet Newspaper by AydınDoğanand it was completed in the early 2000s. Today, almost
all of the Turkish media is in the form of a business line under the control of businessmen.
The most important problem that arises here is that the media is far from providing
polyphony. Publishing a newspaper or broadcasting radio or television on a national scale
requires substantial capital. The current state of the media hampers polyphony and avoids
publications that damage the interests of capital, power and power owners, and in a sense, the
public interest is pushed completely into the background. Today, Turkish media is controlled
by a few elites who can count on the fingers of one hand.
In this study, it is aimed to photograph the Turkish media as it enters 2020. In this
sense, the main research question is the ownership structure of the media and the business
lines in which the media holdings hold and what impact this situation has on the media
reporting.
Keywords: Political Economy, Media, Ownership Structure, News
GİRİŞ
Medya insanların haber ve bilgi alma işlevinden doğmuş ve eğlence işleviyle birlikte
insan hayatında önemli bir yer edinmiş iş koludur. Bu iş kolu insan hayatına çok önemli bir
etki eder. Çünkü insanlar genellikle zamanlarının büyük bir çoğunluğunu medya araçlarıyla
(doğrudan kendini vererek izleme ya da dolaylı olarak bir şekilde maruz kalma ile) geçirir.
Böylesine önemli bir mecra olan medya kamu yararını göz önüne alarak yayın yapması
beklenir. Ancak medyanın var olabilmesi için ekonomik ve politik şartların olgunlaşması yani
ekonomi politiğinin olması gerekmektedir. Medyanın ekonomi politiği, bir anlamda medyanın
sermaye yapısını ve sermayedarlarının ülke ya da uluslararası ekonomideki konumlanışını ele
alır. Büyük sermayedarlar doğal olarak kâr politikalarıyla hareket ederek insan hayatına etki
eden böylesi önemli bir mecrayı da kârlılık üzerine dizayn etmektedirler.
Bu çalışmada bugün var olan Türk medyasının fotoğrafını çekmek amaçlanmaktadır. Bu
anlamda medyada faaliyet gösteren kuruluşların hangi holdinglerin bünyesindeki şirketler
olduğu ön plana çıkartılmaya çalışılacaktır. Elbette bu çalışmada medya holdinglerinin ya da
medyası olan holdinglerin hangi alanlarda faaliyet gösterdiğine bakılarak Türk medyasının
mülkiyet yapısı haritalandırılmaya çalışılacaktır.
Çalışma kuramsal olarak ekonomi politik yaklaşıma dayanmaktadır. Bu anlamda
eleştirel ekonomi politik yaklaşım merkeze alınmıştır. Çalışmanın uygulama kısmında
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medyada yer alan büyük medya şirketleri kısaca tanıtılmıştır. Çalışmanın sonunda yer alan ek
tabloda ise bugün Türk medyasının yüzde 95’inden fazlasını kontrol eden 17 medya holdingi
medya varlıkları ve diğer iş alanlarındaki yatırımları yer almaktadır.Çalışmanın sonunda yer
alan tablo 2020 yılına girerken Türk medyasının fotoğrafını oluşturmayı amaçlamaktadır.
1. MEDYANIN EKONOMİ POLİTİĞİ
Ekonomi Politik terimi Yunanca “Politeia” ve “Oikonomia” sözcüklerinin bir araya
gelmesinden oluşmaktadır. “Politeia” sözcüğü antik Yunan döneminde bağımsız kentdevletlerinde (site) hem kenti hem de devleti ifade etmek için kullanılan “Polis” sözcüğünden
türetilmiştir. “Oikonomia” sözcüğü ise ev ekonomisi anlamına gelen “Oikos” ve yasa
anlamına gelen “Nomos” sözcüklerinden türetilmiştir. Bu iki sözcüğün bir araya gelmesiyle
“Ekonomi Politik” kelimesi oluşmuştur. Ancak ortaya çıkan bu yeni kelime hem bu iki
sözcüğe benzemekte hem de bunlardan ayrılmaktadır. Başka bir deyişle, ekonomi kendi
anlamıyla basit bir ekonomiyi tanımlarken, yanına politikayı da alarak “Ekonomi Politik”
olmuş, devletin ekonomik yapısına denk gelir bir yapı kazanmıştır (Doğan, 2011: 21).
Ekonomi Politik deyimini, ilk olarak Antoine de Monch-retien ulusun durumu üzerine yazdığı
ve XII. Louis’ye sunduğu bir raporunda 1615 yılında kullanmıştır. Ekonomi kelime olarak
“evin içindeki düzen” anlamına gelmektedir. Politik ise ulusun yönetimine ilişkin her şeyi
anlatır. Bu tanımlamaya göre ekonomi politik, bir ulusun yürürlükte olan düzeni ve ilkelerinin
incelenmesi anlamına gelir (Barjonet: 1967: 7).
Ekonomi Politik yaklaşım, genel anlamda kapitalist üretimi ve bölüşümü inceler. Bu
anlamda gerçekleşen üretimin ve bölüşümün iletişim alanında uygulanması medyanın
ekonomi politiği çalışmalarının merkezini oluşturmaktadır. Medyaya ekonomi politik
yaklaşım çerçevesinden yapılan çalışmalar, ticarileşme, uluslararası bir konumda olma ve
kârlılık gibi faktörlerle ortaya çıkan mülkiyet ve kontrol ilişkilerine odaklanmaktadır.
Ekonomi politik bir anlamda iletişim ve kültürün kapitalizm ile birlikte bir emtia haline
gelmesi sürecini inceleyen bir bilim dalıdır (Fung, 2006: 44).
Ekonomi Politik, toplumsal gerçekliği anlamak için kullanılan bir terimdir. Toplumsal
yaşam, üretim, dağıtım ve bölüşüm ile oluşur. Üretim ve bölüşüm toplumsal ilişkiler içinde
gerçekleşirler ve bu toplumsal ilişkiler kendi güç ilişkilerine sahiptir. Ekonomi Politik,
kaynakların üretim ve bölüşümüne ait olan toplumsal ilişkileri, özellikle bu bölüşüme ait güç
ilişkilerini inceler. Ekonomi Politik, buna bağlı olarak diğer kişileri, süreçleri ve şeyleri
denetleme gücüne sahip olan sosyal ilişkileri de merkeze alır. Dolayısıyla Ekonomi Politik,
toplumsal yaşamda denetim ve mücadelenin incelenmesi olarak da kabul edilebilir (Özdemir,
2009: 30).
Ekonomi Politik, bir bilim olarak 17. yüzyılda ortaya çıkmış ve bilim olma vasfını 18.
yüzyılda kazanmıştır. Ekonomi Politiğin bilim olması noktasında Adam Ferguson ve Adam
Smith’in çalışmaları önemlidir. Ekonomi Politik, kapitalizm ve sanayi devrimi sonrasında
toplumun zenginleşmesini açıklamak için kullanılmıştır. Bir anlamda Ekonomi Politik
kapitalist toplumu incelemeye ve anlamaya çalışan bir bilim dalıdır. Bu anlamda kapitalist
toplumu anlamak adına çağdaş burjuvazi toplumunu tahlil eder ve kapitalist üretim ilişkilerine
odaklanır (Garnham, 2008: 117-118).
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Ekonomi Politik Yaklaşım, hem egemen yaklaşımlar (liberal ekonomi politik) hem de
eleştirel yaklaşımlar (eleştirel ekonomi politik) çerçevesinde ele alınmıştır. Ekonomi Politik
Yaklaşıma eleştirel perspektiften yapılan çalışmalar egemen yaklaşımlar çerçevesinde yapılan
ekonomi politik çözümlemelere eleştiri getirmek amacıyla ortaya çıkmıştır. Eleştirel ekonomi
politik yaklaşım Marksizm’den beslenmektedir. Eleştirel (Marksist) ekonomi politik yaklaşım
içerisinde araçsal ekonomi politik yaklaşım ve yapısalcı yaklaşımı da barındırmaktadır. Bu
anlamda araçsalcı yaklaşım dünyada en fazla başvurulan ekonomi politik yaklaşım modelidir.
Araçsalcı yaklaşımın en bilinen temsilcileri ise, Noam Chomsky ve Edward Herman,
HerbertSchiller’dir (Güngör, 2013).
Medya çalışmalarında Eleştirel Ekonomi Politik yaklaşım, Güngör (2013: 135)’e göre
kitle iletişim araçlarının sahiplik yapısını ve bu bağlamda gelişen medya-iktidar ilişkilerini
incelemektedir. Adorno, Golding, Murdock, Garnham, Herman ve Chomsky gibi iletişim
bilimciler medyanın ekonomi politiğine eleştirel anlamda temel çalışmaları yapan ve alanda
etki yapan akademisyenler olmuştur.
Eleştirel Ekonomi Politik yaklaşıma göre toplumsal bilinç bireyler tarafından değil
yönetici sınıf tarafından oluşturulur. Shoemaker ve Reese (2014: 106)’da toplumsal bilinç ve
ideolojinin, altyapının ürettiği bir üstyapı olduğunu belirtirler. Marksist anlayışın
altyapı/üstyapı metaforuna gönderme yaparak medya ürünlerinin alt yapının yararına olan
birer üstyapı ürünü olduklarını açıklarlar ve medyanın temel rolünü, “…Medyanın rolü,
medyaya sahip olan ve onu denetleyen sınıfın çıkarlarını yanlış bilinç üretimi aracılığıyla
meşrulaştırmaktır” şeklinde tanımlarlar. Bu noktada medyanın ekonomi politiği önemli hale
gelir. Medyayı elinde bulunduran kesim, bilinci üreterek kendi çıkarları doğrultusunda
hareket eder. Burada sorun haline getirilen, medyayı elinde tutan sermayelerin kendi
çıkarlarını meşrulaştırması ve bunu kamusal yarar maskesi altında gerçekleştirmesidir. Bir
diğer nokta ise kitle iletişim araçlarının karı temel alan yapılar olsa bile diğer ürünlere göre
önemli olmasıdır. Çünkü kitle iletişim araçlarının ürünleri insanların bilincine etki etmektedir
(Güngör, 2013: 136).
Ekonomi Politik yaklaşım; Liberal (Egemen) Ekonomi Politik ve Eleştirel Ekonomi
Politik olarak iki ana görüşe sahiptir. Golding ve Murdock (2014: 53-54)’e göre liberal
ekonomi politikçilerin tezi izleyici/okuyucuyu tüketici haline getirmektedir. Çünkü Liberal
Ekonomi Politik teorinin tezi, serbest pazar imkânı ve pazarda seçeneğin artmasıdır. Pazarda
rekabet ortamı oluşturmak adına hükümetler özelleştirme uygulamalarına gitmekte ya da
liberal ekonomi felsefesine uygun yasal düzenlemeleri yaparak pazarı genişletmekte ve
böylece izleyici/okuyucuya “seçme özgürlüğü”nü sağlamaktadırlar. Yazarlar bu noktada
Eleştirel Ekonomi Politiğin görüşünü şu şekilde ele alırlar: “Eleştirel ekonomi politik özellikle
iletişimsel etkinliğin, maddi ve simgesel kaynakların eşit olmayan paylaşımı tarafından
yapılandırılma tarzıyla ilgilenir.”
Eleştirel Ekonomi Politik, Marksist düşünceye sahip ekonomi politikçiler tarafından
ortaya konulmakta ve özgürlük, serbest rekabet ve eşitlik gibi söylemlerle gelen eşitsizliği
sorunsallaştırmaktadır. Medyayı elinde bulunduran sermaye sahiplerinin iktidarla birlikte
hareket ederek kapitalist sisteme entegre bir şekilde medyayı yönlendirmesi, toplum yararı
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gözetmeksizin yayın yapılması eleştirel ekonomi politikçilerin temel eleştiri noktasını
oluşturmaktadır (Güngör, 2013: 135).
Eleştirel Ekonomi Politiğin kapitalist girişim ve değişim ilişkisini Güngör (2013: 137138) şu şekilde ele almaktadır. “Medyanın Ekonomi Politiği kitle iletişim kurum ve
araçlarının mülkiyet ve sahiplik yapısı, üretim ilişkileri, üretim biçimi, üretilenin ne olduğu,
kime ne oranda kazanç sağladığı, izleyiciye veya kamuya ne oranda ve nasıl yararlı olduğu
vb. konular üzerinde yoğunlaşır.” Eleştirel Ekonomi Politik, temelde medyanın ekonomik
kontrolünü ele alır. Medyanın mülkiyeti, pazarın kontrolü gibi konulara yoğunlaşır.
Medyanın mülkiyet yapısı hükümet ya da devletle olan ilişkilerini de etkilemektedir. Medya,
holdinglerin çıkarları doğrultusunda devleti denetleyen kurum olmaktan çıkıp, devleti
(hükümeti) destekleyen kurum halini almıştır. Daha da önemlisi, ait oldukları şirketin
çıkarlarını kamu önünde savunan birer medya organı halini almışlardır (Curran, 2014: 144-16;
Adaklı, 2001: 152).
Medya ve iktidar ilişkileri her zaman tartışma konusu olmuştur. Temel düşünce ise
medya ve iktidarın yakınlaşmasının iktidarın yararına olduğudur. Ancak bu yakınlaşmadan
sadece iktidar karlı çıkmamakta, medya da karlı çıkmaktadır. Bu durum beraberinde birçok
maddi desteği, farklı alanlara giriş için birçok kapıyı, bunun yanı sıra içeriklere (medya
ürünleri haber vs.) medyanın kolay erişimini getirmektedir. Medya içerikleri genelde devlet
bürokrasisinden beslenmektedir, çünkü rutin haberlerin büyük bir kısmı resmi kanallarla
haber olur ya da medyanın gündemine düşer. İktidara yakın olan medya kuruluşları bu yolla
birçok haberi bir sorun (akreditasyon sorunu vb.) yaşamadan takip edebilmektedirler (Güngör,
2013: 143).
Medyaya eleştirel ekonomi politik yaklaşım bağlamında yapılan çalışmalarda 1990’lı
yıllarla birlikte en fazla tartışılan konular olarak 4 ana başlık ön plana çıkmıştır. Bunlar;
Küreselleşme, Deregülasyon, Sayısallaşma ve Birleşme kavramlarıdır. Bu kavramlar
medyanın uluslararası bir kimlik kazanması ve teknolojik gelişmelerle birlikte var olan
düzenleri de yıkarak yeni bir ortam oluşturmasına gönderme yaparlar (Tokgöz, 2013).
Eleştirel Ekonomi Politik içinden doğan ve en fazla başvurulan yaklaşım olan Araçsal
Yaklaşım HerbertSchiller’in Zihin Yönlendirenler çalışması ve Edward Herman ve Noam
Chomsky’nin Rızanın İmalatı: Kitle Medyasını Ekonomi Politiği çalışmalarıyla temellenmiş
ve özellikle Chomsky’nin kendisinin çalışmaları ve Herman ile birlikte yaptığı çalışmalar
üzerine inşa edilmiştir (Tekinalp, 2002: 11).
Herman ve Chomsky’nin Amerikan medyasının haber üretiminin ekonomi politiğini
inceledikleri ‘propaganda modeli’ Yaylagül (2013: 168-169)’e göre kapitalist toplumda diğer
sektörlerin olduğu gibi iletişim sektörünün de kapitalist sisteme entegre olduğunu
göstermiştir. Medya kapitalist sermayedarların kontrolünde bir endüstri halini almıştır, çünkü
medyada varlık göstermek büyük bir maddi güç gerektirmektedir. Kapitalist sistem medya
alanında faaliyet gösterenleri belirli bir sınır içerisinde tutarak bir anlamda alanda tekel
oluşturmuştur. Herman ve Chomsky’nin modeli de alanda faaliyet gösteren oyuncuların sınırlı
olduğunu ortaya koymaktadır. Demokrasiye ve rekabetçi anlayışa aykırı olsa bile, sermaye
buna izin vermemektedir. Sermaye tam anlamıyla bir tekel oluşturup, rekabeti tamamen
ortadan kaldırmaz, ama alanda var olan farklı sermaye sayısı her zaman sınırlı tutulur.
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Edward Herman ve Noam Chomsky’nin araçsal ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde
ele aldıkları propaganda modeli medyanın neyi haber yapacağı noktasında bazı haber eleme
süzgeçlerini kullandığını belirtirler. Bu süzgeçler;
1) Kitle medyasının büyüklüğü, mülkiyeti ve kar yönelimli oluşu,
2) İş yapmak için reklam verenler süzgeci,
3) Medyanın haber kaynakları süzgeci,
4) Tepki ve yaptırımcı kurumlar süzgeci ve
5) Bir denetim mekanizması olarak anti-komünizm süzgecidir (Herman ve Chomsky,
2006: 72).
Herman ve Chomsky, geliştirdikleri Propaganda Modelinde medyanın tamamen
sermaye temelli bir yapıda yer aldığını ve yayıncılığın da bu bağlamda oluştuğunu belirtirler.
Düşünürlere göre medya Propaganda Modelinde belirtilen haber eleme süzgeçlerini dikkate
almadan haber ya da içerik üretemez. Çünkü ekonomik çıkarlar ve kâr odaklı yayıncılık için
bu gereklidir (Şeker ve Uzun, 2018, s. 112).
2. NEDEN MEDYAYA YATIRIM YAPILIR?
Medyaya yatırım yapma nedenleri arasında birçok gerekçe gösterilmektedir. Adaklı’ya
(2006) göre bunları en kısa olarak “Türkiye’de medyanın, medya sahipleri tarafından başka
alanlardaki yatırımları için bir silah olarak kullanıldığı” şeklinde toparlanabilir. Ancak daha
geniş anlamda düşünülürse medya dışı sermayenin medya alanına yatırımlarının nedenlerini
şu şekilde sıralayabiliriz:
“A) 1. Kitle İletişim araçlarının dördüncü güç olduğu paradigması,
2. Siyasal Çevrelerde itibar veya baskı
3. Toplumsal denetim
B) 1. Diğer sektörlerdeki riskin azaltılması
2. Kredi alımında ve devlet ihalelerinde nüfuz
C) 1. Reklam harcaması yapmak yerine gazete çıkartmak veya radyo ve televizyon
yayınlamak
2. Pazarlama
3. Para Ticareti” (Tuncel, 1994: 37).
Medya alanında yatırım yapmanın ilk nedeni kapitalist ekonomik sistemin bir sonucu
olarak elbette kâr elde etmektir. Ancak Sönmez (2014: 87)’e göre kâr elde etmenin dışında,
medya yatırımcısına çok daha değerli bir şey kazandırmaktadır. Alana yatırım yapan
sermayedar gazeteyi çıkartırken ya da radyo-televizyonu yayınlarken sadece kâr elde
etmemekte bunun yanı sıra kendisine iyi bir nüfuz/prestij sağlamaktadır. Medyanın sağladığı
bu nüfuz oldukça değerli bir getiridir; Bu getiri için birçok yatırımcı zarar etse bile basın
alanındaki varlığını sürdürmek istemektedir. Bu durumu belki de ilk keşfedenlerden biri
Aydın Doğan olmuş, henüz 1980’li yıllarda gazete patronluğu ile herhangi bir fabrika
sahipliğinin aynı olmayacağını vurgulamıştır.
Medyanın yasama, yürütme ve yargı gibi dördüncü bir güç olduğu yönünde bir görüş
vardır. Bu söylem aslında medyanın devleti halk adına denetlemesi mantığına dayanmaktadır.
Ancak ülkemizde ve medyada ekonomi politik koşulların ön planda olduğu yerlerde bu pek de
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mümkün değildir. Çünkü medya iş yapmak özellikle de devletle iş yapmak için bir avantaj
olarak görülmektedir. Kamu ihalelerinde, özelleştirmelerde vb. devletle yapılan işlerde
medyanın nüfuz gücü devreye girmektedir (Sönmez, 2014, s. 88; Adaklı, 2001, s. 156).
Kapitalist ekonomi sisteminde firmaların kâr elde edebilmesinin yolu iyi bir pazarlama
stratejisi ve reklamdan geçmektedir. Günümüzde işletmeler reklamını yaptırabilmek adına
büyük paralar harcamaktadır. Bir dönem medyanın önemli oyuncularından birisi olan
Çukurova Grubu’nun medyaya girişi reklam ile bağlantılı bir nedenle olmuştur. Grubun
patronu Mehmet Emin Karamehmet (2012) TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu’nda
basına girişini anlatırken Mehmet Ali Ilıcak’a verdiği borcu reklam karşılığı tahsil etmeyi
düşündüğünü belirtmiştir. Karamehmet, Ilıcak’a verdiği borcun miktarını açıklamamış ancak
daha sonra bu borç karşılığında Akşam Gazetesi’nin %50 hissesini almıştır. Bir anlamda
Karamehmet’in daha sonra medya alanında yaptığı bütün yatırımların nedenlerinden birisi de
reklam harcaması yapmak yerine medya sahibi olmayı tercihetmesinin neden olduğu
dasöylenebilir. Bu durum elbette sadece Çukurova Grubu özelinde değerlendirilemez. Çünkü
medyada varlık gösteren bütün girişimciler diğer sektörlerdeki yatırımlarının reklamını ucuz
ve daha çok süre ile yapmayı amaçlamaktadırlar.
3. MEDYAYI KONTROL EDEN HOLDİNGLER
3.1. Demirören Grubu
Demirören Grubu iş hayatına 1950’li yıllarda atılmıştır. Holding, medya dışında enerji,
gayrimenkul, sanayi, turizm, eğitim, şans oyunları, dijital olmak üzere 8 ayrı faaliyet alanı
vardır. İlk olarak oto yan sanayi ve piston fabrikasıyla iş hayatına başlayan Demirören Grubu
daha sonra özellikle enerji alanında yaptığı yatırımlarla büyümüştür. Holdingin kurucusu
Erdoğan Demirören’dir, Erdoğan Demirören’in ölmesinin ardından holdingin başına bir
dönem Beşiktaş ve TFF Başkanlığı yapan oğlu Yıldırım Demirören geçmiştir.
Demirören Grubu, enerji alanında Milangaz, Moil, Oto Milangaz ve Total ve sanayi
alanında; Demirören Ağır Metal, Parsat Piston, MS Motor Servis ile faaliyetlerini
sürdürmektedir. Grubun, turizm alanında Kemer Country Club, Kemer Country Hotel,
Uptown ve gayrimenkul alanında da Demirören İstiklal, İstiklal Palas ve Kemer Country
şirketleri vardır. İnşaat alanında Lidya Yapı, Lidya Flats, Seyhan Park Evleri ve dijital
yatırımalar arasında Demirören Teknoloji, Yakala.co, Yenibiris.com yer almaktadır.
bunlarınyanı sıra grup Ata Eğitim Kurumları’nın ve İddia şans oyunlarının işletmesini de
yapmaktadır (https://www.demiroren.com.tr erişim tarihi: 23.10.2019).
Demirören Grubu medyaya ilk olarak 2011 yılında Karacan Grubu ile ortak olarak
Doğan Grubundan satın aldığı Milliyet ve Vatan gazeteleriyle girmiştir. Daha sonra Karacan
Grubu hisselerini Demirören Grubu’na devretmiş ve Grup gazetelerin tek sahibi olmuştur.
Grup ilerleyen sürede Doğan Grubu’nun gazete, televizyon ve radyolarının satın almış ve
Türk medyasının en büyük pay sahibi olmuştur. Grubun medyaya ilk adımlarından biri olan
Vatan Gazetesi’nin basımına son verilmiştir. Gazetevatan.com sitesinden dijital olarak devam
etmektedir.
Demirören Grubu, Hürriyet, Milliyet, Posta, Fanatik gazeteleri, Kanal D, CNN Türk,
Teve2 televizyon kanalları, Radyo D, CNN Türk radyo kanalları ve D Smart dijital
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platformuna sahiptir. Bunların yanı sıra Grup bünyesinde matbaa, dağıtım ağı (Yaysat) ve
dijital medya platformları vardır. Medya varlıkları bağlamında Demirören Grubu Türk
medyasının en büyük pay sahibi kuruluşudur.
3.2. Doğuş Grubu
Doğuş Grubu, kendi internet sitesinde kendisini hizmet sektöründe bölgesel lider olma
vizyonu ile hareket eden Türkiye’nin önde gelen holdinglerinden birsi olarak
tanımlamaktadır. Doğuş Holding, kurucusu Ayhan Şahenk’in 1950 yılında ticaret hayatına
atılmasıyla kurulmuştur. Grubun başlıca yatırım alanları; finans, otomotiv, inşaat, medya,
turizm, gayrimenkul, enerji ve yeme-içme şeklindedir. Doğuş Grubu 1974 yılında gıda
sektörüne girdikten sonra (Filiz Gıda) 1975 yılında holdingleşme kararı alarak Doğuş
Holding’i kurdu. Doğuş Grubu, inşaat, otomotiv ve finans alanındaki yatırımları ile dikkat
çekmiştir. Otomotiv alanında Volkswagen, Audi, Scania, SEAT ve Porsche gibi markaların
distribütörlüğünü yapmaktadır. Doğuş Grubu 30 ayrı ülkede 290 şirketi ve 50 binden fazla
çalışanı ile faaliyetlerini sürdürmektedir (http://www.dogusgrubu.com.tr erişim tarihi:
23.10.2019).
Doğuş Holding’in yönetim kurulu başkanlığını Ferit Şahenk yapmaktadır. Ayhan
Şahenk’in ölümü sonrası holdingin başına oğlu Ferit geçmiştir. Doğuş Holding klasik bir aile
şirketi olmakla birlikte profesyonelleşmeye önem veren bir yapıya sahiptir. Yönetim Kurulu
listesi profesyonellerden oluşmaktadır (http://www.dogusgrubu.com.tr erişim tarihi:
23.10.2019).
Doğuş Grubu’nun yatırımları 7 farklı sektöre yayılmaktadır. Doğuş İnşaat 7 farklı
ülkede faaliyet gösteren, mega projeler gerçekleştiren (otoyol, baraj vb.) bir firmadır. Doğuş
İnşaat gelirleri ve işlem hacmi bakımından ENR tarafından açıklanan “Dünyanın En Büyük
250 İnşaat Firması” listesinde 2003 yılından bu yana yer almaktadır. Doğuş Otomotiv,
aralarında Volkswagen, Audi, SEAT gibi firmalarında yer aldığı 13 uluslararası otomotiv
firmasının distribütörlüğünü yapmaktadır. Doğuş Otomotiv 1994 yılından bugüne araç alımsatım, filo kiralama, yedek parça vb. hizmetler sunmaktadır. Turizm ve hizmet sektöründe
Doğuş Holding, D Hotel &Resort, Anatur, D-Marin, Doğuş Perakende Grup (DPG) ve D Saat
ve Mücevherat Ticaret A.Ş. ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğuş Enerji, yatırımlarını
elektrik üretimi üzerinde yoğunlaştırmıştır. Artvin Barajı Hidroelektrik Santrali (%100),
Boyabat Barajı ve Hidroelektrik Santrali (%34) ve Aslancık Barajı ve Hidroelektrik Santrali
(%33) elektrik üretim alanındaki yatırımlardır. Doğuş Enerji, elektrik tüketim ve dağıtım
noktasında 220Plus ile de hizmet vermektedir. Doğuş Gayrimenkul, 1997 yılında kuruldu.
Otel, plaza vb. gayrimenkul yatırım faaliyetlerini sürdürmektedir. Doğuş Yeme-İçme (Dream) restoranları ve eğlence merkezlerini kapsamaktadır. 2012 yılında bu alanda yatırım
yapmaya başlayan holding bugün bünyesinde 38 restoran ve eğlence merkezi
barındırmaktadır. (http://www.dogusgrubu.com.tr erişim tarihi: 23.10.2019).
Doğuş Grubu’nun medyaya ilk adımı Kanal D ile oldu. Bugün Demirören Grubu’nun
kontrolünde olan Kanal D’nin kuruluş aşamasında ortak olan Doğuş Grubu 1995 yılında
hisselerini Doğan Grubu’na satarak sektörden çekildi. Ancak medya sektöründen tamamen
çekilmeyi düşünmeyen Doğuş Grubu, 1999 yılında Cavit Çağlar’dan NTV ve Kanal E
kanallarını satın aldı. (Adaklı, 2006: 190).
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Doğuş Grubu, NTV ve Kanal E’yi satın alarak medya girdikten sonra, 2000 yılında
NBC ile ortaklık yaparak CNBC-e kanalını ve Ntvmsnbc.com haber portalını hayata geçirdi.
Aynı yıl NTV Radyo ile radyo alanına da giriş yaptı. 2001 yılında
NationalGeographicTürkiye dergisi yayın hayatına başladı. Doğuş Grubu, 2007 ve 2008
yıllarında e2, NTV Spor, gibi kanallar açarak, NTV Yayınları’nı faaliyete geçirerek ve Kral
TV grubu satın alınarak medya alanında daha güçlü bir konuma ulaştı. 2011 yılında Doğan
Grubu’ndan Star TV’yi satın alarak ve n11 online satış sitesini hayata geçirerek medya
pastasındaki payını artırdı. Ancak grup, daha sonra CNBC-E, Kanal E, e2, NTV Spor ve Kral
TV kanalları ve NTV Tarih Dergisini kapattı ve bir anlamda grup küçülmeye
gitti(http://www.dogusgrubu.com.tr erişim tarihi: 23.10.2019). Bunların yanı sıra bir dönem
Doğuş Grubu’nun Acun Ilıcalı’nın TV8 kanalına ortak olduğu basında sıkça yer almıştır.
Türkiye Gazetesi’nin (12.11.2015) haberine göre ise Doğuş Grubu TV8 kanalına ortak olmak
için Rekabet Kurumu’na resmi başvuru yaptı ve onay alması halinde bu ortaklığı
açıklayacak.Doğuş Grubu bu ortaklık için Acun Ilıcalı’ya 110 milyon lira ödeyecek.Ancak
resmi bir açıklama söz konusu değil (http://www.milliyet.com.tr erişim tarihi: 23.10.2019).
Bugün Doğuş Grubu, NTV, Star TV ve Euro Star televizyon kanallarına, NTV Radyo,
Kral Fm ve Kral Pop radyolarına sahiptir. Bunun yanı sıra grup, Vauge ve GQ Türkiye
dergilerinin de yayıncısıdır.
3.3. Turkuvaz Medya (Zirve Holding-Kalyon İnşaat)
Turkuvaz medya grubunun bünyesindeki kitle iletişim araçları ülkemiz medyasının
köklü kurumlarıdır. Sabah gazetesi ve ATV kanalı grubun en bilinen organlarıdır. Grubun
bünyesinde yer alan medya kuruluşları ilk olarak Dinç Bilgin tarafından kuruldu. Dinç Bilgin
İzmir’de gazetecilik yapmaktayken, 1985 yılında İstanbul’da Sabah Gazetesi’ni çıkartarak
ulusal basına girdi. 2000 yılında yaşanan ekonomik kriz sonrası TMSF tarafından mal
varlığına el konuldu. Medya Grubu, Ciner Grubu’nun patronu Turgay Ciner tarafından satın
alındı. Turgay Ciner döneminde Merkez Grubu adıyla yayınlarına devam eden gruba Turgay
Ciner ve Dinç Bilgin’in arasında olan gizli bir anlaşma nedeniyle TMSF 2007 yılında yeniden
el koydu. 2007 yılında yapılan ihaleyle işadamı Ahmet Çalık 1.1 milyar dolara satın alarak
Turkuvaz grubunu kurdu (Topuz, 2014: 342-343; Kılıçatan, 2011: 126; Adaklı, 2006: 164).
Turkuvaz Grubu son olarak 2013 yılında sahiplik yapısında bir değişiklik yaşadı.
Turkuvaz medyanın inşaat sektöründe faaliyet gösteren Zirve Holding tarafından satın
alındığı açıklanmış ancak ne kadara satıldığı açıklanmamıştır. HaberTürk Gazetesinde
(1.06.2013) yer alan bir habere göre ise Sabah ve ATV Çalık Grubu’nun borcu karşılığında
satıldı. Çalık Grubu’nun borcu ise 700 milyon dolar ancak Kalyon Grubu faizlerde eklenince
yaklaşık 1 milyar dolarlık bir ödeme yapacak. Bu satışla ilgili ortaya bazı iddialar ortaya
atılmış ve birçok işadamının oluşturduğu havuz tarafından alındığı dile getirilmiştir. (Sözeri,
2015: 12). Turkuvaz Medya Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Kalyoncu
olarak gözükmektedir. Ömer Faruk Kalyoncu, Kalyon İnşaat’ın sahibidir
(http://www.turkuvazmedyayayhiz.com/ erişim tarihi: 24.10.2019).
Kalyon Grubu, yatırımlarını inşaat sektöründe yoğunlaştırmıştır. Devlet ihaleleri ile
yapılan bazı önemli projelerin yapımını üstlendi ve yapımı devam etmekte olan bazı projeleri
de gerçekleştirmektedir. Özellikle ulaşım projelerine ağırlık veren Kalyon İnşaat’ın yaptığı
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veya yapmakta olduğu bazı projeleri; İstanbul yeni havaalanı, Çanakkale-Ezine-Ayvacık
Yolu, İstanbul-Şile-Ağva Yolu, Nurdağı-Islahiye Yolu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı
ulaştırma projeleri ve KKTC Askılı Sistem Deniz Geçişi, Atık Su Tünel İnşaatı, Irak-ErbilDuhosk Su Temini Projesi, Melen İshale Hattı Su ve Enerji projelerini gerçekleştirmektedir.
Doktor Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatını da Kalyon İnşaat
yapmaktadır. Kalyon İnşaat, aralarında yapımı tamamlanmış Başakşehir Fatih Terim
Stadyumu, Bakırköy Adliye Binası, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi
binası ve Taksim Meydanı Projesi gibi birçok önemli projeyi gerçekleştirmiştir
(http://www.kalyongrup.com/ erişim tarihi: 24.03.2019).
Turkuvaz Medya, Sabah, Takvim, Yeni Asır ve Fotomaç gazeteleri, ATV, ATV
Avrupa, A2, A Haber, A Spor ve A News televizyon kanalları ve Vav Radyo, A Spor Radyo
ve A Haber Radyo kanallarına sahiptir. Ayrıca grup bünyesinde başta Fikriyat, Forbes ve
Cosmopolitan olmak üzere çeşitli tematik dergiler yer almaktadır. Turkuvaz Grubu,
yayıncılık, basım, dağıtım ve kitap (hem basım, dağıtım hem de mağazacılık) gibi nerdeyse
medyanın bütün alanlarında yer alarak bu anlamda yatay, dikey ve çapraz tekelleşme
özellikleri göstermektedir.
3.4. Ciner Grubu
Temelleri 1978 yılında atılan Ciner Grubu, medya sektörü dışında enerji, madencilik,
denizcilik, sanayi ve ticaret alanlarında faaliyet göstermektedir. Ciner Holding, daha çok Park
Holding olarak da bilinmektedir. Ciner Grubu, kendi internet sitesinde kendisini faaliyet
gösterdiği alanlarda en büyük gruplardan birisi olarak tanımlamakta ve temel hedeflerini de,
ülkenin en büyük grubu olmak, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı
sağlamak şeklinde ifade etmektedir (http://www.cinergroup.com.tr erişim tarihi: 24.10.2019).
Bugün Ciner Grubu bünyesinde yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam etmektedir. Ciner
Grubu, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan “Türkiye’nin 500 Büyük
Sanayii Kuruluşu” listesinde çeşitli şirketleri ile yer aldığını belirtmektedir. Ciner Grubu
faaliyet alanlarını 4 ana gruba ayırmıştır. Bunlar;
• Ciner enerji ve madencilik grubu
• Ciner medya grubu
• Ciner sanayii, ticaret ve hizmetler grubu
• Ciner shipping grubu
Ciner Grubu’nun yatırımları bu dört alanla sınırlı değildir. Turgay Ciner, holding
bünyesinde yer alan birçok alana yatırım yapmanın yanı sıra spor alanına da yatırım yaptı.
Ciner, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Spor’u satın aldı. Turgay Ciner daha önce ligin
büyük takımlarından Beşiktaş’ın yönetiminde de yer almıştı. Turgay Ciner’in kulübü satın
alması sonrası İstinye Park alışveriş merkezinin işletmecisi Zafer Yıldırım kulüp başkanı oldu
ve kulüp yönetiminde Ciner’in Beşiktaş’ta eski yönetici olan arkadaşları yer aldı (Hürriyet
Gazetesi, 23.05.2012).
Ciner Grubu’nun medyaya ilk adımını bugün Turkuvaz medya grubu adı altında faaliyet
gösteren medya kuruluşlarına ortak olarak atmıştır. Ardından da bu grubu satın almış ancak
TMSF tarafından 2007 yılında el konup satılmasıyla kısa bir süre medyadan çekilmek
zorunda kalmıştır. Ciner Grubu daha sonra HaberTürk grubu olarak da bilinen medya
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organizasyonunu faaliyete sokmuştur. İlk olarak HaberTürk TV kanalını satın almış ardından
da Gazete HaberTürk’ü çıkartmıştır. Show TV kanalını da satın alarak ve Boloomberg ile
ortaklık kurularak Bloomberg HT ekonomi kanalını açarak medyada önemli bir konum
kazanmıştır. Ancak daha sonra Gazete HaberTürk’ü kapatarak ya da online olarak yayınına
devam edip basılı gazetenin yayın hayatına son vererek küçülmeye gitmiştir (Şeker ve Uzun,
2018).
Ciner Grubu, HaberTürk TV, Show TV, Show Türk, Show Max kanalları, HT radyo ve
Bloomberg HT radyo, HT Hayat, HT Kulüp gibi dergilerinin yanı sıra HT matbaa ve C
Yapım prodüksiyon şirketlerine sahiptir.
3.5. Diğer Medya Grupları
Türk medyasının önemli medya gruplarından birisi de Türk Medya Holding’dir. Grubun
sahipleri Zeki Yeşildağ ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkadaşı Hasan
Yeşildağ’dır ve yönetim kurulu başkanı olarak da Zeki Yeşildağ görülmektedir. Grup
bünyesinde Akşam, Güneş ve Star gazeteleri, 360 TV, 24 TV ve TV 4 televizyon kanallarına
sahiptir.
Medyada önemli bir güç de Albayrak Grubudur. Albayrak Grubu, sanayi, lojistik ve
inşaat alanlarında da faaliyet göstermektedir. Albayrak İnşaat, Tümosan, Ereğli Tekstil,
Varaka Kağıt, Albayrak Şeker Fabrikaları, Liman işletmeleri ve Araç kiralama şirketleri ile bu
sektörlerde yer almaktadır. Albayrak Grubu’nun medya alanındaki tek gazetesi Yeni Şafak
gazetesi ve TVNET kanalı da tek televizyon kanalıdır. Grubun Derin Tarih, Gerçek Hayat ve
Cins gibi dergileri ve Birlikte Dağıtım ile gazete ve dergi dağıtım ağı bulunmaktadır.
İhlas Holding de Türk medyasında uzun süredir faaliyet gösteren gruplardan birisidir.
Holding medya alanının dışında inşaat, üretim, pazarlama, sağlık ve eğitim alanlarında
faaliyet göstermektedir. Grup bünyesinde Türkiye Gazetesi, TGRT Haber, TGRT Belgesel
TV, TGRT FM ve İhlas Haber Ajansı (İHA) medya organları yer almaktadır.
Ekonomi politik anlamda daha küçük bir yapı içinde olan çeşitli medya kuruluşları da
vardır. Bu anlamda çeşitli örnekler vermek mümkündür. İlk olarak Burak Akbay’ın Sözcü
Gazetesi bu anlamda değerlendirilebilir. Cumhuriyet Vakfı tarafından yönetilen ve birçok iş
adamının da hisse sahibi olduğu Cumhuriyet Gazetesi Türk medyasının bir diğer önemli
kuruluşudur. Sol basını temsilen yer alan Evrensel Gazeteve Türkiye İşçi Partisi’nin yayın
organı olan Aydınlık Gazetesi bulunmaktadır. Ayrıca milliyetçi basını temsilen de Ortadoğu
ve Türkgün (MHP yanlısı) ve Yeniçağ (İYİ Parti’ye yakın) yayın hayatına devam
etmektedirler. İş adamı Mehmet Aydın tarafından çıkartılan Karar Gazetesi, Saadet Partisi
bağlantılı Milli Gazete ve Yeni Akit Grubu (Yeni Akit Gazetesi ve Akit TV) medyada faaliyet
gösteren diğer oyuncular arasında sayılabilir.
Medyada yer alan bir diğer önemli oyuncu da devlettir. Devletin medya alanındaki
varlığı TRT ve Anadolu Ajansı (AA) kuruluşları iledir. AA Türkiye’nin en büyük içerik
üretici haber ajansıdır. Sadece ülkemizde değil küresel anlamda faaliyet göstermektedir. TRT
ise farklı dillerde yayınlar yapan toplam 16 kanal ile Türk televizyonculuğunda önemli bir
konuma sahiptir. TRT bünyesinde birçok tematik, bölgesel ve küresel (TRT World gibi)
yayınlar yapan kanallar mevcuttur.
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Türkiye pazarında faaliyet gösteren uluslararası oyuncular da vardır. Bunların ilk örneği
News Corperation’un Fox TV kanalıdır. 10 yılı aşkın süredir ülkemizde faaliyet gösteren Fox
TV ulusal kanallar içerisinde en fazla izlenirliği olan ilk beş kanal içerisinde yer almaktadır.
bir diğer uluslararası oyuncu ise Digitürk dijital platformunu satın alan Katarlı Bein Medya
Grubu’dur. Bein Medya Türkiye Süper Ligi’nin tek resmi yayıncısıdır. Bein Sports dünyanın
pek çok liginin ve futbol organizasyonunun resmi yayıncısı olarak bu anlamda önemli bir
güçtür. Ülkemizde de yer alarak bir anlamda uluslararası arenadaki gücünü perçinlemiştir.
SONUÇ
Türk medyasında bir tekelleşme olmamakla birlikte bir yoğunlaşma vardır demek yanlış
olmaz. Keza yapılan incelemede ekler kısmında da yer alan tabloda görüleceği gibi 17 büyük
holding medyanın yüzde 98’inden fazlasını kontrol etmektedir. 5 büyük şirketin buradaki payı
diğer 12 holding ile kıyaslanamayacak oranda fazladır. Çünkü bu 5 büyük grup hem yazılı
basın hem de radyo televizyon alanında pastanın büyük bir kısmını kontrol etmektedirler.
Bugün Türkiye’de yaklaşık olarak üç milyona yakın günlük gazete satılmaktadır. Bu
gazetelerden yaklaşık 570 bini Demirören Grubu’na ait gazetelerin satışlarından oluşurken
410 bini de Turkuvaz medya grubunun gazetelerinden oluşmaktadır. 305 bin gazete satışı ile
de Türk Medya Grubu da bir diğer yüksek satışa sahip medya grubudur
(http://gazetetirajlari.com/). Sadece bu üç medya neredeyse toplam gazete satışının yarısını
elinde tutmaktadır ayrıca toplam gazete dağıtımının tamamını da Demirören ve Turkuvaz
medya gruplarının dağıtım ağları yapmaktadır. Sadece bu veriler bile medyanın ne kadar
büyük bir sermaye gerektiren ve ekonomi politik anlamda güç isteyen bir sektör olduğunu
ortaya koymaya yeterlidir.
Televizyon alanında da en çok izlenen kanallar sıralamasında Kanal D, ATV, Star TV
ve Show TV gibi medyadaki büyük güçler olarak kabul edilen grupların kanalları yer
almaktadır. Fox TV uluslararası bir medya kuruluşuna dayanması ve oradan aldığı desteklerle
bu kanallarla rekabet etmekte ve en çok izlenen ilk üç kanal içerisinde yer almaktadır
(www.myproduksiyon.com). Medya alanında var olabilmek ve bu gruplarla rekabet
edebilmek için ekonomi politik anlamda güçlü bir sermayenin gerekliliği hem yazılı basın
hem de görsel işitsel medyada yer alan pazar yapısına bakılarak görülmektedir.
Medyanın sınırlı sayıda oyuncunun elinde yer alması birçok sorunu beraberinde
getirmektedir. Bu anlamda ortaya çıkan ilk sorun çok sesliliğin ortadan kalkmasıdır. Keza çok
sayıda gazetemiz, birçok televizyon ve radyo kanalımız olmasına rağmen aslında çeşitlilik
oluşmamaktadır. Aynı ekibin elinden çıkan ve aşağı yukarı aynı olan 3-4 gazete
görülebilmektedir. Burada sadece sayı çokluğu oluşmakta eş deyişle nicel artış nitel bir artışa
neden olamamaktadır. Televizyonlar için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Kumandamızı
elimize aldığımızda kanal listemizde neredeyse bin kanal yer alabilmekteyken içeriklere
baktığımızda tematik kanallar hariç belirli saatlerde bütün kanallarda birbirine benzer
programlar yer almaktadır. Bu durum ‘doğrudan tutan programı taklit ederek’ zarara uğrama
riskini azaltma mantığına dayanmaktadır.
Türk medyası teknolojik ve ekonomik anlamda çok daha varsıl bir durumda olmasına
rağmen eski dönemlere göre daha az satan gazeteler daha az izlenen televizyon kanalları
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

654

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
görülmektedir. Bunun temel nedeni ise medyanın içinde bulunduğu ekonomi politik
koşulların medya içeriklerine etkisinin çok büyük olmasıdır. Elbette 1980 sonrası yaşanan
değişim dönüşüm sonrası bu etki vardı ancak sosyal medyanın da gelişmesiyle birlikte
ekonomi politik nedenlerden kaynaklanan etkilere okuyucu/izleyicinin tepkisi daha görünür
olmaya başladı. Bir anlamda okuyucu/izleyici kısmen ekonomi politik bağlamda daha
bağımsız olan alternatif medyalara yönelmeye başladığı görülmektedir. Elbette bu ana akım
medyanın sonu demek değildir. Ancak ana akım medyanı kendini revize etmesi için önemli
bir uyarı olarak alınmalıdır.
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Gazete Haberleri
HaberTürk Gazetesi, 1 Haziran 2013
Hürriyet Gazetesi, 23 Mayıs 2012
Türkiye Gazetesi, 12 Kasım 2015
EK-1: Türkiye’de Medyaya Hakim Olan Medya Grupşları1
Şirket
Demirören Grubu

Doğuş Grubu

1

Medya Şirketleri
Gazete: Milliyet, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily
News
Basım: Demirören Printing Center ve Hürriyet Kitap
Dağıtım: Yaysat
Radyo: Radyo D, CNN Türk Radyo
Televizyon: Kanal D, Euro D, CNN Türk, Teve2
Dijital Platform: D Smart
Online Hizmetler: milliyet.com, vatan.com, milliyet.tv,
skorer.com, milliyetemlak.com, fanatik.com, hürriyet.com,
hürriyetdailynews.com, hürriyetaile.com, mahmure.com,
hürriyetemlak.com,
hürriyetoto.com,
hürriyettv.com,
skorertv.com, molatik.com, sporarena.com, uzmanpara.com
medyanet.com, digitalcase.com, pembenar.com ekolay.net,
kanald.com, cnntürk.com, bigpara.com
Haber Ajansı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Televizyon: Star TV, NTV, Euro Star (PHU TV)
Radyo: NTV Radyo, Kral FM, Kral Pop
Online
Hizmetler:
ntv.com,
ntvspor.net,
vagueTürkiye.com, GQTürkiye.com phutv.com
Dergi:Vague Türkiye, GQ Türkiye ve Pozitif

Diğer Sektörler
Enerji:Milangaz, Moil, Oto Milangaz ve Total
Sanayi: Demirören Ağır Metal, Parsat Piston,
MS Motor Servis
Turizm: Kemer Country Club, Kemer Country
Hotel, Uptown
Gayrimenkul: Demirören İstiklal, İstiklal
Palas ve Kemer Country
İnşaat: Lidya Yapı, Lidya Flats, Seyhan Park
Evleri
Dijital: Demirören Teknoloji, Yakala.co,
Yenibiris.com
Eğitim: Ata Eğitim Kurumları
Şans Oyunları: İddia

Otomotiv: Doğuş Otomotiv
İnşaat: Doğuş İnşaat, AysonGeoteknik ve
Deniz İnşaat, Teknik Mühendislik
Turizm:D-Hotels&Resort,Aldrovandi
Villa
Borghese Roma, D Maris Bay, Argos İn
Cappadocia, Maçakızı, Villa Dubrovnik, Park
Grand Hyatt, D Resort Göcek, D Resort
Ayvalık, D ResortŞebenik, Soho House, D
Maris, Antur, Hyatt House, D-gym, KH
(Körfez Havacılık)
Gayrimenkul: Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve
İşletme, Doğuş Center Maslak, Doğuş Center
Etiler, D-Ofis Maslak, Gebze Center, İstinye
Park
Enerji: Doğuş Enerji, Boyabat, Artvin Barajı
ve Hidroelektrik Santrali, Aslancık Elektrik
Üretim A. Ş.
Yeme-İçme:Nusr-et, Adile Sultan Sarayı,
Borsa Restaurant,Angie, Coya, 29 Çubuklu, Da
Mario, DolceCafe, El Paragues, Fenix, Gina,
Klimanjora, Günaydın, Kitchenette,Kiva, La
PelitaMaison,
Lacivert,
Lavina,
Masa,
Mezzaluna, Armani Ristorente, Deli Monti,
eat.stop, Kebapçı Etiler ve D.ream markaları
Perakende: Gucci, Lora Piana, Orlebar
Brown, İn-formal, Under Armour, in4out, Kiko
Milano, Eleventy, D-Saat, Luxury Academy,
Store İstanbul, Academi İstanbul, Crate&Barel

Bu tablo oluşturulurken medya gruplarının internet sitelerinden yararlanıldı
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Turkuvaz Grubu
(Zirve Holding
Kalyon Grubu)

Gazete: Sabah, Takvim, Yeni Asır, Fotomaç, Sabah
Avrupa, Sabah USA, Daily Sabah, Fikriyat
Dergi: İşte insan, Sarı Sayfalar, Caferuj, Tekno kulis, Oto
haber, Home, Sofra, Forbes, Şamdan, Cosmopolitan, Para,
Global Enerji, Bazaar, House Beautiful, Aktüel,
Cosmopolitanbride, Bebeğim, Esquize, Cosmogirl
Televizyon: ATV, ATV AvrupaA2, A haber, A spor, Yeni
Asır TV, ATV Avrupa, Minika,Minika Çocuk, A Para, A
News
Radyo: Radyo Turkuvaz, A Spor Radyo, Vav Radyo, A
Haber Radyo
Basım&Dağıtım: Turkuvaz Matbaacılık, Turkuvaz
Dağıtım, Abone Turkuvaz
Kitap ve Yayıncılık:Turkuvaz Kitapçılık Yayıncılık
Sanayi A.Ş. D&R Kitap, İdefix Kitap

Türk Medya2

Gazete: Akşam, Güneş, Star
Dergi:Alem, Platin
Televizyon:24 TV, 360 TV, TV 4
Radyo:Alem FM, Lig Radyo
Dijital: Türk Medya Dijital
Matbaa: Star Matbaacılık
Televizyon:HaberTürk TV, Bloomberg HT, Show TV,
Show Max ve Show Türk
Radyo: HaberTürk Radyo, Bloomberg HT Radyo
Yapım: C Yapım
Matbaa:HaberTürk Matbaacılık
Online Hizmetler: habertürk.com, bloomberght.com,
showtv.com

Ciner Grubu

Albayrak Grubu

Burak Akbay

Gazete: Yeni Şafak
Televizyon: TVNET
Dergi: Gerçek Hayat, Derin Tarih, Lokma, Nihayet Dergi,
Z Raporu Cins, Skyroad, Bilge Çocuk, Bilge Minik, Post
Öykü
Kitap Yayıncılığı: KETEBE Yayınevi
Online Hizmetler: yenişafak.com, english.yenişafak.com,
arabic.yenişafak.com, tvnet.com, gzt.com, dergilik.com,
gazetemanşet.com, derintarih.com,
Dijital Yayıncılık: Piri Yayıncılık
Reklam: Reklam Piri
Dağıtım: Birlikte Dağıtım
Gazete: Sözcü, Korkusuz
Online
Hizmetler:
sözcü.com
korkusuz.com,
sözcükitabevi.com
Kitabevi: Sözcü Kitabevi

E-Ticaret ve Dijital Yatırımlar: N11, Zingat
akıllı emlak, Galataport, Bomontiada, DMS,
TDB, Reidin, sigortalandım.com ve Doğuş
Teknoloji,
Enerji: Kalen Enerji Elektrik Üretimi A.Ş.
İnegöl Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İnşaat: Kalyon İnşaat
Kalyon İnşaat Projeleri: İstanbul Yeni
Havaalanı, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu,
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, Nurdağı-Islahiye Yolu, Melen İshale
Hattı, Irak Erbil Duhosk Su Temini Projesi,
KKTC Askılı Sistem Deniz Geçişi, Atık Su
Tüneli İnşaatı, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro
Hattı,
Çanakkale-Ezine-Ayvacık
Yolu,
İstanbul-Şile-Ağva Yolu, Vatan Caddesi Vergi
Dairesi Hizmet Binası, Ataköy Atık Su Arıtma
Tesisi, Bakırköy Adalet Binası, KTÜ Farabi
Hastanesi, Taksim Meydan Projesi ve çeşitli
ulaşım, sulama ve üstyapı projeleri vardır.
Turizm: Burak turizm

Enerji ve Maden: Park Termik, Park Teknik,
Eti Soda, Silopi Elektrik Üretimi, Park Toptan
Elektrik Enerji Satışı, Konya Ilgın Elektrik,
Kazan Soda Elektrik
Ticaret, Sanayi ve Hizmetler: Park Elektrik,
Park Tıp Sağlık, Eti Hava Taşımacılığı
A.Ş.,Havaş, Lares Park Hotel, DENMAR, Park
Sigorta, Park İnşaat, Park Cam, Park Holding
Denizcilik: Ciner Denizcilik, Ciner Gemi, Park
Denizcilik
İnşaat: Albayrak GYO, Albayrak İnşaat
Sanayi:Tümosan Traktör ve Motor Fabrikası,
Kademe Araç Üstü Ekipmanları, Ereğli Entegre
Tekstil, Varaka Kağıt, Albayrak Şeker
Fabrikaları (Erzurum ve Erzincan)
Lojistik: Trabzon Limanı, Mogadishu Limanı,
CONAKRY Limanı, Albayrak Araç Kiralama,
Albayrak Servis (Personel taşıma) Yeşil
Adamlar (Atık Yönetimi)

Sanayi: Planet sistem Dişli Kutuları ve
Redaktör Ticaret Ltd. Şti.
İnşaat: FC Yapı İnşaat Ltd. Şti.

Türk Medya Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Zeki Yeşildağ olarak açıklanmıştır. Yeşildağ’ın diğer
iştirakleri ile ilgili birçok haber bulunmasına rağmen haberlerde bahsi geçen şirketlerden sadece Burak
Turizm’in sitesine ulaşılabilmiş diğerlerinin internet sitelerine ulaşılamamıştır.
2
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İhlas Grubu

Gazete: Türkiye Gazetesi
Televizyon: TGRT Haber TV, TGRT Belgesel TV
Radyo: TGRT FM
Haber Ajansı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Online
Hizmetler:
türkiygazetesie.com,
iha.com
tgrthaber.com, netgazete.com, ihlas.com, yemekzevki.com,
mavikadın.com

Acun Ilıcalı

Televizyon: TV 8, TV 8.5
Online Hizmetler: tv8.com. acunn.com
Yapım: Acun Medya Prodüksiyon ve Reklam Hizmetleri
A.Ş. Onsekiz Reklam Prodüksiyon Medya Yapımevi A.Ş.
Sekiz Prodüksiyon ve Reklam A.Ş. MNG Reklam
Pazarlama ve Prodüksiyon A.Ş.
Televizyon: Kanal 7, Ülke TV, TVT, Kanal 7 Avrupa
Radyo: Radyo 7, Radyo Home, Ülke Radyo
Online
Hizmetler:
haber7.com,
izle.com,
haber7emlak.com
Pazarlama:Mepa Medya

Beyaz İletişim A. Ş.
Hayat Görsel

Bein Medya

Fox Grubu
Osman Gökçek
Dünya Grubu3

Mediasa (Sabancı)
Karnaval
(Specturm)

Durdu Özbolat

Medya

Televizyon:Bein Sports, Bein Sports Haber,
Dijital Platform:DigiTürk
Online
Hizmetler:
digitürk.com,
beinsports.com,
digiturkplay.com
Televizyon:Fox TV, Fox Life, NationalgeographicChanel,
Baby TV, 24Kitchen
Televizyon: Beyaz TV
Gazete: Dünya Gazetesi
Dergiler: Dünya Gıda, Makine Magazin, Dünya İnşaat,
CIO, 4Mevsim
Haber Ajansı: Ajans D
Basım: Dünya Matbaacılık
Dağıtım: Dünya Süper Dağıtım
Dergi: Fashion& Travel Magazine
Televizyon: ZTV
Radyo: Süper FM,Metro FM, Joy FM, Joy Türk, VIRGIN
RADİO
Reklamcılık: Karma Açık Hava Reklamcılık
Online Hizmetler: Karnaval.com, Karnavalişortağım.com
Gazete: Yurt Gazetesi

İnşaat:
İhlas
İnşaat
Holding,
İhlas
Gayrimenkul Proje Geliştirme, Armutlu Tatil
ve Turizm İşletmeleri, Kuzuluk Kaplıca Sağlık
Turizmi, Gaziosmanpaşa Kentsel Dönüşüm
Projesi (GOP)
Üretim ve Ticaret: İhlas Pazarlama, İhlas Ev
Aletleri, KPT Lojistik Şifa Yemek
Sağlık: Türkiye Hastanesi
Eğitim: İhlas Eğitim Kurumları
Havacılık: A F Havacılık
Denizcilik: A F Yat İşletmeciliği ve Turizm
A.Ş.
E-Ticaret: MNG Sanal Ürün Pazarlama
Sanayi ve Dış Tic. A.Ş.
MeslekveSanatEğitimKursları:
İstanbul
(İsmek), İzmir (İzmeb) Bursa (Busmek),
Kocaeli (Ko-mek), Sakarya (Samek), İnegöl
(İnesmek), Keçiören (Keçmek), Isparta
(Ismek), Odunpazarı (Omek),
Gençlik Merkezleri: Lise Ders Takviye
Kursları, Üniversite Hazırlık Kursları ve
Okuma-Yazma Kursları
Kültür
Merkezleri-Bilgi
Evleri:
Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve
Sanat Merkezi (CKSM), Sefaköy Kültür ve
Sanat Merkezi (SKSM), Başakşehir Belediyesi
Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu Projesi, Başakşehir,
Gaziosmanpaşa,
Küçükçekmece,
Denizli
belediyeleri Bilgi Evi projeleri
Bein Media Group

News Corparation

E-Ticaret: Dünya Store (dünyastore.com),
Dünya Style (dunyastyle.com)
Eğitim: Dünya Education

Turizm:Tatilsa
Tekstil:DemsaGroup, HarveyNicholas
Hizmet:ActeraGroup (Özel fon), Mey İçki,
Hayat Varlık, Mars Media (Cinemaximum),
Mac Fit, g2m, Joker, Tam Factoring, Gratis,
Soobe, Kamil Koç, Korozo, Standart Profil,
U.N. Ro-Ro, Çelebi Yer Hizmetleri
Enerji: Öz lodos enerji, Efil enerji üretim,
Esinti enerji üretim Ankara rüzgar enerji üretim
Başkent rüzgar üretim enerji

Dünya Grubu gazeteci Nezih Demirkent’in ailesi tarafından gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Hakan
Güldağ’a satılmıştır.
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Saran Grubu4

Televizyon: S Sport, S Sport 2, S Sport Plus
Radyo: Radyo Spor, Radyo Trafik, Slow Time
Yapım: HD Protek ALEN
Online Hizmetler: Tuttur.com, Ajansspor.com
Lisanslı Yayın Hakları: 15 farklı ülkeye İngiltere Premier
Lig yayını, Türki Cumhuriyetlere 2020 Euro Şampiyonası,
Türk Milli Takımının maçları, Şampiyonlar ligi ve UEFA
Avrupa Ligi ön eleme maçları, Almanya ve Portekiz
Ligleri, NBA, Daimond Lig, Wimbeldon, ATP Masters,
MotoGP, F1 ve yayıncısı olduğu liglerde yayınlanan maç
önü ve sonrası programlarının yayıncısı ve dağıtıcılığı
Warner Bros, Walt Disney Company gibi uluslararası
şirketlerin filmlerinin dağıtımı ve Frgo, Supernatural,
TheVikings
gibi
dizilerin
de
distribütörlüğünü
üstlenmektedir

Power Grubu

Televizyon: Power TV, Power Türk TV
Radyo: Power FM, Power Türk FM, Power XL FM,
Power POP FM, Radyo Fenomen

İnşaat:Özbolat İnşaat
Madencilik:Özbolat Madencilik
Gıda: Öz süt, Öz su, Öz Pakbuz, Öz Organik,
Özbal
Spor-Turizm: Spor Hill, Grand Hotel, Termal
Hotel
Eğitim: İlkem Koleji
Turizm: Grand Hotel Lav & Grand Marina
Lav
Havacılık: Saran Havacılık (BellHelicopter ve
Helitowcartdistribütörlüğü), GÖKSAR Hava
Ambulans Operasyonu, Helikopter Ulaşım
Hizmetleri, Lojistik
Savunma: Saran Savunma (BellHelicopter A
TextronCompany, Raytheon International,
IsraelAerospaceIndustries, ElbitSystem Ltd. ve
Rada Technologies Türkiye temsilcisi ve yetkili
distribütörlüğü)

Giyim: Vakko, Vakkorama, V2K Designers,
W Collection, Vakko Esmod, Pronovias,
Christofle

Saran Grubu kendi internet sitesinde de belirttiği gibi ülkemizde yayınlanan spor içeriklerinin %60’ının yayın
haklarına sahiptir.
4
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SAĞLIK HABERLERİNİ YENİDEN OKUMAK: TEYİT.ORG SİTESİ ÜZERİNDEN
BİR İNCELEME
Enes BALOĞLU
Yozgat Bozok Üniversitesi
Arş. Gör. Bünyamin UZUN
Anadolu Üniversitesi
Özet
Yaşamın her döneminde insan hayatını derinden etkileyen sağlık incelenmeye değer
bir alandır. Bu nedenle bu çalışmada sağlık haberlerini yeniden okumak adına haber
doğrulama platformu olan teyit.org sitesinde yer alan içerikler analize tabi tutulmuştur.
Çalışmanın yöntemi içerik analizidir. Çalışmanın evreni teyit.org sitesindeki sağlık
içeriklerinin tamamıdır. Örneklemi ise 2017 ve 2018 yıllarında yer alan sağlık haberleridir.
Çalışma teyit.org sitesindeki 2017 ve 2018 yıllarında yer alan sağlık haberleriyle
sınırlandırılmaktadır. İlk bulgulara göre sağlık haberlerinde hatalı içeriklerin olduğu
gözlenmektedir. Sağlık haberlerinde de diğer alanlarda olduğu gibi doğrulamaya ihtiyaç
duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Sağlık İletişimi, Sağlık Haberciliği, Doğrulama Platformları
Abstract
Health, which influences every aspects of human life profoundly, is a field that worths
to investigate. In that reason, in this study, to reread health news, the contents on the
"teyit.org", which is a news verification platform, are analyzed. The method of the study is
content analysis. The universe of the study encompasses all of the health contents on teyit.org.
The sample is health news in 2017 and 2018. The study is limited to health news published on
2017 and 2018 on teyit.org. According to the preliminary findings, it is observed that the
health news contains incorrect contents. As in other areas of health news, verification is
needed.
Keywords: Health Communication, Health Journalism, Fact-Checking Platforms
GİRİŞ
Kamuoyunu bilgilendirmek medyanın en önemli işlevlerinden bir tanesidir. Medya bu
işlevini yerine getirirken kamuoyuna sunduğu içerikleri doğru, çarpıtmadan ve en az bir
kaynağa dayandırarak yapmalıdır. Söz konusu içerikler hazırlanırken belirli uzmanlık
alanlarını da beraberinde gerektirmektedir. Sağlık haberciliği de uzmanlık gerektiren bir
alandır.
Sağlık kavramı tarihin her döneminde ve bütün topluluklarda farklı anlayış ve
uygulamalar gösterse de bütün zaman ve toplumlar için tartışmasız bir öneme sahip olmuştur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sağlık alanında da yeni anlayış ve uygulamalar
getirerek dönüşümlere yol açmaktadır. Geleneksel medyaya nazaran daha yeni olan dijital
medyanın sahneye çıkarak iletişime büyük bir hız ve ivme kazandırması kullanıcı sayısının da
her geçen gün artmasını sağlamaktadır. “Bu değişimle birlikte klasik bilimsel uygulamaların
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yerini daha sofistike yapılara bırakmak zorunda olduğu ve disiplinlerarası çalışmaların,
bireysel ve toplumsal ihtiyaçları daha büyük oranda karşılayabildiği görülmektedir. Bu
bağlamda sağlık iletişimi, en temelde tıp ve iletişimin birlikteliği sonucunda oluşmuş, yeni ve
önemli bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.” (Hülür, 2016: 156). Sağlık iletişimi, insanları
daha iyi yaşam tarzı seçimleri yapmaları konusunda bilgilendirmek ve ikna etmenin yanı sıra
kendi tıbbi sağlık koşullarını yönetmelerine yardımcı olmak için çok önemlidir (Duffy ve
Thorson, 2009: 93).
Dijital medyada çok hızlı bir şekilde üretilen içerikler aynı hızla da tüketilmektedir. Bu
yüzden sağlık haberciliği hem toplumun genelini ilgilendirdiği için hem de insan hayatını
doğrudan etkileyen bir alan olduğu için hassas olunması gereken bir alandır. İdeal bir sağlık
haberi en az bir kaynağa dayandırılarak hazırlanmalıdır. Sağlık haberleri dezenformasyonun
ve manipülasyonun olmadığı ve bununla birlikte reklam içerikleri barındırmayan aynı
zamanda umut tacirliği yapmayan içerikler olmalıdır.
Sağlık haberleri taşıdığı kamusal önem ve okuyucuların özel/mahrem alanlarına
yönelik olduğu için özel bir konumdadır (Kaya, 2019: 477). Bu nedenle bu çalışmada
teyit.org isimli internet sitesinin ortaya çıkardığı hatalı haberlerin sağlık alanıyla ilgili olanları
analiz edilmektedir. Çalışma sitede yer alan sağlık haberlerindeki hatalı içeriklerin boyutlarını
ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın yöntemi içerik analizidir. Çalışmanın evreni
teyit.org sitesindeki sağlık içeriklerinin tamamıdır. Örneklemi ise 2017 ve 2018 yıllarında yer
alan sağlık haberleridir. Çalışma teyit.org sitesindeki 2017 ve 2018 yıllarında yer alan sağlık
haberleriyle sınırlandırılmaktadır.
SAĞLIK HABERCİLİĞİ
Sağlık haberciliği temel olarak insan sağlığını ve yaşam kalitesini ilgilendiren her
konuda yapılan habercilik faaliyetleridir (Öğüt Yıldırım, 2017: 7). Sağlık haberciliği, genel
olarak sağlık, sağlıklı yaşam ve hastalık konularında bireyleri aydınlatan bir haber türüdür
(Yüksel, 2017: 139).
Sağlık temalı haberlerin içeriği genel olarak sağlık politikalarını üreten kişi ve
kurumların eylemlerinden oluşmaktadır. Bu politikalara yönelik farklı kesimlerden gelen
tepkiler, hasta-sağlık personeli ilişkileri gibi konular da sağlık haberlerinde işlenmektedir.
“Bunun yanı sıra toplumda sık görülen, mevsimsel hastalıklar hakkında bilgiler, özel
gün/hafta/dönemlerin hatırlatılması ve bu günlerin ifade ettikleri konulara dair halkın duyarlı
kılınması, sağlıkla ilgili çeşitli kurum ve kuruluşların faaliyetleri, bilimsel etkinlikler, sağlık
otoritelerinin yaptıkları açıklamalar vb. gibi konular sıralanabilir.” (Yıldırım, 2013: 404).
Sağlık muhabiri haberini hazırlarken iki basit yöntemi izleyebilir. Birincisi daha az
teknik kaynaklardan daha fazla teknik bilgi içeren kaynaklara yönelmek. Yani genel olarak
alandaki araştırmalara, yasa ve uygulamalar bakmak. İkincisi ise yazılı kaynaklardan
araştırma yaptıktan sonra insan kaynaklarına yönelmektir (akt. Yıldırım, 2013: 404).
Sağlık muhabirinin rolü basitçe hastalık teşhisi koymak değil tıp otoritelerinin halkla
iletişim kurmasına yardımcı olarak hastalıktan kaçınmayı sağlamak ve yaşam kalitesinin
artmasını sağlamaktır (Briggs ve Hallin, 2007: 53). Aynı zamanda sağlık muhabirleri, tedavi
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yöntemlerinin riskleri noktasında da sağlık profesyonellerini halka buluşturur ve tedavinin
fayda zarar açısından halkın bilgilendirilmesini sağlar.
Kitle iletişim kuruluşlarının ve sağlık politikalarını oluşturan ve uygulayan otoritelerin
ciddi sorumlulukları bulunmaktadır. Bilhassa Sağlık Bakanlığı, kitle iletişim araçlarına
sağlıkla ilgili daha çok bilgi aktarmalıdır. Bu bilgiler sağlık muhabirleri tarafından işlenerek
halkın bilinçlenmesine katkı sağlamalıdır. Kitle iletişim platformlarında yer alacak olan
sağlıkla ilgili her türlü bilginin ise gerekli filtrelemelerden geçirilerek doğrulanması ve etik
kaygılar göz önünde bulundurularak kamuoyuna sunulması gerekir (Kartal ve Erigüç, 2018:
584). Bu anlamda kitle iletişim araçlarının toplumsal yayıncılık ilkesine bağlı kalarak sağlık
haberlerini kamuoyunun kolaylıkla anlayacağı fakat bilimselliğini yitirmeyen içerikler
olmalıdır. Sağlığın salt bir güzellik/kozmetik alanı olarak sunulmayıp magazinleştirilmemesi
gerekir. Sağlık sorunlarının toplumsal bağlamından koparılmadan üretilmesi elzemdir (Atabek
vd., 2014: 25). Sağlık haberciliğinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da sağlık
haberlerindeki risk söyleminin belirli bir bakış açısıyla oluşturulmaması ve gereğinden fazla
bir endişe yaratmaması gerekir (Kayıhan ve Hülür, 2019: 56).
TEYİT.ORG SİTESİ VE ÇALIŞMANIN BULGULARI
Teyit Medya Araştırmaları Derneği tarafından 2016 yılında kurulan haber doğrulama
platformu teyit.org sitesinin amacı “yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine
oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir efsanelerine birçok
alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için
çalışıyor. Teyit.org böylece birincil haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve
sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış
olduğunu öğrenmesini sağlıyor. teyit.org eleştirel düşünme alışkanlığını kazandırmayı ve yeni
medya okuryazarlığını artırmayı amaçlıyor.” şeklinde belirtilmektedir (https://teyit.org/).
Teyit.org ve benzeri haber doğrulama platformları haberleri ve sosyal medya ağlarında
yer alan içeriklerin yeniden okunmasını sağlamaktadır. Haber doğrulama platformları
sayesinde bireyler şüphelendikleri içerikleri teyit etme imkanına kavuşmaktadır.
Tablo 1: İncelenen Haberin Yıla Göre Dağılımı
Sayı
2017
17
2018
10
Toplam
27

Yüzde
63,0
37,0
100,0

Geçerli Yüzde
63,0
37,0
100,0

Teyit.org sitesinde sağlık konulu incelenen haberlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında
2017 yılında 17, 2018 yılında ise 10 haberin yer aldığı görülmektedir.
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Tablo 2: İncelenen Haberlerin Teyit Edilmesinde Başvurulan Kaynaklar
Sayı
Yüzde
Birincil Kaynak
6
22,2
İkincil Kaynak
11
40,7
Her ikisi de
10
37,0
Toplam
27
100,0

Geçerli Yüzde
22,2
40,7
37,0
100,0

İncelenen haberlerin doğrulanması sürecinde teyit.org sitesinin başvurduğu kaynaklara göz
atıldığından 11 kez ikincil kaynaklara, 10 kez hem birincil hem de ikincil kaynaklara
başvurulurken 6 kez de birincil kaynaklardan yararlanıldığı görülmektedir.
Tablo 3: İncelenen Haberlerin Teması
Sayı
Yüzde
Geçerli Yüzde
Kalp
2
7,4
7,4
Kanser
5
18,5
18,5
Alternatif Tıp
1
3,7
3,7
Tüp Bebek
1
3,7
3,7
Organ Nakli
1
3,7
3,7
Şarbon (Virüs)
3
11,1
11,1
Şeker Hastalığı
1
3,7
3,7
Deri Hastalıkları
1
3,7
3,7
Psikiyatri
1
3,7
3,7
muayene ve ilaç fiyatlarına zam
1
3,7
3,7
diğer
8
29,6
29,6
Virüs
2
7,4
7,4
Toplam
27
100,0
100,0
İncelenen haberlerin içeriğinde ise en fazla 5 haber ile kanser hastalığına ilişkin
dezenformasyonun olduğu görülmektedir. Ardından hayvanlarda görülen şarbon hastalığıyla
ilgili olarak 3 haber yer almaktadır. İkişer haberde de kalp rahatsızlığı ve bulaşıcı virüslere
ilişkin dezenformasyonun olduğu dikkat çekmektedir.
Tablo 4: İncelenen Haberlerin Doğruluğu
Sayı
Yanlış
Karma
Belirsiz
Toplam
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İncelenen 27 haberin 22 tanesinin yüzde 81,5 gibi büyük bir oranda yanlış olduğu dikkat
çekmektedir. 4 haberin hem doğru hem de yanlış bilgiler içerdiği görülürken sadece 1 haberin
verdiği bilgilerin kesinlik taşımayarak belirsiz olduğu göze çarpmaktadır.
Tablo 5: İncelenen Haberlerin Yer Aldığı Medya Platformlarının Sayısı
Sayı
Yüzde
1-3
5
18,5
4-6
6
22,2
7 ve üzeri
1
3,7
Sosyal Medya
15
55,6
Toplam
27
100,0

Geçerli Yüzde
18,5
22,2
3,7
55,6
100,0

İncelenen haberlerin yarısından fazlası sosyal medya ağlarında yer alan içeriklerden
oluşmaktadır. Bu da sosyal medya ağlarında sağlık konulu içeriklerin dezenformasyona daha
çok uğradığını göstermektedir. 12 haber medya kuruluşlarında yer alırken bunların da
genellikle birden fazla medya kuruluşu tarafından yayımlandığı dikkat çekmektedir. Eş
deyişle yapılmaması gereken hatanın birden fazla medya kuruluşu tarafından yapıldığı
anlaşılmaktadır.
SONUÇ
Sağlık konulu içeriklerin en fazla sosyal medyada dezenformasyona maruz kaldığı
görülmektedir. Toplumun genelini ilgilendiren sağlık haberlerinin bireye sunumunda medya
kuruluşlarının yeterli özeni göstermemesinin yanı sıra sosyal medyada da forum sayfalarında
sağlık haberciliği eğitimi almamış kişilerin paylaştıkları içerikler ciddi bir sorun olarak dikkat
çekmektedir. Sonuç olarak, dijital medyada ve sosyal medyada içerik doğrulama her zaman
mümkün olmadığı için dezenformasyonun hem meslek etiği, hem de kamu yararı bağlamında
bir sorun teşkil ettiği ortadadır (Yegen, 2018: 117).
Çalışmada teyit.org sitesinde 2017 ve 2018 yıllarında yer alan sağlık haberleri
incelendiğinde toplamda 27 içeriğin teyit edildiği görülmektedir. 27 haberden 22 tanesinin
yanlış olması ciddi bir veri olarak göze çarpmaktadır. 27 içeriğin yarısından fazlasının sosyal
medya ağlarında yer aldığı dikkat çekmektedir. Hatalı 12 haberin ise birden fazla medya
kuruluşunda yer alması sağlık haberleri konusunda gazetecilik mesleğinin ciddiyetle
yapılmadığını göstermektedir. Bu noktada da haber doğrulama platformlarının gerekliliği ve
önemi açıkça ortaya çıkmaktadır.
Yalan/sahte haberin dijital medyada ve sosyal medyada büyük bir hızla yayılıyor
olması kullanıcıların içerikler karşısında daha dikkatli olmasını gerektirmektedir.
Kullanıcıların şüphe duyduğu içerikler karşısında da haber doğrulama sitelerine başvurarak
içerikteki bilgileri teyit etme imkanı bulunmaktadır. Ancak gelişim sürecinde olan haber
doğrulama internet siteleri yalan/sahte/hatalı haberlerle mücadelede tek başına yeterli değildir.
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В УКРАИНЕ И ТУРЦИИ:
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
А. В. Кириченко, кандидат экономических наук, доцент
Аннотация. В статье проанализировано опыт украинского и турецкого
медицинского страхования и их особенности. С учетом турецкого опыта в сфере
медицинского страхования обосновано необходимость внедрения обязательного
медицинского страхования в Украине.
Ключевые слова: медицинское страхование,
страхование, обязательное медицинское страхование.

добровольное

медицинское

Необходимость реформирования системы здравоохранения украины не вызывает
сомнения, ведь по показателю расходов на здравоохранение на одного человека наше
государство занимает 89 место в мире (среди 184 стран), а по показателю
продолжительности жизни - 108 место [1].
Украинская система здравоохранения финансируется ограничено на уровне 3,33,8% ввп, хотя законодательством определено, что должно быть не менее 5% ввп,
правда и 5% - это мизерная сумма. Для сравнения: в среднем государства-члены
организации экономического сотрудничества и развития (oecd) тратят на сферу
здравоохранения 9% ввп. Безоговорочным лидером по этому показателю являются сша
- 17,2% ввп, далее следует швейцария - 12,4% и германия - 11,3%. Самые низкие среди
стран oecd расходы на здравоохранение в соотношении к ввп у турции - 4,3%. Стоит
отметить, что даже 4,3% ввп в турции - это значительно больше украинских желанных
5%. Поскольку ввп у нас разные [2].
Согласно ожиданиям общемировой объём расходов на здравоохранение будет
расти и дальше. Прогнозы предсказывают дальнейший рост расходов на 5,4% ежегодно
в течение 2017-2022 гг., с 7,7 триллионов долларов США до 10,1 триллионов долларов
США [7].
Для Украины такие расходы на медицину непосильные, поэтому именно
медицинское страхование - это единственный путь выхода здравоохранения Украины
из глубокого экономического и социального кризиса [3, с. 86]. Сегодня в Украине более
90% людей, которые не имеют медицинского страхования, то есть перспективы
развития системы медицинского страхования в Украине велики, поскольку
потенциальных потребителей страховых услуг много [5, с. 111].
Цель исследования – исследовать проблемы и тенденции развития украинского и
турецкого медицинского страхования.
с целью определения целесообразности внедрения медицинского страхования, а
также определения, какой именно вид медицинской системы предпочитают украинцы,
были проведены исследования, результаты которых показали, что практически все
опрошенные имеют представление о преимуществах медицинского страхования, из них
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12% предпочитают современную медицинскую систему, обязательное социальное
медицинское страхование - 24%, смешанный вид медицинской системы - 43%
опрошенных. люди, которые не имеют интереса к виду медицинской системы - 21%.
итак, можно сделать вывод, что большинство людей хотят видеть в украине
смешанный вид медицинской системы [5, с. 110-111]. сравнительная характеристика
украинского и турецкого медицинского страхования и их особенностей приведена в
таблице.
Таблица
Сравнительная характеристика украинского и турецкого медицинского
страхования*
Показатель
Финансирование
здравохранения,
%
ВВП
Право граждан на
медицинскую
помощь
Средняя
продолжительность
жизни
Мужчины
Женщины

Украина

Турция

3,5

4,3

49-я статья Конституции Украины

60-я статья Конституции Турции

71,8
66,7
76,7

75
72,7
77,5

Работодатель
Взносы
на
социальное
страхование %, всего
в
т.ч.
на
обязательное
медицинское
страхование

Работник

Всего

22

0

22

22,5

15

Всег
о
37,5

-

-

-

7,5

5

12,5

Обязательное
медицинское
страхование

Практическое введение
обязательного медицинского
страхования началось 1 января 2018
г. на основе утвержденной
медицинской реформы.

Добровольное
медицинское
страхование

Добровольное медицинское
страхование развивается медленно
(по последним данным, только около
6% украинцев имеют
соответствующие полисы). Чаще
всего медицинскую страховку для
своих работников оформляют
компании, таким образом
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Работодатель

Работник

С 1 января 2012 г. стала действовать
система обязательного страхования,
которая дает возможность
бесплатного лечения во всех
государственных больницах, а
также предоставляет скидку на
обслуживание в частных клиниках.
Дает возможность обслуживаться
не во всех клиниках. Бесплатные
медицинские услуги предоставляют
только учреждения,
сотрудничающие с страховой
компанией. Обычно такие
страховки не покрывают
долгосрочное лечение от
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обеспечивая для них покрытие
расходов на лечение. При
оформлении страхования предлагают
различные пакеты медицинских
услуг. Чаще всего в них входит:
оплата лекарств; плановая и
экстренная стационарная помощь;
неотложная помощь; обслуживание
в поликлиниках; стоматология
(плановая и экстренная).

хронических, психологических,
венерических заболеваний. Также
не предусмотрена помощь в
случаях, выходящих за рамки
страховых событий. Таким образом,
за лечение травм, полученных в
результате митингов, военных
действий и других подобных
событий, придется платить
самостоятельно.

*Построено автором на основе [2; 4; 8; 9; 10; 11; 12].
В Украине в 2018 г. новая модель финансирования здравоохранения введена на
первичном звене медицинской помощи, где работают семейные врачи, терапевты,
педиатры. на высших уровнях – вторичной (специализированной) и третичном
(высокоспециализированном) она вводиться постепенно к 2020 г.
Для Введения новой системы финансирования здравоохранения создана
национальная служба здоровья украины (нсзу), которая перечисляет бюджетные
средства медицинским учреждениям и врачам-фопам за оказание медицинской помощи
населению. нсзу заключает соглашения со всеми медицинскими учреждениями и
гарантирует финансирование в соответствии с количеством пациентов, которым в этих
заведениях будет оказана медицинская помощь. финансирование осуществляется на
условиях предварительной оплаты [1].
Проанализировав турецкий опыт медицинского страхования стоит отметить, что с
1 января 2012 г. в турции стала действовать система обязательного медицинского
страхования, которая распространяется не только на граждан страны, но и на
иностранцев, которые проживают в турции больше года. она была создана, чтобы
устранить беспорядок в системе здравоохранения и дать относительно свободный
доступ к медицинским услугам всем людям.
Система обязательного медицинского страхования затрагивает не только
медицинскую сферу, но и социальную, так как медицинская страховка также покрывает
все расходы связанные с травмами которые можно получить на производстве. самый
распространенный вид медицинской страховки в турции – государственная
(обязательное медицинское страхование). данный вид страховки дает возможность
бесплатного лечения во всех государственных больницах, а также предоставляет
скидку на обслуживание в частных клиниках.
Кроме медицинских услуг, государственная страховка в турции предусматривает
различного рода выплаты: по выходу на пенсию, инвалидности, безработицы. кроме
государственного страхования распространен еще один вид страховки – частный
(добровольное медицинское страхование). последний вид страховки дает возможность
обслуживаться не во всех клиниках. бесплатные медицинские услуги оказывают только
учреждения, сотрудничающие со страховой компанией. система обязательного
страхования оплачивает все виды медицинских услуг в государственных больницах, и
дает право на скидки в некоторых частных учреждениях. следовательно, данная
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страховка покроет и долгосрочное лечение от хронических заболеваний, и расходы на
лекарства, выписанные врачом.
Добровольное медицинское страхование обычно не покрывает долгосрочное
лечение от хронических, психологических, венерических заболеваний. также не
предусмотрена помощь в случаях, выходящих за рамки страховых событий. таким
образом, за лечение травм, полученных в результате митингов, военных действий и
других подобных событий, придется платить самостоятельно.
Ни частное, ни государственное страхование не покрывает полностью расходы на
медпрепараты, но их можно приобрести со значительной скидкой, если они выписаны
врачом и есть в наличии рецепт. При наличии государственной страховки придется
оплатить лишь 20% начальной стоимости лекарств [11].
Имеющаяся в Украине система здравоохранения нуждается в срочном
выполнении процесса реформирования. Учитывая положительный турецкий опыт
внедрения обязательного медицинского страхования нужно подготовить как
законодательную, так и материальную базу, согласовать все механизмы, чтобы в
дальнейшем не достичь еще худшего состояния, учесть все преимущества и риски,
также создать Единый государственный банк медицинского страхования, который
будет аккумулировать все поступления и распоряжаться ими.
Общеобязательное медицинское страхование будет способствовать увеличению
финансовых поступлений в отрасль здравоохранения и оптимизации их использования;
обеспечению
качественной
медицинской
помощи
каждому
гражданину;
финансированию медицинских учреждений в соответствии с объемом и качеством
предоставляемых ими услуг, что будет способствовать повышению оплаты труда;
обеспечению финансовой независимости медицинских учреждений; переходу к
контрактным условиям в системе здравоохранения; усилению конкуренции между
государственными и частными лечебными учреждениями; дальнейшему развитию
добровольного медицинского страхования [5, с. 113; 10, с. 1143].
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OBSESİF KOMPULSİF BOZUKLUKLARIN EKRANDA SUNUMU: TEMİZLİK
AVCILARI ÖRNEĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Onur ÖNÜRMEN
Erciyes Üniversitesi
Özet
Televizyon programcılığı, izleyicilere her zaman yeni ve farklı içerikleri sunmayı
amaçlayan bir meslek dalıdır. Bu nedenle sıra dışı veya ender rastlanan konular, kişiler
sıklıkla ekrana çıkarılmaktadır. Özellikle gündüz kuşağı içinde yayınlanan bu programlar kimi
zaman sohbet programı, kimi zaman drama-belgesel veya reality show gibi çeşitli türlerde
ortaya çıkmaktadır. Bu süreç yaygın televizyon yayıncılığının uzlaşım sağladığı çeşitli
program formatları ve kodlar dahilinde gerçekleştirilmektedir. Zaman içinde ticari
yayıncılığın getirmiş olduğu çok izlenme baskısı sonucu yapımcılar, fiziksel veya psikolojik
birtakım rahatsızlıkları olan kişileri bu programların ana karakterleri haline getirip, formatı
onların rahatsızlık yaşadıkları konular üzerine kurarak yeni format türleri geliştirmişlerdir.
Çalışmada incelenecek olan Temizlik Avcıları programı da bu tür programlar
örneklerinden biridir. Söz konusu programda günlük hayatlarında Obsesif Kompulsif
Bozukluk (OKB) olarak adlandırılan “Temizlik Hastalığı”na sahip kişiler, kendi evlerinden
alınarak bir başka OKB rahatsızlığı olan “İstifçilik”ten muzdarip olan kişilerin aşırı kirli ve
dağınık evlerine götürülerek, temizlik yaptırılmaktadır. Söz konusu format, 2013 yılında
İngiltere’de Channel 4 için “Obsessive Compulsive Cleaners” adıyla yayınlanmaya başlamış
ve ardından dünyanın farklı ülkelerinde uyarlanmış versiyonları izleyiciye sunulmuştur.
Programın Türkiye versiyonu ise 2019 yılında Temizlik Avcıları adı ile TLC Türkiye
kanalında 5 bölüm halinde yayınlanmıştır.
Çalışmada bu rahatsızlıkların ekranda hangi ifadeler ve görüntüler eşliğinde sunulduğu
eleştirel metin analizi yöntemiyle incelenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, ekranda OKB
türü rahatsızlıkların tedavi ve bilgilendirme süreçlerinden ziyade bir rating aracı olarak
metalaştırıldığı ve bu rahatsızlıkları yaşayan kişilerin de bu süreç içerisinde araçsallaştırıldığı
saptanmıştır.
GİRİŞ
Bireylerin kitle iletişim araçlarını kullanmalarının pek çok farklı amacı bulunmaktadır.
Boş zamanların değerlendirilmesi, haber alma, bilgi ve kültürün artırılması vb pek çok
nedenle kullanılan söz konusu araçlar; 1980’li yıllardan itibaren bilhassa televizyon
yayıncılığında dijitalleşmenin ortaya çıkışıyla farklı ilgi/içerik alanlarına göre çeşitlenmiş ve
buna göre hedef kitlelere yayın yapar hale gelmiştir. Bunun sonucunda özellikle televizyon
yayıncılığında artan rekabet, farklı televizyon kanallarının izleyiciler açısından sıra dışı ve
dikkat çekici olan konuları ekrana çıkarması sonucunu doğurmuştur.
Ne var ki, bu durum ticari yayıncılığın doğası gereği oluşan izlenme baskısı ve kısıtlı
zaman sorunuyla birleşince, yayın içeriklerinin biçim ve içerik yapısına etki eden hal almıştır.
Bunun sonucunda -her ne kadar düzenleyici ve denetleyici kurumların birtakım yaptırımları
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zaman zaman devreye girse de- yeterince özen gösterilmeden hazırlanan birtakım içerikler;
konu aldığı kişilerin ya da grupların toplumun geri kalanında farklı/yanlış/eksik tanınmasına
ve davranılmasına sebebiyet vermektedir.
Bu doğrultuda çalışmada bu tür içeriklerinden biri olan Temizlik Avcıları adlı
programda, Obsesif Kompulsif Bozukluğun (OKB) nasıl sunulduğu ele alınacaktır. Zira söz
konusunu hastalık bir televizyon programının formatında temel belirleyen haline gelmiş ve
seyirlik bir meta olarak kullanılmaktadır.
1) KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Tarihsel süreç içerisinde yayıncılıktaki teknik gelişmeler kanal sayısının artmasına ve
izleyicinin farklı kanalların sunduğu farklı içerikler arasında kendisine uygun bulduğunu
tercih etmesine yol açmıştır. Televizyon programlarının kendi içinde farklı kategorilere
ayrılması izleyicilerin beklentilerine cevap vermenin yanı sıra reklam verenlere de yeni
alanlar açma kaygısı ile ortaya çıkmış bir davranıştır. Bu durum televizyon programlarının
rating ve reklam kaygısı ile magazin içerikli formatlara daha çok kaymasını beraberinde
getirmiştir. Günümüzde magazin programı tanımı yalnızca ünlü kişilerin hayatlarını konu alan
programları ifade etmemektedir. Pek çok farklı konunun ele alındığı veya bir tema etrafında
üretilen, daha kolay, hızlı tüketilen ve hoşça vakit geçirten program türlerini de
karşılamaktadır. Nitekim bu durum Şentürk (2017, s. 232) tarafından televizyonun farklı
program türlerini aralarında tutarlı bir bağ olmaksızın magazin dergilerinin yapısı ve tarzıyla
benzeşmekte olduğu biçiminde ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu tür televizyon içeriklerinin
asli amacı izleyiciyi oyalamak ve ele aldığı konuyu yüzeysel olarak aktarmak olarak ortaya
çıkmaktadır.
Bourdieu (1997, s. 23) televizyonun bu etkisini “bilgilendirme işinin yapılması için
gösterilmesi gerekenden daha başka şeyler göstererek; ya da yine, gösterilmesi gerekeni
gösterirken, bunu göstermeyecek ya da anlamsızlaştıracak bir tarzda yaparak, ya da onu
gerçekle hiçbir şekilde uyuşmayan bir anlam kazanacak tarzda kurarak nasıl gizleyebildiği”
şeklinde ifade etmektedir. Başka bir deyişle içeriğin boşaltılması ve bağlamından koparılarak
anlamsızlaştırılması bu tür programlarda sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Ertan (2011) ise bu
magazinselleşme sürecinin sadece televizyonların rating kaygısı ile açıklanamayacağını öne
sürerek;
a.
İzleyici ölçümleri
b.
İdeolojik nedenler
c.
Sosyo-kültürel nedenler
gibi sebeplerin de bu süreç içinde etkin olduğunu belirtmektedir. Sonuç olarak
magazinselleşme günümüzde televizyon içeriklerinin çok büyük kısmına sirayet etmiş ve
izleyici tarafından da kanıksanmıştır. Bu yönüyle yukarıda değinilen magazinselleşme, bir
sorun haline gelmekte ve yalnızca içerik veya medya ekonomi politiğinin konusu olmaktan
çıkarak, kitle iletişim araçlarıyla elde edilen bilginin sorgulanmasını beraberinde
getirmektedir. Çünkü magazinselleşen ve metalaşan içerikler, günlük rating mücadelesi
içerisinde izleyiciye sundukları kişiler, olaylar, bilgiler ve söylemlerde yanıltıcı, manipüle
edici hale gelebilmektedirler.
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Diğer yandan magazinselleşen bu tür program içeriklerinde sürekli bir çatışma
olgusunun bulunması gerekmektedir. Bir anlatıya sahip olan her türlü içerikte olay örgüsünün
ilerleyebilmesi için gerekli olan çatışma kavramı, televizyon programlarında da formata,
içeriğe ve diğer yapısal bileşenlere bağlı olarak yer almaktadır. Zira izleyicinin izleme edimi
esnasında anlatı içinde yer alan kişilerin/olayın bir tarafında yer alması hem merak duygusunu
tetiklemekte hem de anlatının farklı bölümlerle, yan hikayelerle desteklenmesini sağlamakta
bu durum da içeriği zenginleştirmektedir.
Çalışmada ele alınan “Temizlik Avcıları” programında da böyle bir çatışmadan yola
çıkılarak OKB sahibi kişilerin bu hastalıkları bir seyirlik haline getirilmiştir. Ancak
günümüzde yukarıda sözü geçen magazinselleşme süreci sonucunda bu hastalıklar bir
televizyon eğlencesi olarak izleyicilere sunulmaktadır.
2) KONU ve AMAÇ
Çalışmada TLC Türkiye kanalında yer alan 2 sezon olarak yayınlanan Temizlik Avcıları
programında yer alan OKB sahibi kişilerin “Temizlik Hastaları” olarak nitelendirilerek, bir
televizyon formatı içerisinde nasıl sunulduğu incelenecektir. Bunun sonucunda günümüzde
televizyon programlarının ciddi tıbbi rahatsızlıkları dahi bağlamından koparıp,
magazinselleştirerek bir rating aracı olarak kullandığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.
3) KAPSAM ve SINIRLILIKLAR
Çalışmanın kapsamını Temizlik Avcıları programı oluşturmaktadır. Çalışmanın
sınırlılığını ise Temizlik Avcıları programının 1. sezon 1. bölümü ile 2. sezonun 1. bölümü
oluşturmaktadır. Zira programın 2. Sezonunda ilk sezondakinden farklı bir grubun hikayeleri
anlatılmaktadır ancak programın biçim ve içeriğini oluşturan formatı değişmemiştir.
4) YÖNTEM
Çalışmada söz konusu programın her iki sezonda yayınlanan bütün bölümleri izlenmiş,
ardından programın biçimsel yapısı çıkarılmıştır. Bu bağlamda televizyon programı bir anlatı
metni olarak değerlendirilmiştir. İnceoğlu ve Çomak’a (2009, s. 19) göre metin bir yapıdır ve
bu yapıda sadece metnin kendi yapısal örgüsü değil onu sarmalayan dış gerçeklik de
mevcuttur. Diğer bir deyişle metin sadece tek başına değil belli bir bağlamlar, koşullar
sonucunda anlamı ortaya çıkan bir yapıdır. Bir televizyon programında anlamı oluşturan
ögeler ise çekim açıları, kurgu, müzik, seslendirme gibi biçimsel birtakım unsurların yanı sıra
programda verilen mesajlar, programdaki kahramanların söylem ve eylemleriyle de ortaya
çıkabilir. Böylelikle programın genel yapısı veya tekil kahramanlar üzerinden temsil ettiği bir
sosyo-kültürel ve/veya ideolojik tavrı okumak mümkündür.
Bu doğrultuda çalışmada program içinde özne konumunda bulunan karakterlerin
konuşmaları, programın seslendirmesinde geçen sözcükler ve görüntüler üzerinden eleştirel
bir metin çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yöntemin benzeri Akça ve Ergül’ün
(2014) “Televizyon Dizilerinde Erkeklik Temsili: Kuzey Güney Dizisinde Hegemonik Erkeklik
Ve Farklı Erkekliklerin Mücadelesi” adlı çalışmalarında da kullanılmıştır. Metnin içinde yer
alan temsillerin çözümlenmesi amacıyla temizlik, kirlilik, mutluluk, sıkıntı çeşitli ikili
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karşılaştırmalar oluşturularak, bunlara programın içinde nasıl anlamlar yüklendiği ve OKB
hastalığı sahipleri tarafından nasıl temsil edildiği incelenmiştir. Söz konusu yöntemin tercih
edilmesindeki temel amaç Mutlu’nun da (2008, s. 210-211) ifade ettiği gibi metin
çözümlemesinin; iletişim araçlarının özellikle de televizyondaki mesajların açık olduğu
iddiasına karşı geliştirilen ve anlam üretiminin ardındaki yapıları, süreçleri incelemek
amacıyla kullanılan bir inceleme biçimi olmasıdır. Bu doğrultuda programda temizlik
hastalığı ve istifçilik olarak tabir edilen 2 farklı türde OKB temsilinin olduğu saptanmıştır.
Ardından birinci ve ikinci sezonda yayınlanan ilk bölümlerin her biri için kısa bir künye
hazırlanmış, bölümlerin kısa bir özeti verilmiş ve sonrasında tekil bölüm bağlamında söz
konusu hastalığın ne tür söylem ve görüntülerle temsil edildiği incelenmiştir.
5) BULGULAR
Türkiye Psikiyatri Derneği’ne göre Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) “obsesyon adı
verilen takıntılı düşünce, fikir ve dürtüler ile kompulsiyon adı verilen yineleyici davranışlar
ve zihinsel eylemlerden oluşan bir ruhsal hastalıktır.” (Türkiye Psikiyatri Derneği, tarih
yok) Bu nedenle yine aynı kaynakta belirtildiği üzere hekim kontrolünde tedavi edilmesi
gereken hassas ve ciddi yönetilmesi gereken bir süreçtir. Diğer yandan Karaman, Durukan ve
Erdem (2011, s. 286) OKB’nin ortaya çıkış sürecinin genelde çocukluk dönemine rastladığını
belirtirler ve bu durumu “Çocuk ve ergenlerde en sık görülen belirti bulaşma obsesyonudur.
Bunu yıkama, yıkanma, temizleme ya da bulaşmış olduğu düşünülen nesneden kompulsif
tarzda kaçınma izler. Korkulan nesne genellikle kaçınılması zor olan bir nesnedir (feçes,
idrar, toz ya da mikrop gibi).” Sözleriyle ifade ederler. Söz konusu Temizlik Avcıları
programının yayınlandığı TLC Türkiye televizyonun web sayfasında ise program;
“Temizlik Avcıları ekibi, temizlik ve düzeni takıntı haline getiren ve her gün
temizlik yapmadan duramayan, temizliğe saatlerini harcayan üç kişiden oluşuyor.
Ekip, hiç tanımadıkları evlere misafir olarak heyecanlı ve endişeli temizlik
macerasına başlıyor.”
İfadeleriyle tanıtılmakta, programdaki kişilerin OKB hastalığına maruz olduklarını
söylemek yerine “temizlik ve düzeni takıntı haline getiren” kişiler olduklarından söz
edilmektedir.
Program ilk olarak 13 Şubat 2013 tarihinde1 İngiliz Channel 4 kanalında yayınlanan
formatın Türkiye’ye uyarlanmış versiyonudur. Programın orijinal adı Obsessive Compulsive
Cleaners’dır. Program, halk arasında temizlik hastalığı olarak bilinen bir OKB hastalığına
sahip 3 farklı kişinin, bir başka OKB bozukluğu olan ve istifçilik adı verilen hastalığa sahip
olan kişilerin evlerine giderek temizlik yapması kurgusuna dayanmaktadır. Programın
Türkiye versiyonu ise 11 Mayıs 2019 tarihinde2 TLC Türkiye kanalında yayına başlamıştır.
Programın anlatı yapısı, önce evi temizlenecek kişinin evinin kirli, dağınık görüntülerinin ve
programdan ilginç görüntü ve konuşmaların yer aldığı kısa tanıtım ile başlamaktadır.
Ardından Temizlik Avcıları ekibinin eve gelişi ve ev sahibi ile tanışması gösterilmektedir.
Sonrasında kısaca ev sahiplerinin neden bu durumda olduğu ile ilgili bilgi röportaj vasıtasıyla
1
2

https://www.imdb.com/title/tt2675448/?ref_=ttep_ep_tt
http://www.ranini.tv/haber/36559/1/temizlik-avcilari-tlcde-basliyor
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kendi ağızlarından verilmektedir. Daha sonra hep birlikte ev gezilir ve Temizlik Avcıları
ekibinin evdeki kirli yerlerle “yüzleşmesi” gösterilir. Ardından ekip üyeleri evin içine
dağılarak temizliğe başlarlar. Bu sırada ev sahipleriyle de biriktirilen eşyaların atılması ya da
neden düzenli temizlik yapılmadığı konusundaki tartışmaları verilir. Finalde ev sahibi
dışarıdan gelerek temizlenmiş evini görür. Temizlik Avcıları ekibi, insan hayatında temizliğin
önemi üzerine konuşurlar ve ev sahibine artık böyle yaşamasını doğru olduğunu söyleyerek
programı bitirirler.
1.Sezon 1. Bölüm
1)
Bölümün Künyesi
Programın Yayın Tarihi

11.05.2019

Programın Süresi

44’ 22”

Yayın Periyodu

Haftalık

Yönetmen

Mehmet Şengün

Yapım Şirketi

Talya Yapım (Dış Yapım)

Yayınlandığı Kanal

TLC Türkiye

Tablo 1) Temizlik Avcıları Programı 1. Sezon 1. Bölüm Künyesi
2)
Bölüm Özeti
Kadir Ezildi (K.E), Hülya Yavuz Özseçen (H.Y.Ö) ve Arzu Nar Gül’den (A.N.G)
oluşan Temizlik Avcıları ekibi, ilk bölümde İstanbul’da yaşayan Saadet Ertem’in (S.E) evine
giderek, uzun süredir temizlenmeyen evin salon, mutfak, yatak odası ve banyo gibi
bölümlerinin detaylı bir temizliğini gerçekleştirmişlerdir. Bu esnada evin bu denli kirli
olmasına neden olan Erdem’in özel yaşamı ile ilgili birtakım detayları da öğrenirler.
3)
Bölümün Metinsel Çözümlemesi
Program ilk olarak “Temizlik Avcıları” ekibinin tanıtılmasıyla başlamaktadır. Bu
bağlamda ekip üyelerinin günlük hayatlarından kesitler sunulmuştur. Ekibin ilk üyesi K.E’nin
günlük hayatından bazı görüntüler röportaj eşliğinde verilmektedir. Kendini obsesif bir
temizlik hastası olarak tanımlayan K.E, aslına bunu bir hastalık olarak görmediğini, bu
durumu sevdiğini ifade etmektedir. Temizlik nedeniyle eve misafir dahi kabul etmek
istemediğini belirten K.E, “Bazen oturup ağladığım oluyor, ev dağılıyor, ben sinir krizi
geçiriyorum” sözleriyle yaşadığı zorluğu anlatmaktadır.
Daha sonra bir diğer ekip üyesi olan H.Y.Ö hakkında da kısa bir tanıtıcı bölüm
girilmiştir. H.Y.Ö’nün bir kedi ve bir köpeğiyle birlikte yaşadığı vurgulanmış, aynı zamanda
kendisinin temizliğin yanı sıra düzen takıntısının da olduğu belirtilmiştir. Kendisiyle yapılan
röportajda H.Y.Ö kirli ve dağınık bir eve gittiğinde bir süre sonra kendisini temizlik yapıp,
orayı toplarken bulduğunu ifade etmektedir. Kendisiyle yapılan röportajda programda ne ile
karşılaşacağını bilmediği için tedirgin olduğunu söylemektedir.
Ekibin son üyesi olan A.N.G ise yine kendisinin günlük hayatından kesitlerin
gösterildiği tanıtımda temizliği ve çamaşır yıkamayı çok sevdiğinden söz etmektedir.
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Temizliğin kendisi için mutluluk anlamına geldiğini söyleyen A.N.G “Elektrik süpürgesi
benim 3. Kolum diyebilirim.”, “Evimde çok fazla temizlik malzemesi var, onlara çok önem
veriyorum, onlar benim bebeklerim” sözleriyle de temizlik gereçlerinin hayatındaki yeriyle
ilgili düşüncelerini ifade etmiştir.

Görsel 1) Temizlik Avcıları Programı 1. Sezon ekibi
Diğer yandan Temizlik Avcıları ekibinin evini temizlediği S.E ise, evinde eşi, çocuğu
ve köpeği ile yaşayan bir ev hanımıdır. Evinin kirliliği ve dağınıklığıyla ile ilgili detaylar
eşliğinde röportajı verilen S.E, annesinin de bir temizlik hastası olduğunu ve bu nedenle
askeriyede gibi bir çocukluk geçirdiğini vurgulamaktadır. Ardından S.E’nin büyük kızının
röportajı ekrana getirilmiş ve o da anneannesi gibi temizlik takıntısı olduğunu belirtmiştir.
Sonrasında ise S.E birkaç yıl önce büyük oğlunu bir trafik kazasında kaybettiğini belirtmiş ve
temizlik konusunda daha boşverir hale geldiğini “Onu kaybettikten sonra… Zaten yarına
çıkacağımızın hiç şeyi yok” sözleriyle ifade etmiştir.
Bölümün buraya kadar olan kısmında hem Temizlik Avcıları ekibi hem de evi
temizlenecek olan katılımcı tanıtılırken OKB’nin ne olduğundan, ne tür yaklaşımlarla ve nasıl
tedavi edilmesi gerektiğinden bahsedilmemiştir. Temizlik avcıları ekibi günlük hayatlarında
gösterilirken kullanılan müzik ve hızlı görüntüler eşliğinde daha dinamik ve eğlenceli bir
biçimde verilmiştir. Röportajlarında da başlarından geçen kimi örnek olaylar ya da ailelerinin
yaşadıkları durumlar anlatılırken bu yöntem sürdürülmüştür. Ekibin her üyesi yakınları için
zorluklar yaşatsalar bile temizlik yapmanın kendileri için mutluluk veren, rahatlatan bir
aktivite olduğundan bahsederek bu takıntılarının aslında olumlu bir davranış biçimi olduğunu
belirtmişlerdir. Diğer taraftan evine temizliğe gelinen S.E ile ilgili görüntülerde ise kullanılan
görsel detaylar evin kirliliğini ve dağınıklığını ön plana çıkarma amacı taşınmıştır.
Ardından ekip üyeleri eve gelerek, S.E ile tanışmışlardır. Bu esnada S.E ekip üyelerine
“Neden kendinizi bu kadar böyle kaptırdınız, bu kadar titizsiniz? Yarına çıkacağımızın
hiçbirimizin senedi yok ?” diye sorar. Ekip üyelerinden K.E ise bu soruya “İşte biz de onun
için bugünü temiz yaşıyoruz.” şeklinde yanıt verir. Sonrasında S.E tekli röportajında
“İnsanlara aşı yaptıklarında bile o aşının içinde mikrop veriyorlar. Mikroba da, toza toprağa
da insanın ihtiyacı var” diyerek içinde bulunduğu durumu bir metafor kullanarak
normalleştirmeye çalışmıştır.
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Programda daha sonra ekip üyeleri, programının adının da bir gönderme olduğu 1984
yılı ABD yapımı Ghostbusters3 filmine benzer temizlik kıyafetlerini giymiş ve malzemelerini
kuşanmış olarak evi temizlemeye başlamışlardır. Söz konusu filmde hayaletlerin New York
şehrini ele geçireceğini düşünen 4 arkadaşın hikayesi anlatılmaktadır. Bu düşünceleri
nedeniyle işlerinden olan 4 arkadaş daha sonra düşüncelerinden vazgeçmeyerek bir hayalet
avcılığı şirketi kurarlar ve başlarda onlara inanmayanlar, alay edenler sonrasında onların
yardımına ihtiyaç duyarlar. Bu bağlamda programın genel anlatı yapısı da (ekip üyelerinin
yakın çevrelerinin onlara yaklaşım biçimi, gittikleri evlerdeki ev sahiplerinin takındıkları
tavırlar ve sonrasında ev temizlendikten sonra olumlu yönde değişen davranışları vb.) filmle
benzerlik arz etmektedir.

Görsel 2) Hayalet Avcıları filmi ile Temizlik Avcıları Programından bir kare.

3

Tr. Hayalet Avcıları
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Programın sonraki kısımlarında ev sahibi S.E eskiyen ve kirlenen eşyalarının atılmasına
direnirken, Temizlik Avcıları ekibi bu eşyaları atmanın gerekli olduğunu, bunların kendisine
bir yük olduğunu savunmaktadır. Bu noktada Temizlik avcıları yeni olanı dolayısıyla temiz
olanı temsil ederken, ev sahibi S.E ise eşyaların atılmasını istemediği için eskiyi, köhne ve pis
olanı temsil eder konumdadır. Programda evin çeşitli bölümlerindeki kirlilik ve dağınıklığın
gösterilmesi ve Temizlik Avcıları ekibinin bunları düzeltmesiyle devam eder.
Finalde ev sahibi S.E eşi ve çocuklarıyla birlikte eve gelir. O ana kadar bakımsız hali ile
gördüğümüz S.E de saç bakımı ve makyajı yapılmış bir haldedir. Böylelikle evin içinde
temizlikle yaşanan değişimin, ev sahibi S.E’yi de etkilediği gösterilmiş olur. Bu esnada
S.E’nin ölen oğluna ait fotoğrafların olduğu ve evin içinde çeşitli yerlere taşıdığı albümde
salonda sehpanın üzerine getirilip, konulmuştur. Ekip üyelerinden K.E bunun gerekçesini
“Senin için özel koyduk buraya. Bütün kirle birlikte üzüntünü de çıkarttık bu evden ama
hatıraların sana kaldı başucunda… Temiz bir evde yeni bir sayfa” sözleriyle ifade etmektedir.
Dolayısıyla Temizlik Avcıları ironik bir biçimde sadece yaşanan mekanlara değil aynı
zamanda kişilerin özel hayatlarına, ruhsal sorunlarına da çeki düzen veren, onlara umut
aşılayan bir rolü temsil eder hale gelmiştir.
2.

Sezon 1. Bölüm

1) Bölümün Künyesi
Programın Yayın Tarihi

22.09.2019

Programın Süresi

43’ 15”

Yayın Periyodu

Haftalık

Yönetmen

Kübra Çam Dönmez

Yapım Şirketi

İç Yapım

Yayınlandığı Kanal

TLC Türkiye

Tablo 1) Temizlik Avcıları Programı 2. Sezon 1. Bölüm Künyesi
2) Bölüm Özeti
Programın 2. Sezonunda Temizlik Avcıları ekibi değişmiştir. Fulya Kurt (F.K), Burak
Kekeç (B.K) ve Okan Bensiz’den (O.B) oluşan yeni ekip4, aynı formatta İstanbul’da yaşayan
Perihan Böke’nin (P.B) evine giderek, baştan aşağı temizlerler. Bu sırada evin dağınık ve kirli
olmasının asıl nedeninin Böke’nin hayatındaki dramatik bir olaydan kaynaklandığını da
öğrenirler.
3) Bölümün Metinsel Çözümlemesi
Program ilk sezonun birinci bölümünde olduğu gibi 2. sezonun ilk bölümünde de
Temizlik Avcıları ekip üyelerinin tanıtımlarıyla başlamaktadır. Ekibin ilk üyesi B.K, günlük
hayatında temizlik yaptığı sıradaki görüntüleri eşliğinde verdiği röportajında temizlik
takıntısının annesinin hastalığı sonucu kendisinde başladığını ifade etmektedir. Evinde bir
4

https://diziseti.tv/okan-bensiz-burak-kekec-fulya-kurt-kimdir-temizlik-avcilari-2-sezon-kadrosu/
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kedi ve bir köpekle birlikte yaşayan B.K, yerde ya da mobilyaların üzerinde kıllara veya
tüyler görmeye asla tahammül edemediğini ayrıca temizliğin yanı sıra düzen takıntısı da
olduğunu, tüm giysilerinin de düzenli ve bir renk skalasına göre dolaba astığını
belirtmektedir.
Bir diğer ekip üyesi olan F.K ise bu hastalığın hem ablasında hem de onda kendisini
bildiğinden beri var olduğunu, bu durumun da annesinden kaynaklandığını belirtmektedir.
Yine kendisinin evini temizlediği detay görüntülere yer verilen röportajında işyerinde de çok
titiz olduğunu belirten F.K “Ben, benle çalışır mıyım ? Hayır.” şeklinde konuşmaktadır. Bu
ifade aslında F.K’nın bir özeleştirisi olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan bu aynı zamanda
çözümsüz bir durumu da ifade etmektedir. F.K’nın kızı ise röportajında “Annem bizim evin
Temizlik Avcısıydı, sizin (program ekibinin) vasıtanızla tüm Türkiye’nin Temizlik Avcısı
olacak diye düşünüyorum” sözleriyle annesinin durumunu içselleştirdiğini ve annesinin bu
hastalığını bir televizyon programı vasıtasıyla herkesin bilmesini sorun etmediğini
göstermektedir. Dolayısıyla bu durumun kendi aileleri açısından normalleştirildiği gibi
izleyenler açısından da normalleştirilmesinin beklendiği söylenebilir.
Ekibin son üyesi O.B’de kendisi ile yapılan röportajda bu hastalığın annesi sayesinde
kendisinde ortaya çıktığını belirtmiştir. O.B’nin birlikte yaşadığı ağabeyi ise onunla
yaşamanın oldukça zor olduğundan, kimi zaman çatışmalar yaşadıklarından bahsederek,
O.B’nin durumunu “Bu bir hastalık” ifadesiyle nitelendirmiştir. Dolayısıyla programda ilk
defa OKB’nin bir hastalık olduğu dile getirilmiştir. Bununla birlikte bu tanımlama
bilimsel/tıbbi bir teşhisi değil ağabeyin bakış açısını yansıtmakta ve yüzeysel olarak ifade
edilmektedir.

Görsel 3) Temizlik Avcıları programı 2. Sezon ekibi
Programda daha sonra evi temizlenecek olan P.B tanıtılmıştır. Eşi, çocukları ve torunu
ile birlikte yaşayan P.B, Temizlik Avcıları ekibiyle tanışması sırasında, gelininin bakmak
istememesi üzerine torununa da bakmak zorunda kaldığını ve işlere yetişemediğini bu nedenle
temizlik yapmayı ve evi toplamayı bıraktığını söylemiştir. Böyle dramatik bir durumla
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karşılaşan Temizlik Avcıları P.B’nin ve torununun hijyenik bir ortamda yaşaması gerektiğini
vurgulayarak evi temizlemeye başlamışlardır. Burada da görülmektedir ki, Temizlik Avcıları
programında OKB hastalığı, rasyonel bir nedene dayandırılarak (çocukların hijyenik bir
ortamda büyümeleri gerekliliği) bir normalleştirmeye gidilmektedir. Diğer yandan ev sahibi
P.B ise bu noktada eşine, çocuklarına ve torununa baktığı için övülmektedir ancak bu durum,
evin kirliliği ve dağınıklığı ile bir tezat oluşturmaktadır. F.K ev sahibinin bu durumunu
değerlendirdiği röportajında onun bu davranışının bir travma sonucunda olduğunu ifade
ederek, kendi hikayesiyle özdeşlik kurmuştur. Bazı kişilerde travmaların temizlik hastalığı
boyutuna varırken, bazı kişilerde de dağınıklık ve kirlilik biçiminde tezahür edebileceğini
belirtmiştir. Bununla birlikte profesyonel tedavi süreçlerinden söz edilmemiş bunun yerine
yalnızca temizlik yapmanın öneminden söz edilmiştir.
Programın ilerleyen bölümlerinde evin kirli ve dağınık olan mutfak, banyo, salon vb
kısımları Temizlik Avcıları ekibi tarafından temizlenmiştir. Ev sahibi P.B’nin torunun
uyuduğu oda gezilirken, B.K temizlik yapmayı pek sevmediğini söyleyen ev sahibini azarlar
bir tonda “ Madem çocuk geldi diyorsun, o zaman temizlemen lazım senin de !” sözleriyle
tepki göstermiştir. Bu durum programın üst sesinde de “odanın dağınıklığının bebek için
tehlike yaracağına inanan Burak, lafını esirgemiyor…” ifadesiyle onaylanmıştır. Sonrasında
program temizlik avcılarının evi temizleme görüntüleri ile devam etmiştir. Bu esnada O.B
salonu temizlerken “Bu tamamen bir psikolojik tedavi gibi bana. Akan şu kirlerin gittiğini
görüyorum ya, huzur buluyorum şu an” diyerek aslında farkında olmadan hastalığını da itiraf
etmektedir. F.K ise yatak odasındaki dolabı temizlerken ironik bir biçimde “Biz mi anormaliz
onlar mı normal yoksa onlar mı anormal, biz mi normaliz, anlamadım” diyerek içinde
bulunulan durumdan sadece birinin normal olduğunu ifade etmektedir. Oysaki her iki tarafın
içinde bulunduğu durum doğrudan psikiyatrik bir rahatsızlığın göstergesidir. Ardından
program evin diğer kısımlarının temizlenme görüntüleri ile devam etmiş ve sonrasında
odaların temizliğinin bitmiş halinin ev sahibi P.B’ye gezdirilmesi ile son bulmuştur.
Programın finalinde Temizlik Avcıları ekibi, bundan sonra da evin en azından P.B’nin
torunu için temiz/hijyenik olması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu noktada Temizlik Avcıları
ekibi kendi hastalıkları üzerinden başka insanların hayatlarını adeta bir kurtarıcı gibi düzene
koyan, onlara öğütler veren bir konumu temsil eder hale gelmişlerdir.
6) SONUÇ
Ticari televizyon yayıncılığı pahalı bir sektördür. Dolayısıyla karar vericiler reklam
vererek veya sponsor olarak destekleyecekleri programların izlenilirliği konusunda hata
yapmak istemezler. Bu nedenle program yapımcıları en geniş kitlenin ilgisini çekecek, izleme
sürekliliğini sağlayacak konu, olay veya kişileri ekrana getirme çabası içindedirler. İşte bu
çaba sonucu yukarıda da değinildiği üzere izlenme oranını arttırmak için hassasiyetle
yaklaşılması gereken kimi durumlar göz ardı edilmektedir. Temizlik Avcıları programı
özelinde bakıldığında da bunu doğrulayıcı birtakım verilerin programın biçim ve içerik
yapısına yansıdığı görülmüştür.
Program OKB hastalığının birbirine zıt iki yönü (temizlik hastalığı / istifçilik) üzerine
anlatı yapısını kurmuş ve çatışmayı buradan başlatmıştır. Ne var ki, bu noktada programın
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

681

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
daimi ekibi temizlik hastalığına sahip olduğu için süreçle ilgili olumlu özellikleri onlar temsil
eder hale gelmişlerdir. Diğer taraftan evlerine temizliğe gidilen kişiler ise sorunlu, travmalar
yaşamış kişiler olarak betimlenmiştir. Oysa her iki sezondaki program ekibi de sahip oldukları
hastalık nedeniyle yakın çevreleriyle sorun yaşayan kişilerdir. Her bölümde Temizlik Avcıları
ekibi bir taraftan dağınık ve kirli evlere giderek -kurgusal bir biçimde- hastalıklarıyla
yüzleşirken diğer taraftan bu aşılması gereken temizlik sorununun görevleri olduğunu ifade
etmektedirler. Yine programın giriş kısmında ekip üyeleri tanıtılırken, onlarla ilgili röportaj ve
diğer detaylar verilirken psikolojik bir unsur olarak kullanılan müziğin dinamik, eğlenceli,
ritmik ve aynı zamanda tedirgin/rahatsız edici bir olduğunu söylemek mümkündür. Diğer
taraftan evlerine temizliğe gidilen kişilerin hayatlarına ve geçirdikleri travmatik süreçlere
ilişkin bilgi verilirken müzik yavaş, dramatik ve üzücü bir atmosfer yaratmaktadır.
Her iki sezondaki hem Temizlik Avcıları’nın hem ev sahiplerinin hikayeleri
değerlendirildiğinde göze çarpan bir durumda OKB hastalığının başlangıcında ebeveyn
faktörüdür. Bilhassa annelerin temizlik takıntısı çocukları da etkilemektedir. Bunun yanı sıra
temizlik takıntısının yanı sıra düzen ve uyum takıntısının da var olduğunu söylemek
mümkündür. Bu noktada her iki sezonda yer alan Temizlik Avcıları ekibinin tümü ve yakın
çevreleri içinde bulundukları durumun bir hastalık olduğunun, diğer bir deyişle normal
olmadıklarının farkındadırlar ancak F.K dışında (o da annesinin kaybı sonrası girdiği
depresyon nedeniyle olduğunu belirtmektedir.) program üyelerinin durumlarına ilişkin bir
tıbbi bir tedavi detayı verilmemiştir. Programın farklı bölümlerinde de yaptıkları bu işi terapi
gibi gördükleri, bundan mutluluk duyduklarını birçok defa ifade etmişlerdir.
Sonuç itibariyle, programda OKB hastalığının bir yönünün iyi, tolere edilebilir, faydalı
olduğu mesajları verilmiş ve bu mesajlar Temizlik Avcıları ekibi tarafından eylem ve
söylemlerle temsil edilmiştir. Diğer yandan bir diğer OKB hastalığı olan istifçilik ise kötü,
olmaması gereken ve zararlı bir biçimde gösterilmiştir. Bu durum programın tali unsurları
olan ve her bölümde değişen ev sahipleri tarafından temsil edilmiştir.
Dolayısıyla program, herhangi tıbbi bir bilgilendirme amacı olmaksızın hem bir
hastalığın farklı yönlerini seyirlik olarak izleyiciye sunarak hastalığı metalaştırmakta hem de
bir hastalığın bir tarafı üzerinden izleyiciye rol modeller sunmaktadır. Bu durumda çalışmanın
temel amacı olan televizyon programlarındaki magazinselleşme sonucu ciddi tıbbi
rahatsızlıkları dahi bağlamından koparıp bir rating aracı olarak kullandığını göstermektedir.
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Özet
Bu çalışmanın amacı, Keykavus tarafından yazılmış olan Kabusname adlı kitabı
nasihatname örneği olarak incelemektir. Makale nitel araştırma modelinde olup, veriler
doküman incelemesi ile toplanmıştır. Veriler, Kabusname adlı kitabın Mercümek Ahmed
tarafından yapılan tercümesi incelenerek elde edilmiş, ayrıca ilgili literatür taranmıştır.
Kitapta öğütler tematik alanlara göre bölümlere dağıtılarak işlenmiş, bazı bölümler doğrudan
öğüt başlıkları ile oluşturulmuştur. Kitapta yazar önce oğluna devlet yönetimi, din, ibadetler,
evlilik, insan ilişkileri ve günlük hayat becerileriyle ilgili öğütler vermiş, öğütler kıssadan
hisselerle desteklenmiştir.
Kabusname çocuklara öğütler açısından oldukça önemli bir kitaptır. Kabusnamede yer
alan değerler günümüzde de önemini korumaktadır.
Anahtar kelimeler: Kabusname, öğüt, öğüt kitapları
BOOKS OF ADVICE, “THE EXAMPLE OF KABUSNAME”
The aim of this study is to examine the book Kabusname, written by Keykavus, as an
example of advice. By employing a qualitative research method, the data were collected by
document analysis. The translation version of Kabusname, by Mercimek Ahmed was
examined in addition with other related literature. In the book, the advices are divided into
sections according to thematic areas and some parts are formed directly based on the title of
advices. In the book, the author’s advices are directed to his son. He gives advices about state
administration, religion, worship, marriage, human relations as well as daily life skills, and
supported by short stories. Kabusname is of great importance in terms of educating children.
So that the value of advices in Kabusname still remain important today.
Key Words: Kabusname, advice, advice books.
Giriş
Öğüt kitapları, şiir ve düz yazı biçiminde yazılmış edebi eserlerdir(Karahan,1980). Bir
kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz(TDK.
http://sozluk.gov.tr/) olarak tanımlanan öğüt, hem dini hem de ahlaki kitapların konusu
olmuştur. Öğüt ya da tavsiye, hangi amaç ve hangi şekilde verilmiş olursa olsun, birey ve
toplumun davranışlarını düzeltmeyi, onları kötülüklerden uzaklaştırarak mutluluğa eriştirmeyi
amaçlar.
İslâm dininde ahlâkın, felsefî yanından çok pratiği üzerinde durulmuş, yapılması veya
yapılmaması gereken davranışlar doğrudan açıklanmıştır. İslam âlimleri Kur’an ve Hadisleri
esas alarak topluma ve yöneticilere hayatın daha iyi yaşanması için yapılması veya
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yapılmaması gereken davranışları kapsayan yol gösterici eserler yazmışlardır. Bu anlamda
yazılan edebi eser türlerinden biri de nasihatnamelerdir. Nasihatnameler, klasik çağlardan beri
hikmet ve ahlak konularında yazılmış, temel yazılış amaçları; doğru davranışları gösterme ve
uyarmak olan âdâbu’l-mulûk türü eserlerdir. Nasihatnamelerde, iyi, güzel ve yararlı olan
değerler teşvik ve tavsiye edilerek, birer beyitle somutlaştırılmıştır. Beğenilmeyen davranış ve
huylar, toplum için zararlı sayılan hususlar da yine birer öğüt cümlesi veya beyit biçiminde
ifade edilmiştir. Öğüt vermedeki temel hedef, öğüt verilen kişiyi, beğenilen, hedef tutulan ve
güzel olarak kabul edilen davranışlara yöneltmektir. Öğüt ile ahlak arasındaki ilişki bu
bağlamda oluşmaktadır. Ancak daha dar kapsamlı anlamıyla öğüt edebiyatı konulu metinler,
“bilgece söylenmiş kısa sözler ve derinlikli, anlam yüklü cümlelerden oluşan anlatımlara” yer
vermektedir. Yazarların kendi gözlemleri, bilimsel çalışmaları ve kültürel birikimlerinin yer
aldığı nasihatnamelerde, öğütler ayet ve hadislere, büyüklerin sözlerine veya atasözleri ve
vecizelere dayandırılmış; daha hacimli nasihatnamelerde ise çeşitli hikâyeler anlatılıp
kıssadan hisse çıkarılmıştır. Örneğin nasihatnamelerde yer alan anlatımlar arasında, zaman
zaman genellikle öğüt veren tarihî ya da mitolojik saygın kişilik hakkında kısa hikâyeler de
yer alır, seçme metinler zaman zaman belirtilmek istenen düşünceye delil olarak gösterilir
(Kaplan, 1990; Pala, 2004, s. 409; Yıldırım, 2005; Keleş, 2010).
Öğüt içerikli metinler ya da öğüt edebiyatı, dünya edebiyatlarında çok eski bir geçmişe
sahiptir. “Orta Farsça Dilleri Dönemi” olarak da adlandırılan Eşkânîler (MÖ. 256-MS. 224)
ve Sâsânîler (MS. 224-651) dönemlerinde, Fars edebiyatının Pehlevî dilinde yazılmış ve
günümüze kadar gelebilmiş eski yapıtlarının önemli bir bölümü, sözü edilen türde ahlak
kuralları, ahlakî öğütler ve hikmet dolu cümlelerle doludur. Söz konusu kitaplarda yer alan
öğüt ve ibretli sözlerin kaynakları hakkında kesin bilgi yoktur. Ancak yazılış tarzları ve
içeriklerinden anlaşıldığı kadarıyla ahlakî içeriklerinin, önemli bir kısmı Zerdüşt’ün kutsal
kitabı Avestâ’ya dayanır. Bu metinlerin bir kısmı bağımsız eserlerde; bir bölümü de, Dînkerd,
Guzîdehâ-yi Zâdsperem, Rivâyât-i Pehlevî, Ardâvîrâfnâme ve Mînû-yi Hired gibi dinî, tarihî,
hamasî ve felsefî eserlerde yer alır. Sözü edilen enderznâmelerden her biri, genellikle bir
Zerdüşt din büyüğüne nispet edilmekte ve onun adıyla bilinmektedir (Berzger, 1378.Akt:
Yıldırım, 2005).
Türk Edebiyatı’na İran ve Arap Edebiyatı’ndan geçen nasihat-nâme, ahlâkî, öğretici
nitelikte eserlerdir (Kaplan, 1990; Şener, Yıldız, 2003, Akt: Keleş, 2010). Yusuf Has Hacip'in
Kutadgu Bilig'i, Nizam ül-Mülk'ün Siyasetnamesi, Koçi Bey’in Risalesi, Defterdar Sarı
Mehmet Paşa'nın Devlet Adamlarına Öğütler adlı kitapları, devlet yönetimi hakkında devlet
adamlarına öğütler, devleti yönetmenin temel ilkeleri, dini ve ahlaki ilkeleri öğütleyen
eserlerdir. Bu eserler hem siyasetname hem de nasihatname olarak adlandırılır (Ergan, 1999;
Gelişli, 1999; Canatan, 2009; Belen, 2011; Belen, 2013).
Nasihat-nâmelerde günlük hayatla ilgili hemen her hususta öğütlere rastlanabilir.
Toplumların daha çok çözülme dönemlerinde kaleme alınan nasihatnamelerde, bozulma
emaresi gösteren değer ve davranış alanlarında çözüm önerileri içeren nasihatlere yer
verilmiştir. Tarihî süreçte şartların ve anlayışların değişmesiyle birlikte nasihatnamelerin
muhtevasında da farklılıklar ortaya çıkmıştır. Nasihatname türünde yazılan eserlerde, değişen
zaman şartlarına göre ortaya çıkan değer farklılıkları da gözlenebilir. Her zaman için geçerli
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

685

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
olan doğruluk, dürüstlük, iyilikseverlik, cömertlik gibi ahlâk kuralları istisna edilirse, günlük
ihtiyaçlarla ilgili, asırlara göre, ortaya çıkan değişiklikler de nasihat- nâmelere yansımıştır. Bu
bakımdan toplumsal gelişme ve değişmelerin seyrini izlemek nasihat-nâme türündeki
eserlerde mümkündür diyebiliriz (Kaplan, 2001; Pala, 2004).
Nasihat konulu kitaplar arasında halk için yazılanların yanında aydınlara yönelik
yazılanlar, edebî değer taşıyanlar,
çeşitli meslek yahut ilim dallarını ilgilendiren
nasihatnamelerle, farklı konularda öğütlerin yer aldığı eserler de vardır. Öğüt vermek amacına
yönelik yazılan nasihatnamelerde, dinî hayat, tasavvufi hayat, sosyal ve siyasal hayatla ilgili
öğütlerle, çoğu kez de görgü kurallarına ilişkin öğütlere geniş yer verilir. Bu sebeple nasihatnâmeler, dinî nasihat-nâmeler, tasavvufî nasihat-nâmeler, siyasi ve sosyal hayatla ilgili
nasihat-nâmeler ve çeşitli ilim dallarıyla ilgili nasihat-nâmeler olmak üzere dört başlık altında
incelenebilir. Ancak bu sınıflamanın görece olduğunu, çoğu kez aynı eserde bu dört konunun
ortak işlendiği de görülür. Dinî ve tasavvufî nasihat-nâmeleri birbirinden ayırmak daha da
güçtür. (Kaplan, 2001; Pala, 2004, s. 409).
Bulgular
Nasihatnamelerin önemli örneklerinden biri de Kabusnamedir. Kabusname, İran’ın
kuzeyinde günümüzde Mazenderan ve Gülistan adlarını taşıyan Taberistan ve Cürcân
bölgelerinde hüküm süren Ziyârîler hanedanlığının yaklaşık olarak 1047-1087 yılları arasında
emiri olan, Emir Unsuru’l-Maâlî Keykâvus bin İskender’in oğlu Gilân Şah’ın devletin başına
geçtiğinde nasıl davranacağı konusunda bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Yazar kitabını,
«Peygamber hicretinin 475. yılında» (M. 1082) yazdığını söylemektedir. Eser Fars
edebiyatının önemli nesir eserlerinden biridir (Ahmed, 1974; Akyüz, 2015).
Kabusname, 13 ve 15. yüzyıllar arasında altı defa farklı yazarlar tarafından Farsçadan
Türkçeye çevrilmiştir. Eserin, Türkçeye ilk çevirisi hakkında hiç bir bilgi yoktur. İkinci ve
üçüncü çeviri Şeyhoğlu Sadruddin ve Akkadıoğlu tarafından yapılmıştır. Dördüncü çeviri
Bedri Dilşad tarafından yapılmış, yazar çeviriye Muradname adını vermiştir. Beşinci çeviri
Mercimek Ahmed tarafından 1434 yılında yapılmıştır (Doğan, 2011; Doğan, 2012).
Türkçeden başka dillere de tercümesi yapılmıştır. 1787'de Uygurcaya, 1860'ta İngilizce'ye,
1881'de Almanca ve Tatarcaya, 1886'da Fransızca ve Rusça dillerine çevrilmiştir. Kazak
yazar Ainabekov tarafında da 1992 yılında Mercümek Ahmed’in Türkçe çevirisinden
Kazakçaya çevrilmiştir (Ahmed, 1974; Kaplan, 1990; Ainabekov, 1992; Browne, 2013;
Akyüz, 2015).
Nasihatname ve Siyasetnamelerin konuları göz önüne alındığında Kabusname'nin
türünü belirlemek de oldukça güçtür. Genel bir adlandırmayla ahlak kitabıdır, ama konuları
incelendiğinde ahlak kitapları arasındaki yerini belirtmek güçtür, aynı zamanda bir
siyasetname özelliği de taşımaktadır. Ancak Kabusname tam bir siyasetname sayılmaz,
sadece siyaset alanında değil, hayatın hemen hemen her alanında bilgi ve öğütler vermiş;
hanedanın ve kendisinin başından geçen olayları ve yaşadığı durumları gözlemlerine,
izlenimlerine ve büyüklerinden kendisine anlatılanlara dayanarak aktarmıştır, bu anlamda eser
daha çok ahlaki ilkelere dayalı öğüt kitabı olarak görülür (Ahmed, 1974; Gelişli, 1999; Uğur,
2001; Browne, 2013; Akyüz, 2015).
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

686

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
Kabusnamenin önsözünde Keykavus kitabının ahlaki temellere dayalı bir öğüt kitabı
olduğunu söylemektedir. Yazar, Kabusnamede, padişahın nasıl yönetmesi gerektiğini,
vezirliğin görevlerini ve özelliklerini, nedimliği, yazıcılığı, çeribaşılığı da tanımlamakta ve
nasıl olması gerektiğini anlatmaktadır. Bununla da kalmamakta, çeşitli sanatları ve bunlarla
uğraşanların halini, tabipliği, yıldız ilmini, bezirgânlığı, kul ve cariye alıp satmayı, mal
edinmeyi, mülk satın almayı, kısaca toplum yaşayışıyla ilgili kimi kuralları da açıklamaktadır.
Baba ve ana, komşu hakkı, evlat yetiştirme, konuk ağırlama, sözü iyi söyleme, şarap içme,
hamama girme gibi genel ahlak konuları üzerinde de durmakta, şairler, çalgıcılar gibi
sanatçılara da öğütler vermektedir. Sözün kısası ihtiva ettiği konular açısından çok yönlü bir
kitaptır. Ayrıca fakihlik, müderrislik, kadılık, tabiplik ve müneccimlik konularında çağının
bilim ve felsefe görüşlerini de yansıtmaktadır(Ahmed, 1974, s. 31- 33).
Kabusname'de, yaradılıştan, bilimden, sanattan, günlük yaşayışa kadar (meslekler,
ticaret, yemek yemek, şarap içmek, cinsel münasebet, âşıklık gibi) her çeşit konudan söz edilir
ve öğütler verilir. Öğüt verilecek konularla ilgili olarak önce İslami düşünüşe uygun olarak
bilgi verilmekte, ayetler, hadisler veya din ulularının sözleriyle bu düşünceler pekiştirilmekte,
sonra buna bağlı olarak küçük hikâyelerle, bu hikâyelerden çıkarılan sonuçlarla yahut anılan
ayetlere, hadislere, uluların sözlerine dayanan öğütlerle, nasıl davranılması gerektiği
söylenmektedir. Amaç, belli bir insan tipini yaratmaktır. Bu insanın nitelikleri, kitapta yer
alan 44 bölüme serpiştirilmiştir. Nitekim aynı ilkeler, bu defa şiirleştirilmiş olarak Divan
Edebiyatının özünü oluştururlar(Ahmed, 1974, s. 47-48).
Kabusnâme’de, İslam öncesi nasihat geleneğinin ve Eski Yunan düşünce sisteminin
etkisi yoğun olarak görülmektedir. Aristo, Platon, Sokrates gibi filozoflardan ve Eski İran
hükümdarlarından yapılan alıntılar, Eski İran tarihinden anlatılan anekdotlar, temeli
İslamiyet’ten önceki inanışlara, gelenek ve kültüre dayanan görgü kurallarını anlatan hikmetli
sözler ve öğütler; Kuran’dan ayetler, hadisler, İslam büyüklerinin sözleri ile verilmiştir. Bu da
Kabusnâme’nin İran nasihat geleneği içinde İslam’a bürünmüş bir şekli olduğunu
göstermektedir. Keykâvus bin İskender, verdiği öğütleri ve bilgileri somutlaştırmak amacıyla
elliye yakın anekdot paylaşmıştır. Bu anekdotlarda hem kendi başından geçen hem
akrabalarının anlattığı olaylar yer almaktadır. Ayrıca, İran tarihinden de alıntıladığı bazı
hikâyelere yer vermiştir. Bunların yanı sıra kendi kaleme aldığı şiirleri ile başka şairlerin
şiirlerini aktarmıştır. Keykâvus bin İskender, oğlu Gîlân Şah’ın şahsında tüm okuyuculara
ahlaki öğütler ve hayata dair pek çok bilgi vermiştir. Oğlunun sağlıklı gelişmesini, hayatta
başarılı olmasını dileyen bu bilge devlet adamının tecrübe ve tavsiyelerini, aklî ve naklî
delillerle destekleyerek vecize, hatıra ve nüktelerle süsleyerek anlatması, nasihatnamesinin
değerini arttırmış; eserin sade ve sağlam üslûbu da geniş halk kitleleri tarafından beğenilerek
okunmasına yardım etmiştir. (Ceyhan, 1997, s. 45, Akt: Akyüz, 2015).
“Kabusnâme, tarihî ve edebî değerinin yanında eğitim ve öğretim açısından da
yararlanabilecek önemli kaynaklar arasında yer almaktadır. Klasik İran ve İslâm tarihi
konusunda bilgilere de yer ayıran eser, aynı zamanda ilk İslami devirlerden eserin yazılış
tarihine kadar geçen dönemde yaşamış bilginlerden, Şairlerden ve ünlü Şahsiyetlerden de
bahsetmiştir. İran’ın Moğol öncesi döneme ait ahlâkî yapısı, gelenek ve görenekleri, sosyal ve
siyasî durumunu en iyi yansıtan eserlerden Kabusnâme, Moğol öncesi İslam medeniyetinin
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değerlerini daha sonraki dönemlere aktarması yanında aynı zamanda Farsça nesrin en güzel,
en akıcı ve nitelik açısından da birinci derecede yer alan ürünleri arasında sayılmaktadır.
Eserin bir diğer önemli özelliği de misafirperverlik, yeme içme adabı, çocuk eğitimi vb. İran
geleneklerine de yer vermesidir (Yıldırım 2005, s. 452-453; Browne, 2013).
Sonuç
Kabusname ahlaki temellere dayalı bir öğüt kitabıdır. Kitapta yer alan öğütlerin bir
kısmı devlet yönetimi ile ilgili olduğu için siyasetneme olarak da tanımlanmaktadır. Kitapta
öğütler tematik alanlara göre bölümlere dağıtılarak işlenmiş, bazı bölümler doğrudan öğüt
başlıkları ile oluşturulmuştur. Kitapta yazar önce oğluna devlet yönetimi, din, ibadetler,
evlilik, insan ilişkileri ve günlük hayat becerileriyle ilgili öğütler vermiş, sonrasında öğütler
kıssadan hisselerle desteklenmiştir.
Kabusname çocuklara öğütler açısından oldukça önemli bir kitaptır. Kitap ayrıca
günümüz çocuk eğitimi açısından da önemli bilgi ve değerlere yer vermektedir. Kitapta
çocukların günlük hayatta sahip olması gereken bu bilgi, beceri ve değerlere örneklerle yer
verilmiştir. Bu açıdan da ayrıca kitabın incelenmesi gerekmektedir.
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GELECEĞİN EĞİTİMİ DÜŞÜNCESİ VE EDGAR MORİN
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Dilekli
Arş. Gör. İbrahim SÖZCÜ
Aksaray Üniversitesi
Özet
Bu çalışmanın amacı Edgar Morin’in eğitime dair bakış açısının ortaya konmasıdır. 20.
yüzyılın önce gelen Fransız düşünürlerinden olan ve disiplinler arası çalışmalarıyla tanınan
Edgar Morin –antropoloji, sosyoloji, felsefe- Fransız filozofu ve sosyoloğudur.
Çalışmalarında farklı disiplinlerin etkileşimine vurgu yapan Morin, herhangi bir olgu ve
olayın tek bir bakış açısıyla açıklanamayacağının üzerinde durmaktadır. Farklı alanlarda
eserler vermiş olan filozofun, disiplinlerarası ilişkiye olan ilgisi eğitim alanında da eser
vermesini sağlamıştır. Morin’in eğitim üzerine düşüncelerini ortaya koymak amacıyla
çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu inceleme UNESCO’nun talebi
üzerine Morin eğitim görüşlerini ele aldığı ‘‘Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi Bilgi’’
başlıklı yapıtını ele alınmıştır. Yaşadığı çağı çok iyi gözlemleyen ve analiz eden Edgar Morin,
eserinde günümüz dünyasında uygulanan eğitimde gördüğü yedi eksik noktayı tartışıyor ve
yedi ilke önerisinde bulunmaktadır. Morin’nin belirttiği yedi ilke: ‘‘1. Bilmenin körlükleri:
Hata ve Yanılsama 2. Akla Uygun Bir Bilginin İlkeleri 3. İnsanlık Durumunu Öğretmek 4.
Dünyalı Kimliği Öğretmek 5. Belirsizlikleri Göğüslemek 6. Anlamayı Öğretmek 7. İnsan
Türünün Etiği’’ şeklindedir. Bu çalışmada Edgar Morin’in geleceğin eğitimi için gerekli
gördüğü yedi bilgi ele alınacak ve uygulanabilirliği üzerine tartışılacaktır.
Anahtar sözcükler: Geleceğin Eğitimi, Edgar Morin, Felsefe
Abstract
Edgar Morin who is one of the leading French thinkers of the 20th century and known
for his interdisciplinary studies - anthropology, sociology, philosophy – is a French
philosopher and sociologist. Emphasizing the interaction of different disciplines in his studies,
Morin indicates that any phenomenon cannot be explained from a single point of view. The
philosopher’s interest in interdisciplinary relationship has enabled him to produce studies in
the field of education. At the request of UNESCO, Morin published his study ‘‘Les sept
savoirs nécessaires à l’éducation du futur’’ (Seven Complex Lessons in Education for the
Future) in which he discussed his views on education. Edgar Morin, who observes and
analyzes his age very well, discusses the seven missing points he has seen in the education
practiced in today's world and proposes seven principles. His proposed principles are: ‘‘1. Les
cecites de la connaissance: l’erreur et l’illusion (Detecting error and illusion) 2. Les principes
d’une connaissance pertinente (Principles of pertinent knowledge) 3. Enseigner la condition
humaine (Teaching the human condition) 4. Enseigner l’identité terrienne (Earth identity) 5.
Affronter les incertitudes (Confronting uncertainties) 6. Enseigner la compréhension
(Understanding each other) 7. L’éthique du genre humain (Ethics for the human genre)’’. In
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the present study, the knowledge Edgar Morin considers necessary for the education of the
future will be explored and the applicability of this knowledge will be discussed.
Keywords: Education for Future, Edgar Morin, Philosphy
GİRİŞ
21. yüzyıla eğitim açısından bakmak geleceğin eğitiminde rol oynaması gereken
nitelikleri ve ilkeleri yeniden gözden geçirmeyi gerekli kılmaktadır. Edgar Morin
UNESCO’nun isteği üzerine kaleme aldığı ve Türkçe ’ye Geleceğin Eğitimi İçin Gerekli Yedi
Bilgi olarak çevrilen önemli yapıtında günümüz eğitiminde gördüğü yedi eksiği saptamakta
ve yedi önemli öneride bulunmaktadır.
Morin’in kitabındaki düşüncelerinin hareket noktası, 20. yüzyıldaki siyasal, bilimsel ve
teknik gelişmelerdir. Tüm bu gelişmeler ilerleme kavramına eleştirel bakmayı gerektirmiştir.
Eğitimin bu anlamda daha insanca yaşanan bir dünya oluşturmada ne gibi görevler
üstlenebileceği sorgulaması böylesine önemli bir yapıtı ortaya çıkaran düşünceleri okumamıza
neden olmuştur. Kitapta önerilen bilgilerin günümüz dünyasında uygulanıp
uygulanamayacağı, uygulanabilirse nasıl uygulanabileceği üzerine düşünmek geleceğin
eğitimi adına oldukça önemli görünmektedir. Eser, eğitim sorununa felsefe, sosyoloji,
antropoloji, tarih başta olmak üzere pek çok farklı disiplinle birlikte bakılmasının gereğini
açığa çıkarmaktadır. Geleceğin eğitimini temellendiren ‘‘yedi bilgi’’ insanlık durumunun
içinde bulunduğu koşulları ve insanlaşmanın eğitimle doğrudan ilişkisini gündeme
getirmektedir.
Yöntem
Bu araştırma doküman incelemesi te yöntemi kullanılmıştır. Doküman incelemesinde
amaç; araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı
materyallerin analiz edilmesidir (Yıldırım ve Şimşek, 2003). Doküman incelemesi özellikle
görüşme ve gözlem yapmanın mümkün olmadığı durumlarda kullanılan bir yöntemdir.
Araştırmada elde edilen sonuçların güvenirliğini sağlamak amacı ile doğrudan alıntılara yer
verilmiştir.
1. Bilmenin Körlükleri: Hata Ve Yanılsama
Edgar Morin’e göre her bilgi kendi içinde hata ve yanılsama tehlikesi içerdiğinden,
eğitim, bilmenin körlüklerine karşı uyanık olmak durumundadır. Kişinin kendine yalan
söyleme olasılığı, benmerkezcilik, kendini aklama gereksinimi, kötünün nedenini başkasına
yansıtma eğilimi, işimize gelen anıları seçme, işimize gelmeyenleri bastırma hatta silme,
kendine gurur okşayıcı bir rol biçme, bilinçsiz yansıtmalar ya da karıştırmalarla hatıraları
saptırma eğilimi, bazen yaşanmış olduğuna inanılan ama gerçekte olmayan hatıralar olduğu
gibi bazen de asla yaşanmadığına inanılan bastırılmış hatıralar varolduğu sürece bellekte
hatalar ve yanılsamalar söz konusu olacaktır.
Morin yapıtında bir körleşme biçiminden daha söz eder: ‘‘Paradigmatik körleşme’’.
Descartes tarafından formüle edilen ve Avrupa tarihinde 17. yüzyıldan bu yana dayatılan
‘‘büyük Batı paradigması’’nı hatırlamak gerekmektedir. Felsefe ve bilimi birbirinden
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ayrıştırdığı gibi bu paradigma duyguyu akıldan, zihni maddeden, ruhu bedenden, özneyi
nesneden, özgürlüğü determinizmden, varoluşu özden ayırmıştır:
‘‘Bu paradigma dünyaya ikili bir bakışı, aslında aynı dünyayı ikiye ayırma yaklaşımını
belirler: Bir yanda gözlemlere, deneylemelere, düzenlemelere tabi nesneler dünyası; diğer
yanda varoluş, iletişim bilinç, yazgı sorunlarıyla kendini ortaya koyan özneler
dünyası’’(Morin, 2010: 8).
Bir süre sonra kanı ve inançlar deterministik hale gelen paradigmalarla birleşince
egemen doktrinlerin ve ideolojilerin korkutucu buyurganlıkları haline gelmektedir.
Tartışılmamış anlamsız inançlar, galip gelen saçmalıklar, açıklık adına açıklığı reddeden
tutumlar sonucunda bilişsel ve entelektüel konformizm her yerde kendisini göstermektedir.
Düşüncelerin insan tarafından ve insan için olduğunu unutmamak gerekmektedir; yani
düşüncelerin kendi hükmünü insana buyurganca dayatması tehlikesine karşı
‘‘evcilleştirilmiş’’ düşüncelerle mücadele yürütülmesi önemlidir. Beklenmeyen yeniyle
karşılaşıldığında yapılacak olan şey, güçsüz ve aciz kuramlarımızın içine yeniyi zorla almak
değil, kuram ve düşüncelerimizi yeniden gözden geçirmeyi becerebilmektir. Bilmenin
körlüklerine karşı eğitimin yapacağı önemli işlevler söz konusudur. Bilgi üstüne gerçek
sorgulama, diyaloğa ve düşünce alışverişine olanak veren açık bir kültüre sahip olma,
zihnimizin farklı kesimleri arasında iletişim kurma, kısacası kişileri ‘‘bilinçlilik’’ yolunda
donatmak eğitimin en önemli görevleri arasındadır(Morin, 2010).
2. Akla Uygun Bir Bilginin İlkeleri
Morin (2010),bilginin akla uygun olması için eğitimin bağlamı, parçayla bütün
arasındaki ilişkileri ifade eden bütünü, çokboyutluluğu ve karmaşıklığı aydınlığa
kavuşturmasının gerekliliğini ileri sürmektedir. Claude Bastien’in vurguladığı gibi bilişsel
işlevin etkililiğinin temel koşulu olan bağlam, bilgi ve verilerin anlam kazanmasının
ihtiyacından ve bilişsel evrimin giderek daha da soyutlaşan bilgilerin ortaya konulması
yönünde değil, bağlamları içine oturtulması yönünde ilerlediğinden önemlidir. Bağlamdan öte
anlam taşıyan bütün, parçaları anlamak için gereklidir. Marcel Mauss, parçaları tanımak ve
bilmek için bütünün yeniden oluşturulması gerektiğini ileri sürerken haklıdır.
Eğitim, karmaşık ve çokboyutlu olanla (‘‘Le multidimensionnel’’) ilişkili bir ‘‘genel
zeka’’ (‘‘L’intelligence générale’’)yı geliştirmek durumundadır; bu nedenle insanda varolan
merak yetisinin özgürce çalıştırılması önem kazanmaktadır. 20. yüzyıl boyunca görülen
disiplinlerdeki uzmanlaşma süreci, bağlamı, bütünü ve karmaşıklığı engelleyip bilgide bir
gerilemeye yol açmıştır. Sistemler, beşeri bilimler ve fen bilimleri arasındaki kopuşa,
bilimlerin kendi içine kapanmış, aşırı uzmanlaşmış disiplinlere neden olmuştur. Bütün bu
sürecin ne gibi sonuçlara yol açtığını/açacağını Edgar Morin şöyle dile getirmektedir:
‘‘(…) Global ve karmaşık gerçeklikler kırıldı; insan parçalandı; insanın, beyin dahil
biyolojik boyutu, biyolojik bölümlere hapsoldu; ruhsal, toplumsal, dinsel, iktisadi boyutları
birbirinden hem uzaklaştı hem ayrıldı. (…) Doğası itibariyle her tür insani sorun üstüne bir
düşünme eylemi olan felsefe de kendi içine kapalı bir alana dönüştü. (…) Bütünü algılama
yetisinin zayıflaması, sorumluluğun zayıflaması (her birey kendi uzmanlaşmış görevinden
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sorumlu olduğu için) ile dayanışmanın zayıflamasına (her birey kendi hemşehrileriyle olan
bağını artık duyumsamadığından) yol açar’’(Morin, 2010:19)
Aşırı uzmanlaşma (‘‘spécialisation’’) geneli parçalara ayırdığından özün görülmesini
ortan kaldırır. İndirgemeci anlayış karmaşık olanı basite indirger; böylelikle insan körleşebilir.
20. yüzyıl akılsallığının tek akılsallık olduğu iddiası düşünmenin felç olmasına neden olduğu
gibi yüzyılın en ciddi sorunlarının irdelenmemesi gibi insanlık için en ciddi sonuçları
doğurmuştur. Morin’e göre eğitim akla uygun bilginin önemli ilkeleri olan bilgilerin parçalara
ayrılmamasını, indirgemeyen düşünceye sahip olmayı yeniden gündeme getirebilmelidir.
3. İnsanlık Durumunu Öğretmek
Morin(2010)’e göre eğitim, insanlık durumu üzerine bir ilk ve evrensel dersi içermek
durumundadır. Ona göre insanın evren içinde konumlandırılması ve insanlık durumunun
dünyadaki yerinin sorgulanması gerekmektedir. Beşeri bilimlerin parçalanmış ve
bölümlenmiş olmasından dolayı insanın karmaşıklığı görünmez olmakta, sonucunda da insan
‘‘kum üstünde bir iz gibi’’ yitip gitmektedir. İnsanlık durumunu anlamak, parçalar yerine
bütünü bilmek önemlidir:
‘‘Buradan da, insanlık durumunu dünyadaki yerine oturtmak için, doğa bilimlerinden
kaynaklanan bilgilerle, insanın çokboyutluluk ve karmaşıklığını aydınlatmak için beşeri
bilimlerden kaynaklanan bilgilerin birleştirilmesi gereği ve beşeri bilimlerin, yalnızca felsefe
ve tarihin değil, ama aynı zamanda edebiyat, şiir, sanatın paha piçilmez katkılarını bunlara
dahil etme gereği ortaya çıkmaktadır.’’ (Morin, 2010: 26).
İnsanlaşma, insanlık durumuna doğru eğitim için çok büyük önem taşıdığından insanın
insansallığı nasıl oluşturacağını bilmesi gerekmektedir. İnsan, kozmostan, doğadan ve
yaşamdan çıkmasına rağmen kendi zihni, kültürü ve bilinci nedeniyle yakın olan kozmosa
yabancılaşmıştır. İnsan doğasının derinliğinde kozmosun gizini taşıyor olmamıza rağmen yine
de insan, yalnızca kozmoloji, fizik, biyoloji, psikoloji ve diğer bilimlerce tanınabilecek ve
anlaşılabilecek varlık olma özelliğini taşımamaktadır. Peki insan nedir? Nasıl bilinebilir?
Morin’e göre insan hem biyolojik hem de kültürel bir varlık özelliği taşıyan birleşmişikiliktir); yani insan, hem ‘‘homo sapiens’’ aynı zamanda da hiper canlılık içinde coşkular
yaşayan ‘‘homo demens’’tir(Morin, 2010). Biyolojik varlıklar olmamıza rağmen insanlaşma
yalnızca kültür tarafından ve kültürün içinde tamamlanır. ‘‘İnsan beyni olmadan kültür olmaz,
ancak kültür olmadan zihin, yani bilinç ve düşünce yeteneği de yoktur’’ der Morin. Ona göre
insani olan her gelişme bireysel özerkliklerin (birey), topluluğa katılımların (toplum) ve insan
türüne ait olma duygusunun birlikte gelişimini anlatan içerik taşımaktadır. İnsani gelişme ise
insanın birliğini ve çeşitliliğini anlamaktan geçmektedir (Morin & Kern, 2001).
Morin, insanı karmaşık bir varlık olarak belirledikten sonra eğitimden beklenmesi
gereken noktayı yeniden hatırlatıyor:
‘‘Böylece, eğitimin esas yönelimlerinden birinin insan karmaşıklığının incelenmesi ve
araştırılması olduğu görülüyor. Eğitim, insanın çok yönlü yazgısını göstermeli ve örneklerle
açıklamalıdır: İnsan türünün yazgısını, yani bireysel yazgıyı, toplumsal yazgıyı, tarihsel
yazgıyı, kısacası birbirine geçmiş ve birbirinden ayrılmaz tüm yazgıları…Bu yönelim, tüm
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insanların ortak durumunu ve bireylerin, halkların, kültürlerin çok zengin ve gerekli
çeşitliliğini öğrenmeye, dolayısıyla bilincine varmaya ve nihayet yeryüzü yurttaşları olarak
kökleşmemize varmalıdır.’’(Morin,2010: 37)
4. Dünyalı Kimliği Öğretmek
Edgar Morin ‘‘dünyalı kimliği’’ (‘‘l’identite terrienne’’) ifadesinden dünyayı
uygarlaştırmayı, dünyada dayanışmayı sağlamayı, insan türünü gerçek insanlığa
dönüştürmeyi, birinin diğeriyle, herkesin herkesle karşılıklı dayanışmasını ve merhamet
duygusu içinde olmasını anlamaktadır. 16. yüzyılda gezegen çağı (‘‘l’ère planétaire’’) ile
başlayan tarihsel yolculuk 20. yüzyılın sonunda itibaren küreselleşme aşamasına gelmiştir.
Aradan geçen dört yüzyıllık sürede neler olup bitmiştir? Dünyalı kimliğe ulaşılmış mıdır?
‘‘Böylece, örneğin Avrupalı her sabah Japon malı radyosunu açarak uyanıyor ve
dünyadaki gelişmeleri buradan alıyor: Yanardağ patlamaları, depremler, darbeler,
uluslararası konferanslar, Seylan, Hint ya da Çin çayını, belki de bir Etiyopya moka veya bir
Latin Amerika arabicasını yudumlarken kendine ulaşıyor; Mısır ya da Hindistan pamuğundan
dokunmuş kazağını, donunu ve gömleğini giyiyor; Manchester sonra Roubaix-Tourcoing’da
işlenmiş Avustralya yönünden yapılmış ceket ve pantolonunu ya da ABD stili bir kot üstüne
Çin’den gelmiş bir deri montunu geçiriyor. Saati, İsviçre ya da Japon malı.”(Morin, 2010:
42-43)
Avrupalı gezegende refah içinde yaşarken diğer yandan Afrikalı, Asyalı, Güney
Amerikalı yoksulluk içinde yaşamaya çalışmaktadır. Dünya ekonomik piyasasının etkisiyle
bu insanların yaşam biçimlerinde değişiklik meydana gelmekte, pek çok insane hayalini
kurdukları rahat bir hayata özlem duymaktadır. Morin, birleştirici olduğu kadar özünde
çatışmacı olduğundan küreselleşmeyi eleştirmektedir. Olup-bitenler dünyanın bir olmaya
gittiğini gösterse de aynı zamanda bölündüğünü ortaya çıkarmaktadır. Gelişme (‘‘Le
developpement’’) düşüncesi çözümlediğinden daha çok sorun yaratıp bir uygarlık bunalımına
ulaşmıştır. Nükleer silahlanma ve yeni tehlikeler insanlığın kendi kendini yoketme
potansiyelinin her zaman varolduğunu göstermektedir. Günümüzde gelişme yalnızca teknikekonomik açıdan düşünülmekte ve sonuçta savunulacak bir yanı kalmamaktadır; oysa,
gelişmenin yalnızca maddi değil, aynı zamanda anlıksal, duygusal ve ahlaki alanı içine alan
daha karmaşık bir anlama sahip olması gerekmektedir. Eğitim, yeryüzü-gezegeninin insanları
olarak varolmayı, paylaşmayı, iletişimde bulunmayı, düşünce ve duygu ortaklığı kurmayı
öğrenmemize olanak vermelidir (Morin & Kern, 2001)
5. Belirsizlikleri Göğüslemek
Tarihin akışı içinde iktisadi ve toplumbilimsel bazı belirlemeler varolsa da, gelecek, önü
açık ve önceden kestirilemezdir; dolayısıyla ‘‘geleceğin adı belirsizlik’’tir.18 Tarihte ortaya
çıkan yeni önceden bilinip ortaya çıkmamıştır. Yeni her zaman yaratımlarla gelmemiş, aynı
zamanda yıkımlarla da kendisini göstermiştir. Uygarlık ve barbarlık, yaratım ve yıkım, doğuş
ve ölüm tarihin her zaman iki yüzü olmuştur (Morin, 1999).
Bilmede de belirsiz bir yan vardır. Düşünceler ve kuramlar gerçeği yansıtmadıkları gibi
yetersiz ve hatalıdırlar. İnsanın gerçekle ilişkisi, gerçeğe ilişkin düşünceden başka bir şey
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değildir. Gerçeğin içinde belirsizliği anlamak, gerçekte görünmeyen bir olasılık olduğunu
kabul etmek önem kazanmaktadır. Bir eylemin kısa vadeli sonuçlarını öngörmek olanaklıysa
da, uzun vadeli olarak bilinememektedir. Eylemin belirsizliğine karşı verilebilecek karşılık bir
strateji oluşturmaktır. Düşüncenin, belirsizliklere karşı mücadeleye hazır olması değer
kazanmıştır. Umulmadık olanın umulması için çaba vermek eğitimin görevlerinden birini
oluşturmaktadır (Morin, 1999).
“1789’un zincirleme sonuçlarının tümü birden beklenmiyordu. Terör, ardından
Thermidor, sonra İmparatorluk, daha sonra Burbonların tahta çıkması ve daha geniş
bağlamda, Fransız Devrimi’nin Avrupa ve dünyadaki sonuçları, Ekim 1917’ye kadar (dahil)
öngörülmeyen sonuçlardı, daha sonra 1917 Ekim’inin kuruluştan totaliter bir imparatorluğun
düşüşüne kadarki sonuçları da, aynı şekilde, öngörülemedi.’’(Morin, 2010: 62).
6. Anlamayı Öğretmek
Anlama sorunu (‘‘Le problème de la compréhension’’) eğitimin amaçlarından biri
haline gelmiştir. Morin, anlamaktan, matematiği ya da herhangi bir disiplini anlamayı
kastetmez, insanın anlaşılmasını kasteder. Burada söz konusu olan eğitimin manevi
misyonudur ve sayısal bir özellik değildir. Anlama yaşamsal önemde bir konudur; çünkü
‘‘insanlararası anlayışı öğretmek, insanlığın anlıksal ve manevi dayanışmasının koşulu ve
güvencesidir (Morin & Kern, 2001).
Ancak anlama öyle kolay olmamakta, hem nesnel anlamanın önüne hem de insanı
anlayışın
önüne
benmerkezcilikten
(‘‘l’égocentrisme’’),
etnikmerkezcilikten
(‘‘ethnocentrisme’’) ve toplummerkezcilikten (‘‘sociocentrisme’’) kaynaklı engeller
çıkmaktadır. Edgar Morin anlamaya giden yolların yalnızca iktisadi, hukuksal, toplumsal ve
kültürel yollardan ibaret olmadığını, bunun düşünsel ve etik (‘‘éthiques’’) yollardan geçtiğini
vurgulamaktadır. Anlayış etiği (‘‘L’ethique de la comprehension) insanı anlamada etkili bir
görev üstlenmiştir. Özellikleri; iyi düşünmek (‘‘bien penser’’: karmaşık olanı bir bütün olarak
algılamayı sağlayan düşünme tarzı), içebakış (‘‘l’introspection’’: kendi kendini eleştirel
olarak inceleme, bize, göreceli olarak kendi merkezimizden uzaklaşma, kendi
benmerkezciliğimizi tanıma ve yargılama olanağı, kendimizi her şeyin yargıcı yerine
koymama), başkasına öznel (sempatik) açıklık (‘‘l’ouverture subjective (sympatique) à
autrui’’: roman ve filmler yoluyla gündelik yaşamda bize yabancı ya da antipatik olana karşı
yakınlık duyma), hoşgörünün içselleştirilmesi (‘‘l’intériorisation de la tolérance’’: düşünceler
için geçerli olup hakaret, saldırı ve öldürücü eylemler için geçerli olmama) olan anlayış etiği
üzerine Edgar Morin şunları yazmaktadır:
‘‘Anlayış etiği bizden, öncelikle, çıkar beklemeden anlamamızı isteyen bir yaşama
sanatıdır. Büyük bir çaba ister, zira hiçbir karşılıklılık beklemez: Bir bağnazın ölümle tehdit
ettiği hoşgörülü bir kişi, bağnazın kendisini niçin öldürmek istediğini anlar, aynı zamanda
onun kendisini asla anlayamayacağını da bilir. (…) Anlayış etiği bizden, anlayışsızlığı
anlamamızı ister.’’(Morin, 2010: 71)
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7. İnsan Türünün Etiği
8. İnsan türünün etiği (‘‘l’èthique du genre humain’’) birey-toplum-tür ilişkisinin
karşılıklılığını ve birbirlerinden ayrılmazlığını kabulle başlar, insana özgü bir etik ya da
antropo-etikle (‘‘l’anthropo-éthique’’) sürer. Morin’e göre antropo-etik şu amaçlar için vardır:
‘‘İnsanlığı insanileştirmek için çalışmak. Gezegenin ikili yönetimini gerçekleştirmek:
Yaşama boyun eğmek, yaşama yön vermek. Gezegenin birliğini, çeşitlilik içinde,
gerçekleştirmek. Başkasında, hem kendisiyle olan farklılığına hem kendisiyle olan
benzerliğine saygı göstermek. Dayanışma etiğini geliştirmek. Anlayış etiğini geliştirmek.’’
(Morin, 2010: 78)
Böyle bir etik ancak bireysel bilinçle kazanılabilir. Bireysel bilinç (‘‘conscience
individuelle’’) demokrasinin varolmasının da olanağını sağlamaktadır. Demokrasinin değeri
otoriter ya da totaliter toplumlarda olup bitene bakarak en iyi şekilde anlaşılabilir. Demokrasi,
iktidadarın denetlenmesini sağlayarak köleleşmeyi zayıflatır. Bu yüzden demokrasiyi yalnızca
siyasal bir rejim olarak düşünmemek gerekir. Otoriter ya da totaliter yönetimlerde bireyler
yöneticiler tarafından köleleştirilirler; oysa ki demokraside birey yurttaştır, özerk olma
anlamında öznedir.
SONUÇ
Edgar Morin geleceğin eğitiminin temel ilkelerini ele aldığı yapıtında günümüzde
insanlık durumunun içinde bulunduğu çıkmazları ve bu çıkmazlardan kurtulmak için bir takım
çıkış yolları önermektedir. Ona göre tek çıkış yolu belirli ilkelere sahip eğitimdir.
Üniversite eğitiminin içeriği ne olursa olsun insanlık durumuna eleştirel bakışı
kazandırmak için felsefe ve sanat yapıtlarından daha çok yararlanılabilir. Felsefi-sanatsal
metinler ve sinemadan seçilmiş örnekler kişilerin edindikleri bilgideki etik bağlantıyı, diğer
insanları anlamayı ve insan onurunu çiğnemeden eylemde bulunmayı görmelerine yardımcı
olabilir. ‘‘Geleceğin eğitimi’’ ifadesi tamamlanmamış her öznenin katkısının beklendiği bir
‘‘ide’’ olarak düşünülürse bu anlayışın hangi temel ilkeler üzerinde kurulması tartışmasına
gerçek felsefi bakışı katmak eğitimde yaşanan sorunlara kalıcı çözümler getirmede önemli rol
oynayabilir. Sonuç olarak eğitim ve sorunları farklı disiplinler tarafından bir arada ele
alınması gerekmektedir. Eğitim fakültelerinin programlarında bağlantılı düşünmeye aracılık
eden felsefe derslerine (etik, insan haklarının felsefi temelleri, eğitim felsefesi gibi) daha fazla
yer vermek geleceğin eğitimi tartışması için önemli bir adım olacaktır.
Eğitim Fakültelerinde yaygın olarak okutulan kitaplarda yer alan eğitim tanımının artık
doğruluk barındırmayan bir tanım olduğunun farkına varılması gerekli görünmektedir.
Kitaplarda eğitimin ‘‘istendik davranış kazandırma’’ olarak tanımlanması bütünün yalnızca
bir parçasıyla ele alan indirgeyici bakıştan ve insanı parçalamadan öte bir anlam
taşımamaktadır. Bağlantılı düşünmeyle gelen doğru içerikli tanımlar kazandırmada
Sokrates’in yöntemi (Sokratik Yöntem) günümüz için de ipuçları sağlayabilecek
zenginliktedir. Eğitimde bu yöntemin kullanılması ezbere geçerli sayılan düşüncelerin
sorgulanmasında ve özeleştiri yapmada önemli katkılar sağlayabilir.
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NİETZSCHE, KÜLTÜR VE EĞİTİM
Arş. Gör. İbrahim SÖZCÜ
Aksaray Üniversitesi
Özet
Eğitim, tarih boyunca bütün toplumların önemsediği, önemli düşünürlerin üzerinde fikir
yürüttüğü, toplumun refahı ve insanların mutluluğunun kendine bağlı kılındığı bir alan olarak
karşımıza çıkmaktadır. Farklı tanımlar içermekle birlikte eğitim, en genel anlamda “iyi insan”
yetiştirme olarak ifade edilebilir. “İyi insan” kavramı sübjektif olarak algılandığından her
toplum kendi kültürel yapısı doğrultusunda “iyi insan” kavramına bir açıklama getirmiştir.
Bireylerin eğitilmesi ve yetiştirilmesi için farklı araçlar geliştirilmiş ve eğitim kurumlarına,
öğretim programlarına ve yöntemlerine bahsi geçen kültürel farklılıklar bağlamında anlamlar
yüklenmiştir. Buradan hareketle eğitimin ve toplumda hakim olan kültürel ögelerin ayrılmaz
birliktelik içinde olduğunu söyleyebiliriz. Kültürün, eğitim sisteminin bütün bileşenlerini
doğrudan etkilediği kaçınılmaz bir gerçektir. Fakat bu noktada şu soru ile karşı karşıya
kalmaktayız:” Birey kendi biricikliğini yok etmeden ve kendini huzursuz etmeden kültürün
çok çeşitli taleplerine nasıl karşılık verecektir?”
Bu çalışma Friedrich Nietzsche’ nin “kültür ve “öğretim kurumları” bağlamında,
“Eğitim Kurumlarımızın Geleceği Üzerine” başlıklı seri konferanslarında yaptığı
değerlendirmeleri incelemeyi ve kendi eğitim kurumlarımız üzerine bir çıkarım ve
karşılaştırma yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca Nietzsche’nin eğitime dair görüşleri ortaya
konulmaya çalışılacaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi
kullanılacaktır. Nietzsche’ nin farklı kitaplarından yararlanılmakla birlikte “ Eğitim
kurumlarımızın Geleceği Üzerine” adlı kitabı esas alınacaktır. Eğitiminin evrensel boyutunu
göz ardı etmemekle birlikte yerel ve kültürel dinamiklerin eğitimde nasıl bir önem arz ettiği
açıklanmaya çalışılacak, eğitim anlayışımızdaki temel eksikliklerden bir tanesinin ısmarlama
kültürlerle insan yetiştirmeye çalışmak olduğu ve bunun sonuçları tartışılacaktır. Buna
ilaveten dil eğitiminin, kültürü doğru anlamaktaki rolü ifade edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Eğitim kurumları, Eğitimin geleceği, Akademik özgürlük,
Dil eğitimi
Abstract
Throughout history, education has emerged as an area that all societies pay attention and
important thinkers deal with. With the different definitions, education can be expressed in the
most general sense as raising "good person". Since the concept of "good person" is perceived
as subjective, every society has made an explanation for the concept of "good person" in the
direction of its cultural structure. We can say that cultural objects and education are
inseparably united. It is an inevitable fact that the culture directly affects all components of
education system. But ,at this point, we are faced with the question: "How will the individual
respond to a wide variety of requests of culture without destroying his / her own uniqueness?"
This study aims to examine the evaluations of Friedrich Nietzsche's course of lectures "On the
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

698

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
Future of Our Education Institutions" in the context of "culture” and “educational institutions"
and to make a comparison on our own educational institutions. Nietzsche's views on
education will also be tried to be revealed.
In the study, document analysis will be used. With the use of Nietzsche's different
books, the book "On the Future of Our Educational Institutions" will be taken as basis. While
not ignoring the universal dimension of education, we will try to explain how local and
cultural dynamics are important in education, and one of the main shortcomings of our
educational understanding is to try to educate people with imported cultures and its results
will be discussed. In addition, it will be tried to express the role of language education in
understanding culture properly.
Keywords: Nietzche, Culture, Future of education, Education
GİRİŞ
Eğitim, insanın yetiştiği kültür içinde istenilen ve umulan biçimde yetiştirilmesi olarak
tanımlanabilir. Bu "yetiştirme," genel olarak yaşamın her alanında, her deneyimde, özel
olarak da öğretim kurumlarında gerçekleştirilir. Eğitim, öğretim kurumları aracılığı ile
insanlara, en genel anlamda, "iyi insan (?)," ve "iyi vatandaş (?)" olma bilincinin
kazandırılması olarak da görülebilir. Bu nedenle, bir toplumun refahı ve mutluluğu, daha da
önemlisi "geleceğe umutla bakabilmesinin" tek yolu eğitim gibi görünüyor. Bu durum,
insanlık tarihinde, toplumların ve "kültürlerin" eğitime verdikleri önem ve değeri hatırlamakla
daha iyi anlaşılabilir. Bir toplumun refahı ve mutluluğunun kendisine bağlı kılındığı eğitim,
dünden bu güne bütün toplumların, yönetim biçimlerinin önemsediği bir mesele olmuştur. Her
toplum dolayısıyla her yönetim biçimi bireylerinin, kendi istediği biçimde yetiştirilmesini
ister. Bu türden eğitimin temel gereksinimi "kültür “dür. Kültür temeli olmayan eğitimöğretimin kalifiye eleman yetiştirilmesinin ötesinde toplumuna bir katkı sağlaması
beklenmemelidir.
Bu yazı, Friedrich Nietzsche'nin "kültür" ve "öğretim kurumları" çerçevesinde, "Eğitim
Kurumlarımızın Geleceği Üzerine" başlıklı konferanslarında, o dönemdeki Alman eğitimi
adına yaptığı değerlendirmelerini somutlaştırmayı, ulaşılan sonuçlar açısından "kendi öğretim
kurumlarımızın" genel bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır.
Ortak nitelikleri açısından "tembellik" ile daha doğrusu "korku içinde olmak ve
geleneklerin ve fikirlerin arkasına gizlenmek" ile karakterize edilen insan, dünyada bir kez
yaşar ve her insan sadece kendisidir. Bu yüzden insan her şeyden önce yaşamasını
öğrenmelidir. (Nietzsche, 1986). Eğitim, insanın "kendisi olması" yönünde bir çağrıdır:
"kendin ol! Şu anda sen yaptıklarının, düşündüklerinin, istediklerinin hiç birisi değilsin"
(Nietzsche, 2006). Olabildiğince karanlık ve gizli bir varlık olan insan, nasıl kendisi olacak,
kendisini nasıl bulacak ve tanıyacaktır? Bu sorunun cevabı "kültür ve eğitimle" olacaktır.
Genç birisinin eğitiminde kültürden daha faydalı olabilecek bir bilgi yoktur (Nietzsche, 1986).
Nietzsche'ye göre eğitim, "daha çok bir kurtuluş, bitkilerin nazik filizlerine zarar veren
tüm zararlı otların, zararlı böceklerin molozların ortadan kaldırılması aydınlığın ve sıcaklığın
yayıldığı parlaklık, gece yağmurunun sevgi dolu acelesidir; ... doğaya öykünme ve ona
tapmadır; '" doğanın mükemmelleşmesidir(Nietzsche, 2011). Eğitimin, insanın kendisi
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olmasına yardımcı olması, yaşama canlılık kazandırması gerekir. Nietzsche, "zindelik
kazandırmayan eğitimin" ve "eylemin eşlik etmediği bilginin gereksiz bir fazlalık ve lüks
olduğunu ifade eder(Pearson, 2006).
Eğitim, "iyileştirme sanatına" benzetilebilir. Bu yönüyle kendisinde "mucizevi" bir yön
aranır. Çünkü verimli ve büyük insanlar, eğitimin bu mucizevi yönüyle "en büyük
düzensizlikten, hedeflerin karışıklığından ve koşulların elverişsizliğinden" çekip alınmıştır.
Ama modern eğitim artık eğitimin mucizevi yönüne inanmıyor: aynı koşullarda birçok insan
sürekli yok oluyor, ama kurtulan "tek bir birey." bu kötü koşullara doğuştan gelen
tükenmeyen güç sayesinde katlandığı ve bu gücü eğitip arttırdığı için daha güçlü oluyor.
Mucizeye inanmayan bir eğitim, der Nietzsche, "... üç şeye dikkat edecektir: ne kadar gücün
kalıtımla alındığına; daha yeni güçlerin neyle yaratılabileceğine; ve bireyin, kendisini
huzursuz etmesine ve kendi biricikliğini yok etmesine izin vermeden kültürün son derece
çeşitli taleplerine nasıl uyum sağlayabileceğine"(Nietzsche, 2016).
Nietzsche'ye göre, eğitimci kurtarıcıdır. (Nietzsche, 2006). Eğitimin tek bir bireyde
yerine getirmesi gereken görev, "onu artık yolundan saptırılamayacak kadar sağlam ve
güvenli bir biçimde ayakta tutmaktır." Ama daha sonra eğitimcinin onda yaralar açması ya da
yazgının onda açtığı yaralardan yararlanması gerekir, bireye yeni ve soylu bir şey ancak böyle
bir yolla aşılanabilir(Nietzsche, 2016). Eğitime duyulan ilginin büyük bir güç kazanabilmesi,
sadece tanrıya ve onun şefkatine duyulan inançtan vazgeçildiğinde mümkündür(Nietzsche,
2016).
Nietzsche'ye göre modem toplumdan kaynaklanan hastalıkların çözümü için, "eğitimde
bir devrim" gerçekleştirmesi kaçınılmazdır. Yaşamımızın en önemli ve verimli dönemlerini
geçirdiğimiz, eğitim-öğretim ve eğitim öğretimin verildiği öğretim kurumları üzerinde
düşünmek geleceği kazanmak ya da kurtarmak açısından her zaman canlı tutulmalı, ciddiye
alınmalıdır. Tercih edilen eğitim öğretim modelleri her zaman şöyle bir soruyla
sorgulanmalıdır: bunun sizi nereye götürdüğünü bu hazır yolun sizi nereye çektiğini biliyor
musunuz?(Nietzsche, 2011).
Filozof, eğitimin 'değiştirme' özelliğine vurgu yaparak arkadaşının değişmediğinden
yakınır. "Kültür derisi" soyulan insan saf' “irade” insanı ya da saf' “akıl” insanı olarak kalır.
İnsanlara giydirilmiş 'kültür derisi' ile insanların yaşamında değişiklikler yapılabilir. Kültür
konusundaki temel ilke, "... sayısız insanın görünürde kendisi için, ama aslında yalnızca pek
az insana kültür uğraşı sağlamak amacıyla kültür için çalıştığı"(Nietzsche, 2006) biçiminde
belirlenebilir. Kişi kendisini bu az kişilerden biri olduğuna inanırsa bu ilkenin gerçek anlamı
unutulur. Bu Nietzsche'ye göre, 'kültürlü' çağımızın "hiçbir şeye değmez işaretlerinden
biridir"(Nietzsche, 2011). Çağımız, kendi kültür çabalarından ve kültür sıkıntılarından
kurtulmak için dehanın haklarını demokratikleştiriyor. Çağımızda herkes, dehanın diktiği
ağacın gölgesine oturmak istiyor; böylece de uzun ve dirençli bir mücadele sonunda
ulaşılabilecek bir statüye "bir sıçrayışta" ulaşabileceği yanılgısına düşüyor. Bu zor ve uzun
mücadele ancak bir kültür münzevisi olmakla ve "kendinden alarak herkes için
yaşayabilmekle mümkündür, ama bu da, çağımızda eksik olan "koskoca bir zenginlik
ister"(Nietzsche, 2006).
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Kültür ve Eğitim
Hiçbir eğitim kurumunun, içinde doğup geliştiği toplumla olan bağları tesadüfi değildir.
Yine her eğitim kurumunun gerçekleştirmeye çalıştığı bir amacı, ulaşmaya çalıştığı bir ideali
vardır. Nietzsche'ye göre, eğitim kurumları üzerinde yapılacak değerlendirmelerde, bu amaca
ve ülküye ne kadar ulaşabildikleri üzerinde durulmalı ve hiçbir zaman gurur ve kibir kaynağı
yapılmamalıdır(Nietzsche, 2006).
Bizimle bağları tesadüfi olmayan, bizi toplumun geçmişine bağlayan "önemli kültür
hareketlerinin canlı anıtları olan 'ata yadigârı' öğretim kurumlarında 'çağdaşlaştırmak' adına
yapılan değişiklikler" der Nietzsche "... büyük oranda, bunların kuruluşlarındaki en eski yüce
eğilimlerden yalnızca çarpıtılmış çizgiler ve uzaklaşmalardır"(Nietzsche, 2006).
Nietzsche, "kültürlü denilince, bilgin kişinin anlaşıldığı dönem gerilerde kalmıştır" der;
çünkü 'insanın bilimler uğruna sömürülmesi' hemen her yerde ve herkesçe kabul edilen bir
durumdur. Bilimlerdeki iş bölümü, Nietzsche'ye göre, uygulamalarda dinlerin bilinçli olarak
ulaşmak istedikleri hedefe ulaşmak istiyor: öğretimin daraltılması, hatta yok edilmesi
hedefine(Nietzsche, 2006).
Klasik liselerden yayması istenen "klasik kültür" Nietzsche'ye göre yanlış
anlaşılmaktadır. Çünkü klasik liselerin müfredatı, gerçekte, klasik Helenist ve Romalı dünyayı
örnek almıştır. Ancak, adından dolayı saldıranı utandırıyor, saldırıyı ertelettiriyor. Klasik lise,
her dönemde, kendini korumak için, kalkanına, kendi aralarında çelişkili olan, bir slogan
yazmayı başarmıştır: " Klasik kültür," "biçimsel kültür" ve "bilim için kültür" Klasik liselerin
bu sözde hedefleri bir araya getirdiğinde ortaya çıkacak olan şey Nietzsche’ye göre en iyi
ihtimalle bir "kültür çorbası" dır(Nietzsche, 2011). Kısaca klasik lise, "... hakiki kültürün ilk
ve en yakın nesnesini, ana dili ıskalamaktadır: ... bununla da gelecekteki her türlü kültür
çabalarının verimli zeminini kaybetmektedir"(Nietzsche, 2006). Oysa Nietzsche'ye göre,
kültür dilin doğru yürüyüş tarzıyla başlar(Nietzsche, 2006). Klasik kültür denen her şeyin bir
tek sağlıklı ve doğal kaynağı vardır: dilin kullanımında sanatlı, ciddi ve sıkı bir
alışkanlık(Nietzsche, 2006).
Nietzsche'ye göre, amaçları açısından vazgeçilmez olan klasik lisenin günümüzdeki
şanssızlığı ve aynı zamanda sırrı, bireylerini kültürün vatanına, gerçek kültür yurduna
götürememeleridir. Bunun nedeni de, kılavuzların kör olmasına rağmen kendilerini gözü
gören kişiler olarak göstermeleridir. Böyle kılavuzlar, "... konuşmayı, bağımsızca estetize
etmeyi öğretecekleri; ... sanat eseri karşısında huşu duymaya, bağımsızca felsefe yapmaya
yönlendirecekleri ve büyük düşünürleri dinlemeye zorlayacakları yerde," sizleri, bağımsızca
kekeleme yöntemiyle şımartır, böylece de antik kültürden uzaklaştırıp "günün uşağı"
yaparlar(Nietzsche, 2006). Bu nedenle, çağımızda, "klasik kültür" ün eğitim araçlarımızla
ortaya çıkarılmayacak bir kültür ideali olduğunun ve sadece iddialı bir yanılgı değeri
taşıdığının fark edilmesi üzüntü vericidir.
Kültüre götüren ve götürmeyen eğitim biçimleri bir birine karıştırılmamalıdır: İnsan
yaşamak ve yaşam mücadelesini sürdürmek için çok şey öğrenmek zorundadır. Ama bireyin
bu amaçla öğrendiği ve yaptığı her şeyin kültürle ilgisi olamaz. Nietzsche'ye göre kültürün
alanı, daha yukarılarda, sadece zaruret, var olma mücadelesi ve ihtiyaçlar dünyasının
yukarılarında bulunur. Çağımızdaki bütün çabalar, hatta sanat çabası bile, bir yaşam
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mücadelesini içerdiği için hakiki kültüre yaklaşamaz; hakiki kültür zavallı ve arzulu bireylerle
kendini kirletmeye tenezzül etmez, onu araç olarak kullanan herkesten bilgece kurtulmayı
bilir. Birisinin kazanç sağlamak ve derdini gidermek adına. Kendine sarıldığını hissederse,
ondan sessizce ve alaycı adımlarla uzaklaşır(Nietzsche, 2006).
Nietzsche, kendine kültür süsü verilen uygulamaların aldatıcılığına dikkat çeker:
“... öyleyse dostlarım, bu kültürü, bu narin ayaklı, nazlı, göksel tanrıçayı, ne olursunuz
o işe yarar, arada bir kendine "kültür" diyen ama zaruretin, ticaretin, yoksulluğun yalnızca
entelektüel hizmetçisi olan kızla karıştırmayalım.”(Nietzsche, 2006).
Sonunda bir iş ya da bir geçim yolu vaat eden her eğitim, Nietzsche'ye göre hakiki
kültüre götüren kültür değildir; böyle bir eğitim olsa olsa sadece yaşam mücadelesinde,
insanın kendi benini kurtaracak ve koruyacak yola bir yönlendirmedir. İnsanların büyük
çoğunluğu için bu yönlendirme büyük bir önem taşır. Ama çağımızda insanları hayat
mücadelesine hazırlayıp güçlendiren kurumların, ciddi anlamda herhangi bir öğretim kurumu
olarak düşünülmesi bir yanılgıdır. Ona göre bu kurumlar, "hayat gailesini aşmaya yarayan
kurumlar" olarak görülmelidir(Nietzsche, 2011).
Eğitimde İki Karşıt Yönelim
Eğitim ve öğretim sorunlarına ilişkin belirtiler, başka bir ifadeyle eğitim-öğretimdeki
sorunların kaynağı, genel olarak öğretim kurumlarına egemen olan, bir birine karşıt, sonuçları
açısından birleşen, etkileri bakımından aynı derecede yıkıcı olan iki eğilim vardır:
Biri, öğretimin elden geldiğince yaygınlaştırılıp genişletilmesi tepkisi, öteki ise
öğretimin kendisinin azaltılıp zayıf1atılması tepkisi. Öğretim, çeşitli nedenlerden dolayı en
uzak çevrelere kadar taşınmalıdır; eğilimlerden birinin isteği bu. Öteki ise, öğretimin en yüce,
en soylu ve en yüksek iddialarından vazgeçip kendini başka herhangi bir hayat biçimine,
mesela devletin hizmetine vermesini bekliyor(Nietzsche, 2006)
Öğretimin elden geldiğince genişletilip yaygınlaştırılması çağrısının formülü aşağı
yukarı şöyle bir şey: elden geldiğince çok bilgi ve kültür. Elden geldiğince çok üretim ve
ihtiyaç, elden geldiğince çok şans. Bu eğilimde, yarar, daha doğrusu kazanç, elden geldiğince
para kazanmak, öğrenimin amacı olur. Bu, Nietzsche'ye göre, çağımızın milli ekonomi
dogmalarına dahil edilebilecek bir eğilimdir. Bu eğilim bakış açısından kültür, "insanın
kendisini çağının zirvesinde tutma becerisi" olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle, en
kolay para kazanılacak, toplumlar ve İnsanlar arasındaki ilişkinin sağlanacağı her türlü araca
egemen olunacak bütün yolları bilmeye yarayan beceri. Bu nedenle bu türden bir öğretimin
ödevi, elden geldiğince "geçerli" insan yetiştirmektir. Bu türden öğretimde her bir insanı
tabiatın elverdiği ölçüde 'geçerli' olacak kadar desteklemek, herkesi anlayış ve bilgi
ölçüsünden en büyük mutluluk ve kazanç ölçüsü elde edecek kadar yetiştirmek amaçlanır. Bu
anlayışa göre "insanlığın dünya mutluluğunda gerekli bir hak iddiası var. Kültür bu nedenle
gerekli, ama sırf bu nedenle!"(Nietzsche, 2006). Nietzsche'ye göre, eğitimin gerekli olmasının
nedeni de insanın bu mutluluk hakkıdır: "İnsan, zorunlu olarak dünyevi mutluluk hakkına
sahiptir ve eğitimin zorunlu olmasının nedeni ama tek nedeni işte budur!"(Nietzsche, 2011).
Filozof bu noktada, arkadaşının anlatmaya çalıştığı öğretimin yaygınlaştırılması eğiliminde
büyük bir tehlike görür. Böyle bir anlayışta, geniş halk topluluğu, öğrenimi, insanlığın en
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

702

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
büyük çoğunluğuna göre, pek az kimsenin dünya mutluluğu için sadece bir araç olarak görür.
"Elden geldiğince genel kültür" kültürü bir hayli zayıflatmaktadır.
Nietzsche, öğretimin yaygınlaştırılması güdüsünün, milli ekonomi dogmasının dışında
olan başka nedenlerinden de bahseder: dini baskıdan korkunun gittikçe yayılması ve bu
baskının doğuracağı sonuçlarından ürkülmesi; bir devletin kendi varlığını devam ettirme
isteği(Nietzsche, 2006).
Öğretimin yaygınlaştırılmasını talep eden görüş kadar ısrarlı bir başka görüş, "öğretimin
daraltılması" nı savunanların görüşüdür. Nietzsche'ye göre bu talebin gerekçelerinden birisi,
bilimin olağan üstü yaygınlık kazanması ve çok çeşitli dallara ayrılmasıdır. Bilim adamı,
böyle bir anlayışa göre, kendi alanında uzman, ama başka alanlarda halkın seviyesindedir.
Nietzsche'nin ifadesiyle, özel bir alanın uzmanı "işi belli bir vidayı ya da kulpu belli bir alet
ya da makineye çevirmekten başka bir şey yapmayan, ama bu işte de inanılmaz bir ustalığa
ulaşmış bir fabrika işçisine benzer"(Nietzsche, 2006). Nietzsche, bu yaklaşımı 'Küçüğe
bağlılık,' 'Karrner bağlılığı' olarak adlandırır ve bu yaklaşımın insanları "hakiki kültürden
uzaklaştırdığını" ama buna rağmen ahlakı bir olgu olarak hayranlık duyulduğundan yakınır.
Dil Eğitiminin Önemi
Nietzsche, bir yönüyle, yok edilmesi, bir başka yönüyle yenilenmesi, canlandırılması
gereken "klasik ruh" a ilişkin bu karşıtlığı neyin doğurduğunu inceler ve herkesin şikâyetçi
olduğu "Dil (Almanca) Dersi" üzerine düşünmeye çağırır:
“Ne olması gerektiğini söyleyeyim sana önce. Şimdi herkes doğal olarak Almancasını
gazete Almancası çağında ne kadar olabilirse o kadar kötü yazıp o kadar kötü konuşuyordu:
bu nedenle yeni yetişen oldukça seçkin yetenekli her genç, iyi beğeninin ve sıkı bir dil
disiplininin fanusuna sokulmalıdır: bu mümkün değilse, o zaman ben tez elden tekrar Latince
konuşulmasını yeğlerim, çünkü böy1csine berbat edilmiş ve ırzına geçilmiş bir dilden utanç
duyuyorum.”(Nietzsche, 2006).
"Dilinizi ciddiye alın!" diye haykırır Nietzsche ve bunu kutsal bir görev gibi
algılamayan birinde "yükseköğrenim ruhu" nun bile mevcut olamayacağını ifade eder. Çünkü
sanatı ne kadar önemseyip önemsemediğiniz ve sanatla yakınlığınız, dili burada nasıl
kullandığınızla yakından ilgilidir. Nietzsche, burada bir ortaöğretim kurumunun en önemli
görevinin "... dil bakımından vahşileşmiş gençleri disiplin ve saygın bir sertlikle yola
getirmek" olması gerektiğine vurgu yapar. Nietzsche'ye göre klasik lisenin ilk oluşumuna
(Gymnasium) bakılırsa onun "kültür için değil, bilgi için eğittiği," son zamanlarına bakılınca
da "bilgi için değil, gazetecilik için eğittiği" kolaylıkla anlaşılabilir(Nietzsche, 2006).
Eğitimde ana dil, öğrencilerin doğru iş yapmaları için öğrenmeleri zorunlu bir alan olup
"kültür kurumları açısından" gereklidir.
Nietzsche'ye göre dil, ölü bir şey değil, canlı bir organizmadır. Dil öğretenlerin,
kendilerini dilin geçmişi kadar, şimdisi ve geleceğinden de sorumlu hissetmeleri gerekir. Bu
da dil öğreniminde uygulamalı olduğu kadar, ana dilin ilmi üzerinde, yani dilin tarihi bir
işlenişinin belgeleri üzerinde de durulmasını gerektirir. Dilin tarihsel açıdan incelenmesi
demek olan bu "dilin işleyişinin belgeleri" üzerinde durmakla, Nietzsche'ye göre kültür denen
şey başlar. Gerçekte, bu dengeyi kurmak zor bir iştir; ama dilin geçmişi ve geleceğiyle
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yaşatılması, başka bir ifadeyle "kültür" ün aktarılması için, "klasikler" imizin doğru
anlaşılması için gereklidir. Çünkü her kültürün insanlarını hayata hazırlarken kullandıkları,
örnek aldıkları bir klasiği vardır; örneğin Nietzsche'ye göre, Alman öğrenciler, Scheller'in
Margius Posa ve Max und Thekla adlı eseriyle gülümsemeye alıştırılırlar(Nietzsche, 2011).
Yüksek Öğretim
Öğretim kurumu olarak üniversiteye gelince; bir· yabancı üniversite yapımızı tanımak
isterse, öncelikle ve üstüne basa basa şunu sorar: sizde üniversiteli üniversiteye neyle
bağlamır? Cevap: “kulakla, dinlemeyle” olacaktır. Sadece dinlemeyle mi? diye sorulduğunda;
sadece dinlemeyle diye cevap verilir.
Üniversiteli dinler. Konuşurken, görürken, giderken, birlikteyken, sanatla uğraşırken,
kısacası yaşarken bağımsızdır; yani öğretim kurumuna bağlı değildir. Dinlerken sık sık not
alır. Bu anlar onu üniversiteye bağlayan,· göbek bağlarıdır işitmek istediği şeyi seçebilir,
işittik1erine inanması gerekmez; işitmek istemediği zaman kulağını kapatabilir, Bunun adı
akromatik öğretim metodudur.
Nietzsche, gençlerin kendilerine eğiticilik yapacak kadar bilgeye yeterince kültürlü
oldukları zamanı överek temel niteliği yukarıdaki gibi belirlenen şimdiki üniversiteyi lise
eğitiminin çözülmesi olarak görür. Klasik lise kültürünün üzerine inşa edilmiş üniversite
eğreti kurulmuş ve hortumların nefesine dayanıksızdır. Her türlü kültür, üç doğru ölçütle
ölçülür: felsefe ihtiyacı, sanat sezgileri ve Grek ve Roma eskiçağı açısından. Bu kriterler
açısından düşünüldüğünde, çağdaş/modem eğitim kurumları olarak liselerin ve üniversitelerin
bulunduğu yer ve saygınlık çok açık olarak anlaşılacaktır(Nietzsche, 2011).
Şimdinin üniversiteleri felsefesiz ve sanatsız yaşamakta dolayısıyla da Grekler ve
Romalılarla uğraşmaya da gereksinim duymamaktadırlar(Nietzsche, 2006). Kültürü doğru
anlamanın ölçütlerinden yoksun olan üniversitelerde, sahte bir kültür takip ediliyor, buradan
da gazeteci ya da gazete yazarı olarak aydınlar ortaya çıkar. Nietzsche'ye göre, bu bir
soysuzlaşma örneğidir ve "soysuzlaşmış bir aydın ciddi bir meseledir."(Nietzsche, 2006).
Soysuzlaşmış bir kültür insanı, suça sürüklenmiş masumlar olarak görülmelidir: onlarda eksik
olan, onların ihtiyaç duydukları şey, hedefler, ustalar, yöntemler, örnekler ve arkadaşlar
verebilecek olan "hakiki bir eğitim kurumu" dur(Nietzsche, 2011).
SONUÇ
Nietzsche’nin değerlendirmeleri göz önüne alındığında, günümüz dünyasının, özellikle
de Türkiye olarak bizim, eğitim anlayışımızda ciddi olarak eksiklikler olduğu ortadadır.
Bunun nedeninin "insanların ait oldukları kültüre bağlanamamaları," "ithal/ ısmarlama
kültürlerle insanları eğitmeye çalışmaları" olduğu, günümüz dünyasının kültürel yapılanması
dikkate alındığında "ortak" bir eğitim modeli beklentilerinin bir sonucu olduğu söylenebilir.
Günümüz dünyası siyasal ve ekonomik açıdan hızlı bir biçimde "global" bir yapılanmaya
zorlanmaktadır. Bu zorlamayı en iyi hisseden toplumların, muhtemelen ilk sıralarında biz
varız. Hemen hemen tüm kurumlarımızda ve "algılayış biçimlerimizde" olduğu gibi, eğitim ve
öğretim kurumlarımızın yapılanmasında da bu zorlamayı ciddi olarak hissediyoruz. İçinde
bulunduğumuz çağın siyasal ekonomik ve kültürel dengeleri göz önüne alındığında bu
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zorlamaların, dönüşümlerin yaşanması kaçınılmaz gibi görünüyor. Ama böyle bir zorlamaya
ve dönüşüme direnebilecek, dünyada her toplumun "kendisi" olarak kalmasına ön ayak
olabilecek, hatta "kendileri" olarak kalmak noktasında insanları ayartacak tek kurum eğitim
ve öğretim kurumlarıdır. Çünkü bir toplumun, yaşama biçimi, kültürü ancak bu kurumlar
aracılığı ile aktarılabilir. Bu kurumların "yenileşmeye, dönüşüme, hatta Nietzsche'nin de
belirttiği gibi çağdaşlaşmaya" feda edilmesi ciddi anlamda kültür ve kimlik sorunlarının
ortaya çıkmasına neden olacaktır. O zaman her toplumun eğitim kurumlarını "kendileri adına,
kendileri olarak" ele almaları zorunludur. Çünkü bu güne kadar, tüm dünya insanlarının aynı,
ortak bir çerçevede eğitilmesi diye bir şey yoktur.
Eğitimin evrensel boyutunu göz ardı edilmemeli, ama eğitimin en alt
düzeyden/birimden başlayarak, yerel işleyişlerinin dikkate alınması noktasında ısrar
edilmelidir. Bunu yaparken de, her toplumun kendi gerçeklerinden hareket edilmesini
öneriyorum. Başka bir ifadeyle, eğitim ve öğretimin değerlendirilmesinde, bir başkasının
eğitim ve öğretimi göz önüne alınarak kibir ve aşağılamadan uzak durmamız gerektiği
kanısındayım. Bir zamanların başarılarıyla övünmek, şimdilerin başarısızlığından utanç
duymak yerine "eğitim-öğretim kurumlarımızın ne kadar Türkiyeli" olduklarını sormamız,
hangi türden kültür hedet1erine yöneldiklerini çok açık olarak belirlemeliyiz.
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ALFRED JULES AYER’İN METAFİZİK ELEŞTİRİSİ
Arş. Gör. Zeynep BERKE
Uludağ Üniversitesi
Özet
Alfred Jules Ayer (1910-1989), Viyana Çevresi olarak anılan bir grup filozof1
tarafından temsil edilen Mantıksal Pozitivizm hareketinin, İngiltere’deki öncüsü ve en önemli
temsilcisidir. Ayer’in 1936 yılında, henüz 24 yaşındayken yayımladığı Dil, Doğruluk ve
Mantık eseri geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmış, “metafiziğe ve teolojiye yönelik sert ve
parlak eleştirisi”2 döneminin düşünce dünyası üzerinde büyük bir ilgi ve dikkat çekmiştir.
Ayer, düşüncelerinin şekillenmesinde rol oynayan filozofların adlarını, eserinin daha ilk
satırlarında anarak, onlara olan entelektüel borcunu teslim eder ve ait olduğu geleneği açıkça
ortaya koyar. Kendi ifadesiyle görüşleri, “Bertrand Russell ve Wittgenstein’ın, kendileri de
Berkeley ve David Hume deneyciliğinin mantıksal sonucu olan öğretilerinden
türetilmektedir.”3 Ayer, felsefesinin dayandığı argümanları eksik ya da hatalı bularak
eleştirenleri dikkate alarak zaman içinde kimi değişiklikler ve düzeltmeler yapma gereği
duymuş olmakla birlikte (ki bu eleştiriler ve Ayer’in verdiği yanıtlar çalışmamızın son
bölümünde ele alınacaktır), hayatı boyunca deneyciliğe ve pozitivizme sadık kalmıştır. Bu
çalışmada Ayer’in Dil, Doğruluk ve Mantık eserinde ortaya koyduğu görüşlerin genel
hatlarıyla ele alınması amaçlanmaktadır.
Ayer’in eserine hâkim olan eleştirel tutum, daha kitabının ilk cümlesinde kendini
göstermektedir: “Filozofların geleneksel tartışmaları, büyük bölümüyle, verimsiz olduğu
ölçüde gereksizdir.”4 Açıktır ki Ayer, ilk olarak kendisinden önceki felsefe gelenekleri ile
hesaplaşarak, onlarda gördüğü yanlışları eleştirecek ve böylelikle kendi felsefesinin neleri
dışarıda bırakacağını, yani sınırlarını ve temel kabullerini belirleyecektir. Eleştiri oklarını
yönelteceği düşüncenin ne olacağı ise eserin ilk bölümünün başlığında açıkça ortaya
konmaktadır: “Metafiziğin Elenmesi”.
1- Metafizik Eleştirisi ve Doğrulanabilirlik Ölçütü
Ayer, öncelikle metafiziğin, bilim ve sağduyu dünyasını aşan bir gerçekliğin bilgisini
sağladığı şeklindeki iddiasını eleştirmekle işe başlar ve bu eleştirisinin aşkın bir gerçeği
inanmayan metafizik öğretilerin yanlışlığını da göstereceğini ifade eder. Ayer’e göre aşkın bir
gerçeğin bilgisine sahip olduğuna inanan bir felsefeciyi çürütmenin doğru yolu, onun
önermelerinin hangi öncüllerden çıktığını sorgulamak olmamalıdır çünkü bu filozof
Viyana Çevresi, 1924-36 yılları arasında Moritz Schlick önderliğinde haftalık toplantılar düzenleyerek bilim
felsefesi alanında tartışmalar yürüten ve Mantıksal Pozitivizm görüşünü savunan bir felsefeci grubudur. En
önemli temsilcileri Moritz Schlick, Hans Hahn, Philipp Frank, Otto Neurath, Olga Hahn-Neurath, Viktor Kraft,
Theodor Radacovic, Gustav Bergmann ve Rudolf Carnap’tır. Ayrıntılı bilgi için bknz: Uebel, Thomas, "Vienna
Circle", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2014 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL:
http://plato.stanford.edu/ archives/spr2014/entries/vienna-circle.
2
Copleston, Frederick, A History of Philosophy Vol.XIII, Doubleday Publishing, New York, 1994, p.499.
3
Ayer, Alfred Jules, Dil, Doğruluk ve Mantık, Metis Yayınları, İstanbul, 2010, s. 9.
4
Ayer, a.g.e., s.11.
1
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yanlışlanması mümkün olmayan bir takım sezgileri öncül kabul ederek yola çıktığını öne
sürebilir. Ayer’in oldukça sert bir ifade ile ortaya koyduğu üzere asıl yapılması gereken,
böylesi metafizik önermelerin tümüyle anlamsız olduğunu, dolayısıyla da “bu tür bir gerçeği
betimlemekle uğraşanların emeklerinin saçmalık üretimine harcanmış olduğunu”5
göstermektir.
Ayer, aşkın metafiziğin mümkün olduğunu söyleyen tüm filozofların yanısıra bunun
mümkün olmadığını söyleyen Kant ile de ters düşmektedir, çünkü Kant, aşkın metafiziğin
olanaklı olmayışını insanın zihinsel yetersizliğine bağlamaktadır, Oysa Ayer’e göre bu
olanaksızlığın sebebi olgular alanında değil mantık ve dil düzleminde aranmalıdır. Kendi
ifadesiyle;
Bizim metafizikçiyi eleştirişimiz, onun, anlığı yararlı biçimde giremeyeceği bir alanda
kullanışından değil, kullandığı tümcelerin (sentences), gerçekten anlamlı olmak için bir
tümcenin uymak zorunda bulunduğu koşullara uygun olmayışındandır. … Yapmamız gereken
şey, yalnızca, bir tümcenin bir olgusal durum üzerine gerçek bir önerme anlatıp anlatmadığını
sınamamıza olanak verecek ölçütü düzenlemek ve ele aldığımız tümcelerin bu ölçütü
karşılayamadığını göstermektedir.6
Ayer izleyeceği düşünsel yol haritasını bu şekilde çizdikten hemen sonra, kullanılması
gereken ölçütün ‘doğrulanabilirlik ölçütü’ olduğunu ifade eder. Bu ölçüte göre bir önerme,
ancak ve ancak bu önermenin doğruluğunu ya da yanlışlığını gösterecek gözlemlerin varlığı
durumunda olgusaldır. Bu kritere uymayan önermeler ya totolojik yani analitik önermelerdir
ya da anlamsız yani yalancı-önermelerdir. Ayer, doğrulanabilirlik ölçütünü bu şekilde
tanımladıktan sonra, bir önermenin pratikte doğrulanması ile ilkece doğrulanması arasında bir
ayrım yapmak durumunda kalır, çünkü bilimin kabul ettiği kimi önermelerin pratikte,
doğrudan gözlemlenerek doğrulanmasının mümkün olmadığının farkındadır. Örneğin,
yaşadığı dönemde henüz insanın ayak basmamış olduğu Ay’ın görünmeyen yüzünde dağlar
bulunduğu önermesi, pratik olark doğrulanabilir değildir. Ancak bu önermenin
doğrulanmasını sağlayacak olgusal gözlemlerin neler olması gerektiğini söylemek, ilkece
mümkündür. Buna karşın, Mutlak’ın evrim ve ilerlemeye girdiği şeklindeki bir yalancıönermenin doğrulanmasını ya da yanlışlanmasını sağlayacak bir deney tanımlamak ilkece
olanaksızdır. Buradan hareketle Ayer, herhangi bir önermeyi doğrulamanın, güçlü ve zayıf
olmak üzere iki yolu bulunduğunu tespit eder.
Bir önerme, eğer ve ancak, doğruluğu deneyle kesin olarak saptanabilirse, o önermenin,
terimin güçlü anlamında doğrulanabilir olduğu söylenir. Fakat deney onu olabilir kılıyorsa, o
önerme, terimin zayıf anlamında doğrulanabilir demektir.7
Ayer, anlamlılık ölçütü olarak zayıf anlamda doğrulanabilirliğin kabul edilmesi
gerektiğini öne sürmektedir. Daha önce de belirttiğimiz gibi bilimsel önermelerin, özellikle de
genel yasa önermelerinin anlamlı olarak kabul edilmesinin tek yolu budur, çünkü tümevarıma
dayanan genel yasa önermeleri sonsuz sayıda durumu kapsayacak şekilde ifade edilir ve
geleceği de kapsayan böyle bir iddianın kesin olarak doğrulanması ilkede bile mümkün
5

Ayer, a.g.e., s.12.
Ayer, a.g.e., s.13.
7
Ayer, a.g.e., ss. 14-15.
6
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değildir. Aynı şekilde artık doğrudan gözlemlenmesi mümkün olmayan geçmişe ilişkin
önermelerde de kesinlik ölçütünün karşılanması söz konusu olamaz. Ancak kesinlik sorunu
yalnızca bilimsel ve tarihsel önermeler için geçerli değildir. Daha dikkatli bir analiz, olgular
dünyasına ilişkin tüm önermelerin ilkece kesinlik taşıyamayacağını göstermektedir. Ayer’in
ifadesiyle, “gerçekte, totolojiden başka hiçbir önermenin, bir olası varsayımdan başka bir şey
olamayacağı, bizim savımız olacaktır”8. Diğer bir deyişle, bir önermenin kesin olması, aynı
zamanda onun yeni bir bilgi vermemesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, bize olgular
dünyasına ilişkin bilgi veren hiçbir önerme gerçek anlamda kesin değildir ve olamaz.
O halde bir önermenin doğrulanabilirlik ölçütünü karşılayıp karşılamadığını anlamak
için sorulması gereken soru şu olmalıdır: “Birtakım gözlemler onun doğruluk ya da
yanlışlığının belirlenmesiyle ilgili olabilir mi?”9 Şu halde, bir önerme ile ilgili olarak bu
soruya verdiğimiz yanıtın olumsuz olması durumunda, bu önermenin anlamsız bir yalancıönerme olduğu ortaya çıkacaktır. Örnek olarak dünyadaki tözlerin bir ya da çok olduğunu öne
süren önermeler, duyulur dünyanın gerçek olmadığını savunan önermeler, idealistlerin
savunduğu önermeler ya da ‘hiç’ veya ‘Varlık’ gibi metafiziksel kavramları içeren önermeler
anlamsız, yalancı-önermelerdir çünkü bunların herhangi bir gözlemle doğrulanması ya da
yanlışlanması olanaksızdır. Ayer bu şekilde, metafiziksel önermelerin ne şekilde
belirleneceğini ortaya koyar ve bunların anlamsız oluşları nedeniyle felsefenin dışında
bırakılması gerektiğini bir kez daha ifade eder. Bahsedilen anlamsal önermelerin insan
üzerinde duygusal etkileri olabilir ancak bu onların felsefeye dahil edilmesini, hele de öne
sürdükleri bilgilerin gerçek kabul edilmesini kesinlikle gerektirmez.
2- Felsefenin İşlevi ve Tümdengelim-Tümevarım Problemi
Ayer’in ikinci eleştirisini felsefenin işlevine ilişkin bazı yanlış kabullerin bulunmasına
yöneltmektedir. Ona göre felsefenin işlevinin tümdengelimsel bir sistem kurmak olduğu
şekildeki görüş, tıpkı metafizik gibi bir boş inançtır çünkü tümdengelimsel sistemlerin
dayanacağı ilk ilkeleri bulmak ilkece olanaklı değildir. Ayer, bir önceki bölümde doğa
yasalarına yönelik tespitlerini bir kez daha hatırlatarak, bunların ancak olası varsayımlar
olduğunu dolayısıyla da ilk ilkeler olarak iş görmelerinin zaten mümkün olmadığını belirtir.
Nitekim tümdengelimsel sistemler kuran filozofların da ilk ilke olarak doğa yasalarına
başvurduğu görülmemiştir. Aksine bunlar, mantıksal olarak kesin olduğuna inandıkları, şüphe
götürmez ilkeleri tümüyle rasyonel bir biçimde belirlemeye çalışmışlardır. Ayer, bu tip bir
sistemi, Descartes üzerinden örneklendirerek incelemeye karar verir. Bildiğimiz gibi
Descartes, felsefesini, kesinliği tartışılmaz ve olumsuzlanması çelişkiyle sonuçlanan bir
bilginin üzerine inşa etmek amacıyla sistematik şüphe yöntemini geliştirerek, şüphe edilmesi
mümkün olmayan ilkeyei bulmayı hedeflemiş ve nihayetinde meşhur ‘Düşünüyorum o halde
varım’ önermesine ulaşmıştır. Ancak Ayer’e göre bu önerme, Descartes’in sandığı gibi
kesinlik taşımaz çünkü bu cümlenin ilk kısmının eş değeri “Şu anda bir düşünce vardır”
önermesidir ki bu önermeden de “Ben varım” sonucu mantıksal olarak çıkmamaktadır.

8
9

Ayer, a.g.e., s. 15.
Ayer, a.g.e., s. 16.
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Hume’un inandırıcı biçimde gösterdiği gibi, herhangi bir olayın özünde başka
bir olayı belirtmek yoktur. Biz, edimsel olarak gözlemlemediğimiz olayların
varoluşunu genel ilkelerin yardımıyla çıkarırız. Fakat bu ilkelerin tümevarımsal olarak
elde edilmiş olmaları gerekir. Dolaysız olarak verilmiş olandan, yalnızca
tümdengelimle, bir adım öteye gidemeyiz. Bunun sonucu olarak da, bir tümden
gelimsel dizgeyi, dolaysız olarak verilmiş olanı betimleyen önermelere oturtmanın
sonu bir çıkmazdır.10
Bilgiyi ilk ilkelerden çıkarmak isteyen birinin kullanabileceği diğer bir yol da bir a
priori doğrular kümesi alarak sistemi buna dayandırmak olabilir. Ancak daha önce açıklandığı
üzere, a priori doğrular yeni bir bilgi vermeyen totolojilerden ibarettir. O halde felsefenin
işlevinin, bilgileri kesin ve sarsılmaz ilk ilkelerden çıkartarak tümdengelimsel bir sistem ile
kurma projesi olduğunu söylemek, felsefenin bilgi değil totoloji üreten bir dal olduğunu
savlamaktan farksız olacaktır. Ayer’e göre bu yanlış felsefe algısına kapılanların düştüğü hata,
olgular dünyasının ve insan deneyiminin dışında bir şeyler olduğu şeklindeki temelsiz ve
metafiziksel inançtır.
Bu tespit ve çıkarımların ardından, Ayer, tümevarım sorununu bir kez daha mercek
altına alır ve daha önce bahsettiğimiz sebeplerden ötürü tümevarımla ulaşılan hiçbir
önermenin ilkece kesin olamayacağını bir kez daha gösterir. Ancak burada karşılaşılan bir
soru vardır: İlkece kesinlik iddiasında bulunamayacak olan bilimsel önermeler hangi ölçüte
göre değerlendirilebilir? Ayer, eserin tümüne hâkim olan net ve keskin tavrıyla şöyle yanıtlar
bu soruyu: “Gerçekte, zorunlu iç-tutarlık koşulunu yerine getiren bir bilimsel işlem biçiminin
bağlı tutulabileceği tek sınamanın, onun kılgıdaki başarısının sınanması olduğunu göreceğiz.
… Bilimsel işlemin doğruluğunu gösteren şey … ortaya koyduğu öndeyilerin başarısıdır. …
Bir sentetik ilkenin çözümlenmesi, onun doğruluğu üzerine bize kendiliğinden hiçbir şey
söylemez.”11 Buna göre rasyonellik, bulunması mümkün olmayan yerde kesinlik aramak
değil, geçmiş deneyin yol göstericiliğinden yararlanarak varolan bilimsel önermelerin
hangilerinin pratik yaşamda en faydalı olduğunu ve en başarılı öndeyilerde bulunduğunu
tespit etmektir. Ayer’e göre bu olgunun epistemoloji ile uğraşan filozoflar tarafından çoğu
kez gözden kaçırılmış olmasının nedeni, algılama sorununa doğru şekilde yaklaşamamış
olmalarıdır.
Böylece, algılama konusunda, yazarlar arasında, algısal durumların doyurucu bir
çözümü yapılmadıkça, özdeksel şeylerin varoluşuna inanma nedeni bulunmadığının
kabul edilmesi yaygındır. Oysa bu tümüyle yanlıştır. Belli bir özdeksel şeyin
varoluşuna inanmayı haklı kılan şey, yalnızca, belli duyumların edinilmiş olmasıdır.12
Görüldüğü gibi Ayer, algılama sorunu söz konusu olduğunda tümüyle fenomenolojik
bir görüşü benimsemektedir.
Tüm bunlardan çıkan sonuca göre, felsefenin işlevi ne tümdengelimsel sistemler
kurmak, ne de tümevarımsal kesinliklere ulaşmaktır. “[Filozofun] kendisini, biraz sonra

10

Ayer, a.g.e., s. 25.
Ayer, a.g.e., s. 28.
12
Ayer, a.g.e., s. 28.
11
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betimleyeceğimi türden açıklama ve çözümleme işleriyle sınırlaması gerekir.”13 Yine Ayer’in
ifadesiyle; “felsefe önermeleri, öznitelik yönünden, olgusal değil dilseldir …; tanımları ya da
tanımların biçimsel sonuçlarını anlatırlar.”14
3- Felsefi Çözümlemenin Doğası ve Kullanımdaki (In Use) Tanımlar
Ayer, felsefenin sınırlarının ve işlevinin ne olduğunu –ve olmadığını- tartıştıktan sonra,
felsefenin işlevi olarak belirlediği ‘tanım verme’ ve ‘çözümleme’ hakkında ayrıntılı bir
açıklamaya girişir. Bu bağlamda önce felsefenin sağlaması beklenen tanımlar ile sözlükte
bulunan tanımlar arasında bir ayrıma gider. “Bir sözlükte*, başlıca, belirtik (explicit)
diyebileceğimiz tanımları; felsefedeyse kullanımdaki (in use) tanımları ararız.”15 Bu ayrıma
göre sözlüklerde karşılaşılan belirtik tanımlarda bir sözcük, ona anlamca eş olan sözcükler ile
açıklanır. Felsefenin yapması gereken ‘kullanımdaki tanım’ ise, bir tümce ya da herhangi bir
simgenin, kendisinin eşanlamlısı olan kelimeleri kullanmadan, ancak yine de anlamca
diğerine eş değer bir tümce ya da simge ile ifade edilmesidir. Ayer’in bu kullanım için verdiği
örneklerden biri “Yuvarlak kare var olmaz” tümcesi ile onun eş değeri olan “Hiçbir nesne
hem yuvarlak hem kare olamaz” cümlesidir. Ayer’e göre kullanımdaki tanımların, bir cümleyi
eşdeğeri ile ifade etmekle yeni bir bilgi vermedikleri doğrudur ancak bunların önemi, bir
cümleyi iyi anlamamış olmaktan kaynaklanan hataların ve karışıklıkların giderilmesinde
yatmaktadır. Örneğin bu yöntemle dilde bulunan çok anlamlı simgelerin yarattığı karışıklıklar
giderilebilir. Örneğin cümlelerin sonundaki “dir” eki, çok anlamlı bir simge olduğu için,
“dir” ile biten her cümleye aynı anlamı kattığının zannedilmesi bir yanılgıdır. Oysa eşdeğer
cümleler, “dir” ile biten iki cümlede, bu ekin ne kadar farklı anlamda kullanıldığını
gösterebilir. Örneğin “dır” ekiyle biten “O, şu kitabın yazarıdır” cümlesinin eş değeri “Şu
kitabı başkası değil o yazdı” iken, yine “dir” ekiyle biten “Kedi bir memelidir” cümlesinin
eşdeğerinin “Memeliler öbeği kedi öbeğini içerir” olması gerektiği kullanımdaki tanımlar
sayesinde görülebilmektedir.16 Ayer’e göre, felsefi çözümlemenin görevi böyle eşdeğerlik
bağlantılarının çıkarılmasıdır ve bu da tümüyle mantıksal bir etkinliktir.
4- A priori ya da totoloji
Ayer, eserinin dördüncü bölümünde, temsilcisi olduğu felsefe geleneği olan deneyciliğe
göre, a priori bir bilgiye sahip olmanın ilkece mümkün olmadığı tezini yineler ve daha detaylı
bir biçimde tartışır. Burada kullandığı argüman yine, deneyimden elde edilen, yani olgulara
ilişkin hiçbir önermenin mantıksal olarak zorunluluk ve kesinlik taşımadığı, deneyim dışında
hiçbir kaynaktan yeni bilgi edinilemeyeceği için de, bilgi değeri taşıyan hiçbir önermenin a
priori ya da önsel kesinlik içeren bir önerme olamayacağıdır. Ancak Ayer’e göre bu tespit,
insanı tam bir şüpheciliğe götürmez. Kendi ifadesiyle;

13

Ayer, a.g.e., s. 29.
Ayer, a.g.e., s. 35.
*Bu altınının yapıldığı çeviri eserde “sözlük” kelimesi yanlışlıkla “sözcük” olarak çevrilmiş/basılmıştır.
Orijinal metinde kullanılan kelime “dictionary” olduğu için, alıntı düzeltilerek kullanılmıştır.
15
Ayer, a.g.e., s. 38.
16
Ayer, a.g.e., s. 40.
14
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[B]ir önermenin geçerliğinin mantıksal güvencesinin bulunmayışı olgusu, bizim
ona inanmamızın usdışı (irrational) olmasını gerektirmez. Tersine, usdışı olan, bir
güvencenin bulunmayacağı yerde onu aramaktır, yalnızca olasılık elde edilebilecek
yerden kesinlik beklemektir.17
Bu noktada Ayer, matematik ve mantığın doğruları karşısında deneycilerin bir güçlükle
karşılaştığına dikkat çeker. Gerçekten de matematiksel ve mantıksal doğrular, zorunlu ve
kesin olmanın yanında anlamlı ve hatta faydalıdırlar. Peki, bu onların a priori doğrular olduğu
anlamına mı gelir? Ayer’e göre bu sorunun cevabı elbette olumsuzdur ve bu güçlük mantık ve
matematiğin doğrularının uygun şekilde analiz edilmemesi yüzünden ortaya çıkmaktadır.
Dikkatli bir inceleme göstermektedir ki, matematiksel doğrular aslında hiçbir yeni bilgi
vermezler, çünkü bunlar birer analitik önerme ya da totolojidir. Bunların yeni bilgi veriyor
gibi görünmesinin ve bizi şaşırtmasının nedeni, insan zihninin sınırlı olmasıdır.
Anlığı son derece güçlü olan bir varlık, mantığa ve matematiğe ilgi duymazdı. Çünkü o,
tanımların gerektirdiği her şeyi bir bakışta görür ve buna göre mantıksal çıkarıman, daha önce
bilincinde olmadığı hiçbir şey öğrenemezdi. Fakat anlıklarımız bu düzeyde değildir.18
Günümüzün bilgisayar teknolojisi bu tespiti anlamamıza yardımcı olabilir. Bir
bilgisayar bir insanın dakikalar içinde yapacağı bir çarpma işlemini neredeyse ışık hızında
yapabilmektedir, çünkü o işlemin karşılığı olan rakam zaten bellidir ve bilgisayarın bu
karşılığı bulması neredeyse hiç zaman almamaktadır. Eğer zihnimiz bir bilgisayar hızında
olsaydı, çarpma işleminde eşitliğin iki yanında aslında aynı rakamın bulunduğunu, dolayısıyla
da önermenin basit bir totoloji olduğunu görmemiz zaman almayacaktı. Ayer’e göre bu
kanıtlamadan çıkan sonuç, deneyciliğin ilkelerini bir kez daha desteklemektedir. Bir
önermenin a priori olarak doğru olması, ancak onun totoloji olması ile mümkün
olabilmektedir.
5- Deneysel Önermelerin Geçerlilik Ölçütü
A priori önermelerden sonra sıra deneysel önermelerin geçerliliğinin belirlenmesinde
kullanılacak ölçütün tespit edilmesine gelir. Ayer’e göre deneysel bir önermenin doğruluğu ya
da yanlışlığı, analitik önermelerde olduğu gibi iç-tutarlılığına bakarak değil, önermenin bazı
maddi ölçütleri yerine getirip getirmeyişi ile belirlenebilir. Burada kullanılacak maddi ölçüt,
daha önceki tümevarım ve tümdengelim tartışmasında da ifade edildiği üzere, kesinlik,
tartışılmazlık, apaçıklık, aşikarlık vs. olamaz çünkü herhangi bir deneysel önermenin bu
özellikleri taşıması mümkün değildir. Peki, bu durumda deneysel önermeler arasında bir fark
yok mudur? Ayer’e göre bu fark yine deneyimin kendisinde yatmaktadır çünkü önermeler
deneyimde sağladıkları faydaya göre farklılaşırlar. İnsanlar elde ettikleri deneyimler
neticesinde kesinlik değeri taşımasa da öndeyi gücü yüksek bazı tespitlere ya da önermelere
inanmaya başlarlar. Buradaki güdü, aslında faydacı bir güdüdür. Bu durum, aslında kırmızı
düğmeye bastığında tabağına muz düştüğünü görerek kırmızı düğmeye basmayı sürdüren ve
bir süre sonra kırmızı tuşa basmak ile muz arasında bir nedensellik bağı olduğunu varsayan
maymunkinden farksızdır. Görüldüğü gibi Ayer bu konuda Hume’un nedenselliğe ilişkin
17
18

Ayer, a.g.e., s. 50.
Ayer, a.g.e., ss.62-63.
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görüşlerini takip etmektedir. O halde insanların kurduğu varsayımlar sistemlerinin işlevi;
Ayer’in ifadesiyle;
[b]elli bir alandaki deneyimizin ne olacağı üzerinde bizi önceden uyarmak, doğru
öndeyiler yapabilme olanağını bize vermektir. … Yaşamımızı sürdürme isteği de içinde
olmak üzere, en küçük isteklerimizin bile yerine getirilebilmesinin, başarılı öndeyiler yapma
yeteneğimize bağlı olduğu açıktır.19
O halde, kurduğumuz varsayım sistemlerini, daha doğru öndeyilerde bulunan önermeler
yahut bütün olarak sistemler karşımıza çıktığında değiştirmemiz de gayet normaldir çünkü
deneysel önermelerin geçerliliğini sınanmamıza yarayacak tek ölçüt, onun pratikteki yararı
olmak durumundadır. Bu da insan yaşamının kesinlikten yoksun olduğunun bir kez daha itiraf
edilmesinden başka bir şey değildir.
6- Etik, Estetik ve Teolojik Yargıların Analizi
Ayer’in şimdiye dek ele aldığımız görüşleri doğrultusunda, etik, estetik ve teolojinin
felsefesindeki yerini tahmin etmek hiç de güç değildir. Ayer, sentetik önermelerin, biri
olgularla diğeri değer sorunları ile ilgili iki gruba ayrıldığı şeklinde görüşü elbette
reddetmektedir. Bundan önceki bölümlerde farklı kanıtlamalar ile defalarca vurguladığı üzere
tüm anlamlı sentetik önermeler deneysel olgular ile ilgili olmak durumundadır. Şu halde değer
bildirimlerinin ya deneysel olgulara dayalı bilimsel önermeler olmaları veyahut ne doğru ne
yanlış olan anlamsız önermeler yani çoşku anlatımları olmaları gerekmektedir. Ayer,
incelemesine etik önermeler ile başlayacaktır ancak tespitlerinin estetiğe de uyarlanabileceğini
belirtir.
Ayer, ilk olarak etik sistemlerinin dünya üzerindeki çeşitliliğine dikkat çeker. Buna göre
sistemlerin etik içeriklerini dört sınıfa ayırmak mümkündür.
Önce, törebilimsel terimlerin tanımlarını anlatan önermeler, ya da belli tanımların
anlamlılığı ya da olabilirliği üzerine yargılar vardır. İkincisi törel (moral) deney olaylarını ve
bunların nedenlerini betimleyen önermelerdir. Üçüncüsü, törel erdem üzerine öğütlerdir. Son
olarak da gerçekteki törebilimsel yargılar gelir. Yazık ki bu dört öbek arasındaki ayrılık, açık
olmasına karşın, genellikle törebilimci filozofların gözünden kaçmaktadır.20
Ayer’e göre felsefenin konu alması gereken öbeğin yalnızca ilki olduğu açıktır. İkinci
öbek psikoloji ve sosyolojinin konusu olup, üçüncü ve dördüncü öbek ise hiçbir bilimin
alanına girmeyen duygusal anlama sahip önermelerdir. O halde, “ahlaki bir yargı bildiren
önermeler veya ahlaki telkinler, ahlaki hakikatleri ifade etmez, onlarda geçen ahlaki terimler
nesnel niteliklere tekabül etmez.”21 Yani felsefe kendisini etik tanımların anlamlılığı ve
olabilirliği ile sınırlamak ve etik yargılarda bulunmaktan kaçınmak durumundadır. Ayer’in
ilgilendiği şey “bütün törebilimsel terimler alanını, törebilim-dışı terimlere indirgeme
olanağıdır”22. Ayer bu araştırmada, bir eylemin doğru ya da iyi olduğu söylendiğinde bunun
hangi anlama geldiği sorusunu cevaplarken, ne genel onaylanma ve kabuller üzerinden
19

Ayer, a.g.e., s. 74.
Ayer, a.g.e., s. 80.
21
Cevizci, Ahmet, Felsefe Tarihi, Say Yayınları, İstanbul, 2010, s. 1078.
22
Ayer, a.g.e., s. 80.
20
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yargıda bulunan öznelci bakış açısını da en büyük haz üzerinden yargı veren yararcı bakış
açısını da yanlış bulur. Çünkü genel olarak onaylanan bir eylemin doğru olmadığını söylemek
de, haz veren şeylerin kötü olduğunu söylemek de iç-çelişkili durumlar değildir. Ayer’in
çözüm önerisi ise farklıdır. Ona göre etik yargılar dikkatli bir biçimde çözümlendiklerinde,
önermelerin içinde bulunan etik simgelerin yalancı-kavramlar oldukları görülmektedir.
Bir önermede bir törebilimsel simge bulunuşu, onun olgusal içeriğine bir şey katmaz.
Böylece birisine, “Bu parayı çalmakla yanlış davrandınız” dediğimde, yalnızca “Bu parayı
çaldınız” dediğimin ötesinde bir şey savlamış olmuyorum.23
Buna göre etik simgeler, cümlenin sonuna bir ünlem işareti koymak ya da cümleyi belli
bir ses tonuyla ifade etmek gibidir.
[A]hlaki bir yargı bildiren … telkin ya da önermeler, ahlaki terimleri kullanan, yargıyı
ortaya koyan kişilerin duygularını ifade etmelerine, dışa vurmalarına yarar. Onlar duygularını
dışa vurmakla kalmazlar, fakat başkalarında da benzer duyguları uyandırma, onları istenen
doğrultuda eylemeye sevk etme işlevi görürler.24
Tüm bu çözümlemelerin gösterdiği üzere, Ayer etik yargıların geçerliliğini belirleyecek
bir ölçüt olamayacağını, zira bunların zaten nesnel geçerliliğe sahip olmalarının söz konusu
olamayacağını öne sürmektedir. Tam da bu nedenle, değer sorunları ya da yargılarının doğru
olup olmadığını üzerine yapılacak tüm tartışmalar da anlamsız olmak durumundadır. Ayer
böylesi bir tartışma durumunda karşımızdakini ikna edemediğimiz durumda yaşananları şu
şekilde ifade eder:
Onunla tartışmanın olanaksız olduğunu, çünkü onda çarpık ya da gelişmemiş bir ahlak
duygusu bulunduğunu söyleriz. … Kendi değerler dizgemizin üstünlüğü duygusuna kapılırız
ve biz de onun küçümseyici terimleriyle konuşuruz. Fakat bizim dizgemizin üstünlüğünü
belirten hiçbir kanıt ortaya koyamayız. … Olgu sorunlarının tersine, arı değer yargılarıyla
uğraşırken kanıt bulamadığımız içindir ki aşırılıklara kaçarız. Kısacası, ahlak sorunlarında
tartışmanın ancak bir değerler dizgesinin önvarsayılması durumunda olanaklı olduğunu
görüyoruz.25
Ayer, etik yargılara ilişikin analizinin estetik yargılar için de aynen geçerli olduğunu,
‘güzel’ ve ‘çirkin’ gibi estetik değer belirten terimlerinin tıpkı ‘iyi’, ‘kötü’, ‘doğru’ ve ‘yanlış’
terimleri gibi duygu anlatan ve belli tepkiler ve davranışlar yaratmak amacıyla kullanılan
kelimeler olduğunu belirtir. Aynı şekilde teolojik yargılar, örneğin aşkın bir tanrının
varoluşunu ya da insanda ölümsüz bir ruh bulunduğunu savlayan önermeler de olgusal
içerikten tümüyle yoksun oldukları için anlamsız olarak nitelendirilirler. Ayer’e göre bu gibi
önermelerde bahsi geçen nesneler birer akıl nesnesi değil, inanç nesnesidir. Bu yüzden de
bilim ve teoloji birbirinden tümüyle ayrı iki düzlemdedir ve bunlar arasında bir karşıtlık
olduğunu söylemek bile aslında mümkün değildir.
7- Özbenliğin ve Başkalarının Varoluşu
Eserinin yedinci bölümünde Ayer, ortaya koyduğu düşünceleri bu kez de bir başka
felsefi probleme; kişinin kendi varoluşu ve başkalarının varoluşu problemine uygulamaya
23

Ayer, a.g.e., s. 82
Cevizci, Ahmet, a.g.e., s. 1078.
25
Ayer, a.g.e., s. 88.
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çalışır. Daha önce belirtildiği gibi Ayer algılama sorunu söz konusu olduğunda tümüyle
fenomenolojik bir görüşü benimsemiştir. Ona göre, nesnelerin varoluşuna ilişkin a priori bir
kanıt yoktur; onların varoluşunun tek kanıtının kişide ortaya çıkan duyu-deneyleri olduğunun
kabul edilmesi gerekir.26 Ayer, benliğin ve diğerlerinin varoluşu sorunlarının çözülmesinde de
bu fenomenolojik görüşün kullanılması gerektiğini öne sürer.
Ayer, analizine tüm deneysel önermelerin mantıksal kesinlikte bir dayanaktan yoksun
olduğunu bir kez daha hatırlatarak başlar. Bu bağlamda,
Sözde duyumlama eylemini gerçekleştirdiği kabul edilen tözün varoluşu da, eylemin
kendisinin yöneldiği kabul edilen duyu-içeriklerinden ayrı bir varlık olarak varoluşu da,
doğrulanmaya en küçük yatkınlığı bulunmayan şeylerdir.27
Bu nedenle Ayer, duyu-deneylerinin ve içeriklerinin var olduklarını söylemek yerine
yalnızca bunların ‘ortaya çıktığını’ söylemekle yetinmemiz, bu şekilde onların fiziksel ya da
zihinsel şeyler oldukları yanılgısından kaçınmamız gerektiğini öne sürer. Ona göre fizikselzihinsel ayrımı duyu-içeriklerine değil, onlar aracılığı ile üretilen mantıksal kuruluşlar olarak
adlandırabileceğimiz ‘nesneler’e uygulanır. O halde bir şeyin fiziksel ya da zihinsel olduğunu
söylemek, birbirinden farklı mantıksal kuruluşları birbirinden ayırt etmek anlamına
gelmektedir.
Peki, kişinin kendisinin ve başkalarının zihin içerikleri ne şekilde ele alınabilir? Ayer’e
göre,
“Kişinin kendi zihinsel durumları” ulamına ilişkin nesnelerin ayırt edici özelliği,
bunların, başlıca “içebakışsal” (introspective) duyu-içeriklerinden ve kişinin kendi bedeninin
duyu-içeriklerinden oluşması olgusudur; “başkalarının zihinsel durumları” ulamına ilişkin
nesnelerin ayırt edici özelliğiyse, bunların başlıca, başka yaşayan bedenlerin öğeleri olan
duyu-içeriklerinden oluşması olgusudur; bu iki nesneler öbeğini tek bir zihinsel nesneler
öbeği oluşturacak biçimde birleştirmeyi sağlayan şey, başka yaşayan bedenlerin öğeleri olan
duyu-içeriklerinin birçoğuyla, kendi bedeninin öğeleri olanlar arasında yüksek dereceden bir
niteliksel benzerlik bulunması olgusudur.28
Şu halde zihin ile madde arasındaki ayrıma dayanan ve filozları çokça uğraştırmış olan
zihin-beden düalizminin aslında bir yalancı-problem olduğu ortaya çıkmaktadır.
Özbenlik kavramına ilişkin analiz, tüm duyu-deneylerinin ve duyu-içeriklerinin öznel
olduğunu göstermektedir. Şu halde bir özbenliği oluşturan şey de, o kişinin duyu-öyküsünü
(sense-history) oluşturan tüm duyu-deneylerinin mantıksal toplamından başka bir şey değildir.
Dolayısıyla da özbenlik, “onun üzerine söylenen bir şeyin duyu-deneyleri üzerine bir şey
söylemek olması anlamında, duyu-deneylerine”29 indirgenebilir.
Şimdi cevaplanması gereken, bu bakış açısının kişiyi solipsizme, yani kişinin
kendisinden başkalarının varolduğunu öne sürmesini sağlayacak mantıksal kesinlikte
önermeler bulunmadığı tezine götürüp götürmeyeceğidir. Ayer bu noktada muğlak ve
kaçamak cevaplar vererek, aslında problemin ne kadar ciddi ve zor olduğunu da itiraf eder.
26

Ayer, a.g.e., s. 97.
Ayer, a.g.e., s. 99.
28
Ayer, a.g.e., s. 100.
29
Ayer, a.g.e., s. 104.
27
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Ulaştığı sonuç başkalarının varlığının, benzeşime dayanarak, yani onların kendimize benzer
görünüyor olmalarından hareketle kabul edilebileceğidir.
[B]aşka kimseleri … onların deneysel görünüşleriyle yani bedenlerinin davranışlarının
terimleri ve son aşamada da duyu-içerikleri terimleriyle tanımlamak zorundayım.30
Ancak Ayer’in bu çıkarımı eserin yayımlanmasından sonra pek çok eleştiri almış ve o
da bu eleştiriler karşısında düşüncesini bir daha gözden geçirerek, eserin sonraki baskısına
eklediği bölümde bu problemi aslında tam anlamıyla çözemediğini itiraf etmek durumunda
kalmıştır. Kendi ifadesiyle;
[D]aha yakın zamanlarda, bu uslamlamanın çok şüpheli olduğunu kabul ettim. Çünkü
iki ayrı kişiden ikisinin de aynı deneyi edindiklerini söylemeyi uygun bulacağımız durumların
tasarlanabilir olmasına karşın, gerçekte bizim şimdiki kullanışımıza göre bunun böyle
olamayacağı zorunlu bir önermedir; böyle olduğuna göre de, benzeşime dayanan
kanıtlamaların, bu kitapta ona yapılan karşı çıkmalara açık olduğunu düşünüyorum.31
Görüldüğü gibi Ayer’in felsefi sistemi, solipsizm problemine doyurucu ve ikna edici bir
açıklama getirmekten çok uzaktır ve bu olgu filozofun kendisi tarafından da açıkça ifade
edilmektedir.
SONUÇ
Passmore’a göre “mantıksal pozitivizm, bir felsefi hareket ne kadar ölü olabilirse, o
kadar ölüdür”.32 Gerçekten de Ayer’in en önemli temsilcilerinden biri olduğu mantıksal
pozitivizm düşüncesi, filozoflar tarafından çeşitli açılardan yoğun eleştirilere maruz kalarak,
büyük ölçüde terk edilmiştir. Shanker’e göre bu durumun başlıca sebepleri, akımın
argümanlarını çok kaba ve sert bir dille savunulmuş olması, buna karşın argümanlarının
eleştiriye açık ve zayıf temellerinin bulunması ve özellikle de metafiziğin elenmesi
konusundaki yaklaşımları olmuştur.
Ayer de mantıksal pozitivizme yöneltilen eleştirilere maruz kalarak, düşüncelerini
gözden geçirmek ve kimi değişiklikler yapmak durumunda kalmıştır. Hatta, 1979 yılında
yapılan bir röportajda, kendisine Mantıksal Pozitivizmin temel hatası olarak neyi gördüğü
sorulduğunda “Sanırım en önemlisi, neredeyse tamamının yanlış olmasıdır” şeklinde şaşırtıcı
bir cevap vermiştir. Ancak bu röportajdan kısa bir süre sonra herşeye rağmen aynı genel
yaklaşıma inanmayı sürdürdüğünü söylemiştir.33 Kitabının son kısmına eklediği yeni giriş
bölümünde de, düşüncesine getirilen kimi eleştiriler karşısında yanıtsız kaldığını itiraf etmiş
ancak düşüncesinin genel hatlarıyla doğru olduğuna yönelik inancından vazgeçmediğini ifade
etmiştir. Kendi ifadesiyle;
Dil, Doğruluk ve Mantık’ın ilk yayınlanışından beri geçen on yıl içinde, kitabın ele
aldığı soruların, her yönden, burada göründüğü kadar yalın olmadığı sonucuna vardım; fakat
yine de ortaya atılan görüşlerin temelde doğru olduğuna inanıyorum. … [Ş]imdiki düşünceme
30
31

Ayer, a.g.e., s. 106.
Ayer, a.g.e., s. 144.
32
Passmore’dan aktaran: Shanker, Stuart, Routledge History of Philosophy Vol IX, Philosophy of
Science, Logic and Mathematics in the Twentieth Century, Taylor and Francis, New York, 2004,
p.193.
33
Aktaran: Shanker, Stuart, a.g.e., p.194.

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

715

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
göre, eğer içindeki düşüncelerden bir çoğu böylesine keskin bir biçim içinde sunulmuş
olmasalardı, daha inandırıcı olabilirlerdi.34
Ancak Shanker tüm bu olumsuz yönlerine, eksikliklerine ve zayıflıklarına rağmen
mantıksal pozitivizmin felsefe tarihinde en azından üç sebepten ötürü önemli bir yere sahip
olduğunu kabul etmemiz gerektiğini ifade eder;
İlki akımın revaçta olduğu dönemde yaptığı çarpıcı etki düşünüldüğünde tümüyle
tarihseldir. İkincisi fikirlerine içkin olan … ilgi çekiciliktir. Üçüncüsü ise, bugün hiç kimse
kendini mantıksal pozitivist olarak adlandırmıyor olsa bile, akımın –doğrulanabilirlik ve etik
emotivizm gibi- bazı temel yaklaşımlarına, etik, din felsefesi ve bilim felsefesi gibi belirli
alanlarda yapılan tartışmalarda parametre olarak halen başvuruluyor olmasıdır. Yine
söylenebilir ki, ana bitki ölmüşse de, tohumlarının çoğu hala hayattadır ve şu veya bu biçimde
aktif haldedir.35
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SAĞLIK KURUMLARINDA SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ
Doç. Dr. Hüseyin Dikme
Dr. Öğr. Üyesi İpek Sucu
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Özet
İlk insandan günümüze insanların en temel ihtiyaçlarından birinin sağlık ihtiyacı olduğu
görülmektedir. Bu ihtiyaçla ilgili ortaya çıkan problemler insanın yaşam kalitesini düşürmekte
bu durumda insanları bu ihtiyaçlarını en kısa sürede gidermeye zorlamaktadır. Bu ihtiyacı
hisseden insanların sağlık ihtiyacının karşılanması sağlık yönetiminde en temel ilkelerden biri
olarak ele alınmaktadır. Bu durum dışında ihtiyaç olmayan durumların sanki insanın
ihtiyacıymış gibi gösterilmesi de önemli bir problem olarak sağlık yönetiminde karşımıza
çıkmaktadır. Hastaların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesinde sosyal medyanın kullanılması
sağlık yönetimi alanında hem insanlar hem de yönetim açısından önemli avantajları da
beraberinde getirmiştir. Ancak sosyal medyanın reklam boyutu ihtiyaç boyutunun önüne
geçtiğinde bu durumda iyi ve güvenli sağlık yönetimi alanında uzaklaşmamıza yol
açmaktadır. Bu bakımdan sağlık yönetimi ve sosyal medya yönetimi özel olarak ele alınmalı
ve etik değerler ve ihtiyaçlar süzgecinden geçirilmelidir. Dünyada ve ülkemizdeki devlet ve
özel sektör sağlık kuruluşlarının belirttiğimiz hususlar da göz önünde bulundurularak bu
duruma yaklaşımları insan sağlığı için önem arz etmektedir. Yine bu sağlık kuruluşlarının
medya kullanımı ve bu kullanımın insanın sağlık ihtiyacıyla ilişkisi günümüz dünyasında
önem bir konum oluşturmaktadır. İnsanların teknolojinin getirdiği imkânlarla iletişim
alanında sürekli geliştikleri görülürken, sağlık sektörü de bu alanda medya üzerinden
insanlara ulaşmaya yönelmiştir.
Anahtar Kavramlar: Sağlık Kurumları, Sosyal Medya, Yönetim.
SOCIAL MEDIA MANAGEMENT IN HEALTH
INSTITUTIONS
Abstract
From the first man to the present, one of the most basic needs of people seems to be the
need for health. Problems related to this need reduce the quality of life of the people and this
situation forces people to fix these needs as soon as possible. Meeting the health needs of
people who feel this need is considered as one of the most fundamental principles in health
management. Demonstrating the situations that are not needed as the needs of people is also
an important problem in health management. The use of social media to address the health
needs of patients has brought important advantages in the area of health management both in
terms of people and management. However, when the advertising dimension of the social
media outweighs the need size, it leads us to move away from good and safe health
management. In this regard, health management and social media management should be
handled in particular, and ethical values and needs should be filtered. Considering the issues
we have mentioned, the approaches of the state and private health institutions in the world and
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our country to this situation are important for human health. Likewise, the use of media by
these health institutions and the relationship of this use with the health need of people
constitute an important position in today's world. While it is seen that people are constantly
developing in the field of communication with the opportunities brought by technology, the
health sector has also tended to reach people through the media in this field.
Key Words: Health İnstitutions, Social Media, Management.
1) GİRİŞ
1.1) Sosyal Medya Kavramı ve Gelişim Süreci
Günümüzde sosyal medya kavramı günlük hayatta ve insanların karar alma süreçlerinde
önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son dönemlerde bilgiye ulaşmak için
kullanılan teknolojik gelişmeler bu sürecin önemli bir parçası olarak görülmektedir. Sosyal
medya kavramı teknik bakımından Web 2.0 döneminin başlamasıyla oluşan iletişim sürecidir.
Sosyal medya kullanıcıların sanal ortamında üretim yapmalarını sağlayan internet tabanlı
uygulamaların bütünü olarak ta ele alınabilir. Sosyal medya kavramı iletişimi tek boyutlu
olmaktan çıkarmış ve çift boyutlu hale getirerek bireylerin düşüncelerini hem yazmaya hem
de yayınlamaya imkân tanımıştır. Gelişmiş ülkelerde demokrasi kültürünün var olmasında
yasama, yürütme ve yargıdan üçlüsünün yanında önemli bir güç olarak ele karşımıza
çıkmaktadır. Bu kavram içerisinde iletişim siteleri, Wikiler, iletişim araçları, Facebook ve
Twitter gibi insanların ortak kullandıkları ve paylaşım yaptıkları sanal ortamları da
kapsamaktadır. Web teknolojisindeki gelişmelerle birlikte pasif konumdan etkileşimsel
konuma geçen birey aktif olarak sosyal medya kavramında üreten ve üretilene dâhil olan
konumuna gelmiştir. Sosyal medya kanalları sayesinde bireyler fikirlerini, duygularını ve
tecrübelerini kendileri paylaşabilmektedirler. Bu paylaşımın ücretsiz olması onu ayrı bir
konuma getirmektedir. Ayrıca içtimai medya bireye bu yönleriyle yakınken sağlık kurumları
için de önem arz etmektedir. İçtimai medya kavramını diğer kitle iletişim araçlarından ayıran
en önemli özellikler arasında etkileşimsellik, anındalık, iktisadi olması, yoğun bilgi ağı
içermesi, multimedya özelliği gibi yönleri sayılabilir. Bu yönler içtimai medya kavramını
çoğu çıkar gruplarından uzaklaştırmaktadır1.
İçtimai medya teriminin anlamını biraz daha genişletecek olduğumuzda bu kavram;
iletişimin etkileşimli bir diyalog haline getirilmesi için web tabanlı ve mobil teknolojilerin
kullanılması anlamına gelir. Kavramı biraz daha detaylandıracak olursak, Web 2.0 kavramının
fikirsel ve dijital esaslarını kullanan bireylerin kendi üretimlerini gerçekleştirmelerine imkân
sistem olarak da tanımlamışlardır. Herkes tarafından erişilebilir ve ölçeklenebilir iletişim
teknikleriyle etkinleştirilen içtimai medya, kuruluşların, toplulukların ve bireylerin iletişim
biçimini büyük ölçüde değiştirmiştir. İçtimai medya siteleri, iletişim ihtiyaçlarını ve
isteklerini yerine getirmeye uygun bir yapı sistemidir. Bu yönüyle içtimai medya,
kullanıcıların çevrimdışı ilişkiler sürdürmesi ve geliştirmesi için tercih edilmektedir2.
Emin KAYA, Sağlık İletişiminde Sosyal Medya Kullanımı, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayınlanmamış yüksek Lisans Tezi, Isparta 2014, s. 45.
2
Meryem TURGUT, Gamze KUTLU, Sinem MUTLU, Sağlık Yönetimi Öğrencilerinin İletişim Becerileri ile
Sosyal Medya Kullanımları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, İşletme Bilimi Dergisi, Cilt 6, sayı 1, 2018, s. 187.
1
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İnternet kavramının insan hayatına girmesiyle birlikte önemli bir dönüşüm yaşanmıştır.
Her geçen gün internet kullanımı artmıştır. Böylece internet kullanım durumundaki
gelişmelerin 20. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde internet’in insanlar
tarafından kullanılma oranları hızlı bir şekilde artış gösterince, bazı internet girişimleri ortaya
çıkmış ve herkesin internete “.com” uzantılı alan adlarını almasıyla birlikte internet sitelerinin
sayıları artmış böylece insanlar ürettiklerini paylaştıkları siteden oluşturmaya başlamışlardır.
Böylece Web 2.0’ın sunduğu imkânlarla insanlar işlerini daha kolay ve hızlı yapmaya
başladılar. Yalnız internet ortamının getirdiği bu kolaylıkların bir taraftan güvenlik ve etik
boyutları tartışılmaya devam ederken bazı hukuki problemleri de beraberinde getirmiştir3.
Ülkemiz 1993 yılında ABD üzerinden internete erişmiş olup tüm dünyadaki gibi
ülkemizde de içtimai medyanın ortaya çıkmasıyla birlikte hızlı bir yükselişe geçmiş Facebook
ve Twitter kullanıcı sayısı bakımından Türkiye dünyada 6. Avrupa’da ise 1. sırada
görünmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte iletişim dönüşmüş eş zamanlı bir niteliğe
kavuşmuştur. Ülkemizde ilk içtimai medya girişimi 1999 yılında ekşi sözlükle başlayıp
Messenger, Blogger, Youtube ve Facebook gibi içtimai paylaşım siteleriyle gelişimine devam
etmiştir. 2011 yılı itibariyle Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki internet kullanıcı sayısı
32.897.000 olarak görülmektedir4.
Gelecekte Web 2.0 internet teknolojisinin yerine Web 3.0 internet teknolojisi
kullanılmaya başlanacağı bildirilmektedir. Bu internet teknolojisiyle birlikte herkesin her
yerden herhangi bir aracı kullanarak erişimine ulaşabileceği kolay ve aynı zamanda her yerde
bulunan bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır5.
Günümüzde kullanıcılar arasında etkin olarak kullanılan Facebook, Twitter, Youtube,
İnstagram, Linkedin, Pinterest, Foursquare, Google+, FriendFeed gibi araçlar içtimai medya
deyince ilk akla gelenler arasında sayılabilir6.
2) SAĞLIK KURUMLARINDA SOSYAL MEDYA KULLANIMI ÖNEMİ
Dijital dünya, vatandaşların daha sağlıklı, huzurlu ve güvenli bir şekilde yönlendirilmesi
ve yönetilmesinde önemli avantajları da beraberinde getirmektedir. Bu avantajlarla birlikte
halkın öncül istekleri ve yaşamsal fonksiyonları tespit edilip gerekli tedbirler alınabilir. Bu
durum hem ülkemizde hem de dünya da var olan az kaynakların yönetilmesinde de önemli
avantajları beraberinde getirecektir. Bu anlamda ister kamu isterse özel sektör olsun doğru
yönetsel ve ekonomik kararlar alabileceklerdir. Böylece vatandaşa gerçek anlamda ulaşma
imkânı elde eden kurumlar iyi stratejiler uygulayabileceklerdir. Verimli olan bu hizmetler
halkın yaşam kalitesini de arttıracaktır7.
Yaşam alanlarımızda günden güne artış gösteren sağlık problemleri ve bu problemlerin
giderek çeşitlenmesi insanlarda bu konuda ki hassasiyetleri geliştirmiş. Bunun sonucunda hem
çevre hem de insan ile ilgili unsurların birlikte ele alınması sonucunu insanlara deklare
etmeye başlamıştır. Bunun farkına varan bilinçli varlık olan insan samimiyet, inanç ve iyi
3

Emin KAYA, a.g.e., s. 45-46.
Emin KAYA, a.g.e., s.46-47.
5
Emin KAYA, a.g.e., s.47.
6
Emin KAYA, a.g.e., s.55-62.
7
Seyida ERKEK, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 35, 2016: 141–150, s. 143.
4

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

719

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
olana ulaşma azmi ile kendini tetiklemeye başlamıştır. Bütün bu çaba “bilgi okuryazarlığı” ve
“sağlık okuryazarlığı” tutumunu destekler mahiyette sonuçlarla insanı kuşatmıştır. Bilgisayar
kullanımın hem dünya da hem de ülkemizde giderek artması artı ve eksi koşulları beraberinde
getirmiştir. Bütün bu etkenler sağlık konusunda güvenli bilgi endişesini beraberinde
getirmiştir. Bu durum güvenli bilgiye ulaşma önemli bir konuma sahiptir8. Bu yönü ile sağlık
yönetiminde içtimai medya kullanımı önem arz etmektedir.
Globalleşme kavramı dünyada eskisinden çok fazla olarak hissedilmektedir.
Globalleşmenin etkileri, başlangıçta iktisadi olarak ortaya çıkmış olsa da son dönemlerde
içtimai yaşamda da görülmektedir. Bu durumun altında yatan olgu ise terakki eden
teknolojilerin günlük dünyamızda kapladığı alandır. Globalleşme sürecinin yaşanmasıyla
birlikte yeryüzünde dijital teknoloji ve halkın seçtiğinin kıymetli olması bireyin kendini ifade
etmesini güçlendirmiştir. Bu durum ile birlikte İletişim kaynaklarını çoğaltmış, demokrasi
kültürünün daha fazla yeşermesi sonucunda içtimai dönüşümler yaşanmıştır. Bu dijital alt
yapı vatandaşın olumlu ya da olumsuz ihtiyaçlarını gösterdiği önemli bir mekân konumuna
gelmiştir. Bu mekân çeşitli amaçlar için kullanılmaya başlanmıştır. Bu amaçlar arasında siyasi
erke varlığını gösterme olabildiği gibi kimi zamanda içtimai yapıdaki birleşmeyi sağlayacak
yapılar kurma olarak kendini ortaya çıkarmıştır9. Bütün bunlar içtimai medya kavramını
kullanmayı önemli hale getirirken sağlık alnında da kurumsal kültürler bu durumu kullanmaya
başlamışlardır.
İnsan sağlığının yönetimi alanında Türkiye’deki hastanelerin içtimai medya hesaplarını
ne şekilde kullanacaklarına ve neler paylaşabileceklerine ilişkin herhangi bir kılavuzun
olmadığı görülmektedir. Hastaneler içtimai medya hesaplarını diledikleri şekilde kurup
yönetebilmektedirler. Bu hesaplarda yapılan paylaşımların sıklıkları hastanelere göre
değişebilmekte ve yönetimi hastane yapılarına göre farklılık göstermektedir. Bu anlamda
genel bir uygulama görülememektedir. Bu genel uygulamanın olmaması hastanelerin bu
konuda kendilerini ifade etme imkanlarını genişletmektedir10.
Bilişim altyapılı içtimai medyanın sağlık alanında uygulanmasını gerçekleştiren
gayretler gün geçtikçe artmaktadır. Ancak buna rağmen özellikle sürekli hastalıkların
rehabilite edilmesinde bu kavramları ele almayı izah etmek güç olmakla beraber, içtimai
medyanın sağlık iletişimi alanında önemli bir etkiye sahip olduğu aşikârdır11. Bu etkinin hangi
amaçla kullanıldığı önemli bir konu olarak karşımızda durmaktadır.
Sağlık alanında içtimai medyanın kullanımı insanlar için bazı imkânları da beraberinde
getirmiştir. İçtimai medya aracılığı ile sağlık iletişim alanında önemli gelişmeler kaydedilmiş
coğrafi konum olarak farklı durumdaki binlerce vatandaşa ekonomik yönden ve ulaşabilirlik
yönünden kolaylıklar sunmuştur. Böylece insanoğlu bu dijital altyapı ile sağlık dünyasında
bilgiye ulaşma bakımında yeni bir dönemin eşiğine ulaşmıştır. Özellikle içtimai medya,
Başak MENDi, Sağlı İletişiminde Sosyal Medyanın Kullanımı: Dünyadaki ve Türkiye’deki Uygulamalar, s.
276.
9
Kezban KARAGÖZ, Yeni Medya Çağında Dönüşen Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm Hareketleri, s.
1.
10
Mahmut AKPOLAT, Mustafa AMARAT, Neslihan OTYILDIZ, Sağlık Kurumları Paydaşları İle İletişimde
Twitter’i Nasıl Kullanıyor?, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 22 (1 ) , 2019, s. 187.
11
Başak MENDi, a.g.m., s. 277.
8
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kullanıcıların farklı formattaki dijital içerikle ilgili kolay ve uygun maliyetli imkânlar ortaya
çıkmıştır. Sağlık kurumları ve sağlık çalışanları çeşitli dijital platformlar veya içtimai ağ
yapılarını mesleklerinde etkin olarak kullanarak, paydaşları içerisinde yer alan hasta, diğer
hekimler, sağlık çalışanları ve çevre ile emniyetli sağlık bilgisi üleştirebilir, tetkik ettikleri
bulguları veya sağlık alanındaki gündemi kolayca iletebilirler. Toplumun birbiri ile kurduğu
iletişimi güçlendirmesi yönüyle dijital altyapı önemli avantajlar sağlarken kurumların verdiği
hizmeti üleştirme bakımından büyük avantajlar sağlamaktadır. Bu yapı sayesinde insanların
haber ve bilgi alma durumu güçlenmiş bu güç topluma sıhhat alanındaki hizmetten
yararlanma bakımında daha fazla adil bir bölüşüm sağlamıştır. Sıhhat alanında bulunan
paydaşların fikir teatisi yapmaları yönünden içtimai medya unsurlarının var olmasıyla suhulet
kazanmıştır. İçtimai medya sıhhatin yanında davranışı dönüştürme anlamında iletişim ve
birlikte yol almaya imkân vermekte sıhhat eğitimi ve gelişimi adına da suhuletler
sağlamaktadır. Bu durum bireylerin sıhhat ve esenlik durumlarına olumlu katkı
sağlamaktadır12.
Teknolojideki hızlı gelişim yaşamsal açıdan birtakım genişlemeleri de beraberinde
getirmiştir. Son dönemlerde yeni bir içtimai ortam haline gelen bilişim ağı, şahsi ve içtimai
yapılara döngü ve mekândan münezzeh bir iletişim alanı vermeye başlamıştır. Bu yapı şahsi
ve içtimai örgütlerin bilişim ağı içerisinde örgütlü bir yol izlemesine sebep olmuştur. İletişim
unsurlarında, öncelikle çoklu-medya ve yeni enformasyon teknolojisindeki terakkiler, sıhhat
bilgisine ulaşmayı geliştirmeye hızlıca ilerlemektedir. Bu yönden, sıhhat iletişimi şahısların
ve içtimai birlikteliklerin daha fazlaca güçlendirilmesi anlamındaki eğilimi daha fazla önemli
bir kaynak olarak değerlendirmektedir. İçtimai medya, sıhhat bilgilerini insanlara ulaştırmada
çok önemli bir güce sahiptir. İçtimai medya, birincil unsurlar arasında içtimai unsurların
hareketlerini yönlendirmesi bakımından kıymetlidir. İleri yandan içtimai medya başka
şahısların hareketlerini yönlendirmede çok kıymetli varyasyonlara sahiptir. Bu konuda
kıymetli olarak bu alan içerisinde yer alan şahıslar içerisinde enformasyon döngüsü çok hızlı
olmakta geri alınan dönüt ve dönüt buna misal verilebilir. Fakat bu olumlu etkileri net bir
şekilde ortaya koymak o kadar kolay değildir. Bu durum içtimai medyanın gücünden ve
terakkisinden kaynaklanmaktadır. Teknolojik gelişmeler, yerel, ulusal ve küresel topluluklar
içindeki bilgi ve bilgi alışverişi için bir mekanizma olarak içtimai medyanın gelişimini
beslemeye devam etmektedir. İnsanoğlu içtimai bir canlı olduğu için birlikte yaşama ve
birlikte hareket etme güdüsüne sahiptir. Bu bakımdan içtimai yapı içerisinde üzerlerine
aldıkları birtakım roller içtimai görevleri bulunmaktadır. İçtimai yapı içinde hayatı idame
ettirme konusundaki üleştirmeyi ve birlikte hareket etmeyi mecburi bir hale getirmektedir.
İçtimai ihtiyaçların ve problemlerin birçoğu, onlarca kişinin tek başına değil birlikte ve
anlaşarak eşgüdümlü olarak yan yana durmasını istemekte böylece ihtiyaçları gidermek,
problemleri gidermek için çabayı istediğinden, içtimai hareketler bundan böyle çoğunlukla
iktisadi, politik, inançsal ve işsel düzlemler çevresinde organize edilmiş etkin toplulukların
yansımaları muvacehesinde ortaya çıkmaktadır. Bu durumda aynı ilgi alanlarına sahip, aynı

12

Başak MENDi, a.g.m., s. 281.
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görüşü savunan, hayata bakış açıları benzer, ortak bir düşünceye sahip insanların içtimai
medya üzerinden örgütlenmelerine neden olmuştur13.
2.1) Sağlık Kurumlarındaki Yönetim Anlayışında Sosyal Medyanın Etkisel Gücü
İçtimai medyanın sıhhat alanında geniş bir kullanım alanına sahip olduğu
görülmektedir. Bu anlamda yüzeysel olarak bakıldığında içtimai medya şahsi sıhhat
kurumlarında reklâm için, kamuya ait yapılarda da önleyici anlamda sağlık anlamında bilgi ve
haklar konusunda bilgi verme hedefleri ile değerlendirilmektedir14. Özellikle devlete ait sağlık
müesseslerinde içtimai ağlar, vatandaşların fikriyatlarını algılayabilmek için büyük bir fırsat
olarak değerlendirilir. İçtimai ağlarda ifade edilen problemler ve tenkitler devlet müesseslerini
yönetirken var olan yönetim anlayışını tanzim etmek ve terakki ettirmek için ele alınmalıdır15.
Ekonomik bir Pazar ortamında kullanılacak kazanç araçları bakımından ele alındığında
birçok müessese şahsi kıymetlerini, kurum kimliklerini ve tüm çıktılarını kendileri için lazım
olan gruplara iletmeye gayret göstermekte bu iletim sonucunda ulaşmak istedikleri gruplarla
iyi bağlar oluşturmak istemektedirler. Yakın zamanda içtimai ağların ve medya unsurlarının
şahıslar ve içtimai gruplar eliyle fazlaca kullanılması sonucunu beraberinde getirmiştir. Bu
durum içtimai medyayı daha da etkili bir duruma getirmiştir. Öncelikli ulaşılmak istenen
gruplarda gençler ilk sıraları aldığında içtimai medyanın önemi daha da artmaktadır. Bu
anlamda kurumlar içtimai medyayı daha da etkin olarak kullanarak yeni nesle ulaşmaya
çalışmaktadırlar. Bu genç ve dinamik nesli yakalamak için para, özel tekliflerle onlara hitap
etmeye çalışmaktadırlar. Özellikle hedef kitlesi daha çok genç nesil olan birçok müessese
iletişim süreçlerinde içtimai medyayı birincil alan olarak kullanmaya ve bu alana özel
kampanyalar tasarlayarak büyük bütçeler ayırmaya başlamıştır. İçtimai medya, hem firma ya
da yönetilen yapıların piyasadaki güven endekslerini muhafaza etme hem de yönetimsel
gerçekler bakımından çok değerli bir adıma ulaşmıştır. Çok uzun zaman dilimlerinde ciddi
etkileşimsel bağlarla elde edilen bu güven endeksi içtimai ağlar vasıtasıyla iletiliyor olması ve
muhafaza edilmesi kurumların vatandaş ile bağları anlamında çok kıymeti haiz bir yerdedir16.
Bireyin bir şeyi satın almaya başlaması nasıl başlamaktadır sorusuna şu cevabı
verebiliriz. Bu soru sıhhi alanda şahısların sıhhi sıkıntılarının ilk ortaya çıkmasıyla birlikte
ortaya çıkmaktadır. Sıkıntı resmedildikten sonra sıhhat sıkıntısını ortadan kaldıracak başka
yöntemleri bulmak, kritik etmek ve bu kritik sonucunda sıkıntısından kurtaracak çözümü
parasal olarak ele alıp satın alma durumuna gelme ve bu yönde tavır ortaya koymak için en
temel argüman enformasyon sahibi olmaktır. Enformasyon kaynakları şahsi ticaretle ilgili,
devlete dayalı ya da bireysel ya da kamusal kültürlerden meydana gelmektedir. Sürekli
Gül ERGÜN, Beste KESKİN, Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleki Örgütlenmede Sosyal Medya
Kullanım Özelliklerinin Belirlenmesi, ACU Sağlık Bil Dergisi, s. 2.
14
Kemal TEMEL, Fevzi AKINCI, Sağlık Hizmetleri Pazarlamasında Reklâm ve Sosyal Medyanın Rolü,
Hastane Öncesi Dergisi, Cilt 1, Sayı: 2, Ekim 2016, Sayfa No: 27–37, s. 33.
15
Dilek GÜLEÇ, Selen YILMAZ IŞIKHAN, Kümeleme Analizi ile Türkiye ve DSÖ Bölgesi Ülkeleri Resmi
Sağlık Birimlerinin Sosyal Medya Kullanımı Açısından Karşılaştırılması, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve
Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt 1, sayı 3, 2016, s. 37.
16
Mehmet TOKATLI, İbrahim ÖZBÜKERCİ, Nazan GÜNAY, Beril AKINCI VURAL, Kurumsal İtibarın
Sosyal Medya Üzerinden Aktarımı: Sektör Liderlerinin Twitter Yönetimi Üzerine Bir Araştırma, Gümüşhane
Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt: 5 sayı 1, Mart 2017, s. 34.
13
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terakki eden bilişim sistemleri teknolojiyle birlikte bu teknolojiyi kullanan bireyler özellikle
de konumuz açısından sıhhi ihtiyaçlarını gidermek için bu hizmeti kullananları yönüyle
enformasyonla daha etkili ve çabuk buluşabilmektedirler. Bilişim ortamını kullanarak hizmet
almak isteyen tüketicileri sağlık açısından hizmet konusunda, hizmet alacağı hekim ya da
sağlık kurumları anlamında enformasyon, fikir ve yaşamsal deneyim konularında kendilerine
imkân ve fırsat veren yapı içtimai medyadır. Tüketicilerin başvurduğu önemli enformasyon
kaynaklarından birisi olan içtimai medya, sıhhat hizmeti açısından çok önemlidir. İçtimai
medya araçları ile tüketiciler bilişim teknolojilerinin sunduğu paylaşım kanalları ile daha önce
bağları olsun ya da olmasın şahısların artı ya da eksi yaşamsal tecrübelerinden istifade de
bulunabilmektedirler. Bu hizmetlere ulaşmak isteyen şahıslar arda herhangi bir aracı olmada
çok pratik bir şekilde istişarede bulunabilmekteler sual ve cevap konularında tatmin edici
sonuçlar alabilmektedirler. Bunun yanında kendilerine benzer sıhhi problem yaşayan
insanların yaşamsal deneyimlerini elde etme bakımından özgür bir ortama sahip olma durumu
ve kaliteli işin ehlinden yardım alma gibi faktörler bu durumu daha cazip hale getirmektedir17.
Kurumlar maddi varlıklarının yanında bir de manevi varlık taşımaktadırlar. Bu anlamda
kurumlar için en kıymetli unsurlardan bir tanesi kumun güven duyulan bir etkiye sahip
olmasıdır. Bu anlamda kurumlar güven veren bir yapıdalarsa ekonomik daralmanın yaşandığı
dönemlerden en rahat atlatan yapıda olmaktadırlar. Bu güven endeksini kurumlar kolay
kazanmamakta bunun için uzun yıllar ortaya koydukları iyi performans ile elde etiklerini iyi
bir şekilde koruma ve idare etme durumundadırlar. Bu nedenle içtimai medya anlamında
kurum güven endeksinin korunması çok önem arz etmektedir. Son dönemlerde içtimai medya
kurumun güven endeksinin korunması anlamında ve idaresi anlamında çok önemli işlevlere
sahip bir argüman olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yönlerden hareketle birçok kurum güven
endeksinin korunması anlamında sosyal medyayı etkili bir şekilde kullanmaktadır. Bu açıdan
itibar önemli bir kurumsal yapıdır18.
Bilgiyi ulaştırma sağlık kuruluşları için önemli bir aşamadır. Bu amaçla sıhhat
hizmetleriyle ilgili bilgi veren sıhhat hizmeti konusunda hizmet almak isteyenler ile doktor,
sıhhi kurumlar ya da sıhhat hizmeti ile ilgili bilgilere içtimai medyayla suhuletle
erişilebilmektedir. Topladığı bilgi sonucunda sıhhat hizmeti alma kararını veren birey aldığı
hizmetten duyduğu memnuniyet oranında sağlık kuruluşlarıyla ilgili önemli dönütler
vermektedir19. Bu durum yine sağlık kurumlarında ve yönetiminde içtimai medyayı önemli
bir konuma getirmektedir.
Bireyler bir konuda karara vardıklarında bu kararı devam ettirmek için bir takım destek
işlevi görecek mekanizmalar tarafından yönlendirilirler. Bu anlamda İçtimai bilişim
araçlarının şahsi bağlılık konusunda olumsuz etkilere yol açtığı ve kullananlara doğrudan aktif
bir iletişim imkânı verdiği görülmektedir. Bu imkânlar sıhhat konusunda insanlara faydalı
olmak için yeni imkanlar sunmaktadır. Bu cihetlerden içtimai medyanın değişik kesimler

Emre TENGİLİMOĞLU, Nurettin PARILTI, Cemre Eda YAR, Hastane ve Hekim Seçiminde Sosyal
Medyanın Kullanım Düzeyi: Ankara İli Örneği, Bu çalışma 10–12 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenen “8.
Sağlık ve Hastane İradesi Kongresi”nde sözel bildiri olarak sunulmuştur, s. 80.
18
Mehmet TOKATLI, İbrahim ÖZBÜKERCİ, Nazan GÜNAY, Beril AKINCI VURAL, a.g.m, s. 34.
19
Emre TENGİLİMOĞLU, Nurettin PARILTI, Cemre Eda YAR, a.g.m., s. 83- 84.
17
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üzerindeki etkileri ve insan gruplarına yansımaları tespit edilmelidir20. Bu durumun farkına
varıldığında yönetim alanında uygulanacak yaklaşım daha kaliteli hale gelecektir.
Sağlık kurumlarında içtimai medya kullanımı ile ilgili birçok örnek gözümüze
çarpmaktadır. İçtimai medyanın sıhhat alanında kullanımına bir örnek olarak Mayo Clinic
uygulamaları gösterilebilir. Kazanç amacı gütmeden insanlara faydalı olacak onların sıhhat
ihtiyaçlarını karşılayacak kurumlar günümüzde önem arz etmektedir. Bu kurumlar Amerika
ve Avrupa da karşımıza çıkarken ülkemiz de de bu durum ile ilgili sevindirici bazı hadiseler
yaşanmaktadır. Bu anlamda gerekli çalışmalar yapılırsa sağlık ile ilgili birçok hastalığın
önceden önlenebilir bir seyir izlediği karşımıza çıkmaktadır. Özellikle kronik olarak ifade
edebileceğiz kalp hastalıklarında içtimai medya unsurları bilinçlendirici bir rol
üstlenmektedir. Bu anlamda sağlık konusunda bazı tehditlere maruz kalan gruplar çok rahat
bir şekilde yönlendirilebilmektedir21. Bu kullanıldığında durumda bir iyileşme olma ihtimali
yüksek görülmektedir.
Dünyada bugün hastanelerin stratejik amaçlarını yerine getirmeleri için içtimai medya
hesaplarını etkin olarak kullanmaları tavsiye edilmektedir. Bu kanallardan sürekli olarak
çevrimiçi paydaşları ile iletişim ve etkileşimde bulunmalı ve geri bildirimler almalıdırlar. Bu
alanı kalite performanslarının ölçülmesinde ve hastanenin değer üreten bir işlevi olarak
görmeleri tavsiye edilmektedir. Ek olarak kullanılan hesapların olası faydalarını arttırmak için
her hastane ya da hastane grubunun kendi müessese kültürü doğrultusunda içtimai medyayı
yönetmesi ve paydaşları ile etkileşime girmesi tavsiye edilmektedir22.
İçtimai medya iletişim sürecinde olduğu gibi sıhhat bakımından ve sağlık yönetimi
bakımından bir dönüşüm yaşanmasına neden olmuştur. Sıhhatli toplum için şahıslar üzerinden
yola çıkılırsa içtimai medya yeni bir bakış açısını hayatımıza kazandırmıştır. Bütün bu
argümanlarla birlikte bu ağları kullanan paydaşlar arasında birlikte çalışma ve üretme
bakımında çok önemli artıları barındırmaktadır. Bu yapıda şahsi hayatın korunması konusu da
en fazla üzerinde durulması gereken konulardan biri olarak karşımız da durmaktadır23.
3) SONUÇ
Dünyada ve ülkemizde içtimai medyanın kullanımı ve kullanım alanları sürekli
genişlemekte bu durum sıhhat alanındaki yönetim anlayışını ve uygulamalarını da sürekli
değişime zorlamaktadır. Teknoloji gelişirken bu gelişimin sıhhat alanında insan sağlığı ve
diğer canlıların sağlıkları konusunda kullanılması her geçen gün daha da önem
kazanmaktadır. Bu anlamda içtimai medya kullanımının sağlık yönetiminde insan sağlığına
hizmet etmesi önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. İçtimai medya insan sağlığı için
reklamdan daha çok doğru ve güvenli bilgi verme ve diğer amaçlarla kullanılmalıdır. Bu
yapıldığında insanların sağlıklı yaşamasına çok önemli katkısı bulunacaktır. Sağlık yönetimi
alanında bir taraftan insan sağlığı bir taraftan bu sağlık yönetimi arasındaki dengeye ulaşmada
içtimai medyanın kullanılmasının çok faydalı olacağı da ayrıca görülmektedir.
Başak MENDi, a.g.m, s. 282.
Başak MENDi, a.g.m., s. 284.
22
Mahmut AKPOLAT, Mustafa AMARAT, Neslihan OTYILDIZ, a.g.m, s. 188.
23
Başak MENDi, a.g.m., s. 285.
20
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İnsan sağlığı alanında artık bakış açımız insanı her yönüyle ele alan bir yapıya
kavuşmuş sosyal medyada insanın her yönüyle ele alınması ve tetkik edilmesi bakımından
yönetimsel süreçlere büyük avantajlar sağlamıştır. Artık bütün bilim dalları ile insan sağlığına
bakılmakta bu durum dünyada ki bilişim teknolojisindeki gelişmeleri yakından takip etme
zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu hem yönetimsel açıdan çok büyük faydaları
barındırırken hizmetin kalitesini de olumlu yönden etkilemeye devam edecektir. Bütün bu
yapılanlar karşılıklı bilinci arttıracak artan bilinçle yönetim anlayışsı daha şeffaf olacaktır24.
Bu bakımlardan değerlendirildiğinde içtimai medya sıhhat yönetiminde önemli bir işleve
sahiptir.
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CENGİZ DAĞCI BETİMLEMELERİYLE TOPLUMSAL AİDİYET VE KİMLİK
KAVRAMLARININ İNCELENMESİ
Psikolojik Danışman Esmanur AKMAN
Özet
Aidiyet, toplumda dayanışmanın temelini ve gücünü oluşturan en önemli unsurdur.
Aidiyet bağlılıkla birlikte içinde bulunulan topluma karşı sorumluluk duygularının da
gelişmesine katkı sağlar. Bu sorumluluk duyguları ile toplumsal kimlik bütünlüğü korunur.
Birbirinden farklı boyuttaki aidiyetler bütünün parçalarıdır. Bu bütün kimliği ve dolayısıyla
da kişiliği yansıtır. Yani kimlik, kendini gerçekleştirme aşamasını aidiyete borçludur ve
aidiyette oluşan sarsılmalar kimliği de doğrudan sarsar.
Esaret altında yaşamış toplumlarda görülen kimlik bocalamaları ve kendi benliklerini
gerçekleştirme konusundaki bunalımları da hükmetmeye çalışan toplumun doğrudan kimliğe
istila etmesidir. Bu sebeple, esaret altındaki toplumlarda öncelikle yapılan baskılar genelde;
din, dil, ekonomik özgürlük vb. gibi kimliğe doğrudan etki eden unsurlar üzerindedir. Cengiz
Dağcı’nın da bu unsurlara eserlerinde yer verdiği ve bunların önemini sıklıkla vurguladığı
görülmektedir. Bu vurgularıyla Dağcı’nın, Kırım Türkleri’nin aidiyet ve kimlik yapısını öze
dönük bir biçimde yansıttığı görülür.
Cengiz Dağcı, kendi bireysel yaşamından yola çıkarak Kırım Türkleri’nin tarihini
anlatmış bir yazardır. Dağcı, Kırım’da doğmuş, çocukluk yıllarından itibaren memleketinin
savaş ve sürgün olaylarına şahit olmuş, kendisi de, II. Dünya Savaşı sıralarında Almanlara
esir düşmüştür. Cengiz Dağcı’nın eserleri incelendiğinde genelde Kırım Türkleri’nin yaşadığı
sürgün ve savaş dramlarını, kendi yaşamından şahit olduğu olaylar üzerinden anlattığı
görülür. Dağcı’nın eserlerinde Kırım Türklerinin o yıllardaki tarihi, psiko-sosyal çevrelerini
milli kimliklerini, kültürel algı ve aidiyetlerini konu edinmiştir. Bu çalışmada toplumsal
kimlik ve aidiyet kavramları, konusunu tarihi gerçeklerden alan ve tarihi roman niteliği
taşıyan Cengiz Dağcı’nın eserleri aracılığıyla ele alınması amaçlanmıştır.
Bu araştırma, Dağcı’nın eserleri üzerinden toplumsal aidiyet ve kimlik kavramları
literatür tarama ve içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir.Bu amaçla, araştırma Dağcı’nın
dört eseri üzerinden ele alınmıştır. Dağcı’nın eserlerinden seçilen betimlemelerle, sosyal
psikolojinin toplumsal aidiyet ve kimlik kavramları açıklanmaya çalışılmıştır.
ANAHTAR KELİMELER: Cengiz Dağcı, Toplumsal Aidiyet, Kimlik.

RESEARCH OF SOCIAL ASSOCIATION AND IDENTITY CONCEPTS ON BASIS OF
CENGİZ DAGCI’S DESCRIPTIONS
Abstract
Belonging is the most important element that forms the basis and strength of solidarity
in society. Belonging contributes to the development of feelings of responsibility towards the
society to wich it is connected. This sense of responsbility shows the integrity of social
identity. Belongings that have different sizes are part of the whole. This reflects the whole
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identity and therefore the personality. In other words, identity owes the stage of selfrealization to belonging, and the vibrations that occur in belonging directly undermine
identity.
Identity, faltering i societies that have lived in captivity and the crises in realizing their
own selves is the direct invasion of society by another society, trying to rule them. For this
reason, the pressures made primarily in captivity are generally; religion, language, economic
freedom and so on. It is the elements that directly affect identity.
Cengiz Dagcı is a writer who tells the history of Crimean Turks based on his personal
life. Dagcı was born in Crimea and witnessed the war and exile events of his country since his
childhood. During World War II he was captured by the Germans. When the works of Cengiz
Dagcı, who takes the subject from historical realities and carries the characteristics of
historical novels.
In this research, the cocepts of social belonging and identity were examined through
literature review and content analysis method. For this purpose, the research was carried out
on four Dagcı works. Descriptions selected from Dagcı’s works show the concepts of social
belonging and identity of social psychology.
Keywords: Cengiz Dagcı. Social Association. Identity.
Giriş
Aidiyet duygusu, bir milleti birbirine bağlayan ve ortak duyguların paylaşılmasını
sağlayan en önemli etkendir. Aidiyet duygusuna hayat veren etken ise kollektif kimliktir.
Kollektif kimlik, ben olgusunu biz anlayışına dönüştürür (Azar, 2013). Toplumsallaşmayla
birlikte gelişen biz duygusu, aidiyet örüntüleriyle şekillenir.
Birey ve toplum arasındaki bağın kurulmasıyla gelişen aidiyet duyguları, insanları
ortak paydada buluştukları bilincini kazandırır. Böylece aidiyet, insanları “toplumsallaşma”
kavramının gelişmesine ortam hazırlayan bilinçlilik haline sokar (Alptekin, 2012). Aidiyet
duygusu, toplum üyelerine güven ortamı hazırlar. Toplum içinde aidiyet geliştirememiş
bireyler ise, yaşadıkları nevrotik güvensizlik temeliyle toplumsal düzene karşıt gelme eğilimi
ve davranışı sergilerler. Öyle ki, tarihte karşılaşılan bazı isyanların temelinde insanların
aidiyet duygularındaki bozulmalar yatar.
Aidiyet bağlılıkla birlikte topluma karşı sorumluluk duygularının da gelişmesine katkı
sağlar. Bu sorumluluk duyguları, aidiyet temelinin bozulmaması dolayısıyla da kimlik
bütünlüğünün korunması temellidir. Çünkü aidiyet, insanları ortak paydada buluşturarak
destek ve güven ortamı sağlar. Bu güven ortamı toplumun daha güçlü örgütlenmesini ve
varlığını devam ettirme konusunda güdülenmesini sağlar.
Fakat bazı toplumlar, tarihte çeşitli baskılara maruz kalarak güven zeminleri sarsılmıştır.
Toplumların farklı ideolojik yapılanmaları, bazı toplumların toplumsal kimlik kazanma ve
yönetme süreçlerini geriletmiştir. Hümanist bakış açısından uzak olan bu idealler, aidiyet ve
kimlik üzerinde travmatik izler bırakmıştır.
Sürgün, esirlik gibi travmatik boyutları olan yaşantılar, aidiyet ve kimlik sorunlarını
beraberinde getirir. Vatanına bağlılık gösteren bireyler ve toplumlarda, sürgün ve esirlik
yıllarında çektikleri sıkıntılara rağmen vatan hasreti ağır basmaktadır. Sürgünün ruhsal
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boyutunda, aidiyet duygularının zedelenmesinden kimlik bocalamalarına kadar, domino
taşları gibi birbirini etkileyen unsurlar görülmektedir. İnsanın; köksel, duygusal, dilsel,
kültürel bir bütünlüğün yaşandığı ortak yaşam alanından koparılması, bireysel ve toplumsal
anlamda büyük yaralar açar. Sürgün, fiziksel bir yer değişikliğinin ötesinde, ruhsal değişimi
de beraberinde getirir. Aidiyet duyulan bir ortamdan, ortak kültürel değerlerden, yaşayış
tarzından uzak kalmak, insanın toplumsal kimliğinden de uzaklaşması beraberinde çeşitli
psikososyal sorunları da getirir. İnsanın kimliği, aynı toprak parçası üzerinde, ortak duyguları
paylaşan insanlarla bütünleşmiştir. Bu bütünlüğün bozulması toplumsal kimliğe de zarar verir.
Kimlik; kişi, grup, toplum veya ulus hakkındaki anlamlar bütünüdür. Bir ulus, toplum,
grup veya kişi hakkında tanımlama yapılırken kullanılan ifadeler, ilişkiler ve bu ilişkiler
karşısındaki pozisyonları, konumlandırdıkları noktalar vb. bunların hepsi kimlik hakkında
edinilen bilgilerdir. Ve kimlik konumunda değerlendirme yapabilmek için hem toplumsal
konum içindeki benliğe hem de bireysel konumdaki benliğe dikkat edilerek kimlik üzerinde
bir değerlendirme söz konusu olabilir (Anık, 2012). Sosyolojik açıdan yapılan kimlik
değerlendirmesi karşılıklı olan bu ilişkinin açıklanmasını gerektirir. Karşılıklı olan ilişkiler,
aynı toprak parçası üzerinde ortak değerlere, ortak duygu-düşüncelere ve ortak geçmiş
birikimlere sahip olan insanların kuruduğu ilişkiler, toplumsal kimliği yansıtan unsurlardır.
Bir topluma ait bireylerin tek tek gösterdiği kimliksel özelliklerin tamamı ait olunan toplumun
kimliğini yansıtır. Yani kimliği oluşturan bir diğer unsur olan aidiyet duygusuyla birlikte bir
toplumsal kimlikten söz edilebilir.
Kimlik olgusu, insanın varoluşundan itibaren yaşam boyu gelişip değişmeye devam
eder. Bu gelişimi sağlayan en aktif rol sosyal çevreye aittir. Sosyal çevre değiştikçe, bazı
sosyal kimliğe ait özellikler de değişir. Genetik faktörlerin dışında gelişen bu değişim,
bireylerin sosyal çevreyle aralarında kurduğu aidiyet bağıdır. Bu bağ sayesinde birey ve
toplumsal kimlik özellikleri arasında özdeşleşme gerçekleşir. Kimlik ve aidiyet arasındaki
bağı, Amin Maalouf (1998), “Ölümcül Kimlikler” adlı eserinde şu şekilde aktarmıştır: “Bir
insanın kimliği başına buyruk aidiyetlerin birbirine eklenmeleri demek değildir, gergin bir
tuval üzerine çizilen bir desendir; tek bir aidiyete dokunulmaya görsün, sarsılan bütün bir
kişilik olacaktır.” Birbirinden farklı boyuttaki aidiyetler bütünün parçalarıdır. Bu bütün
kimliği ve dolayısıyla da kişiliği yansıtır. Yani kimlik, kendini gerçekleştirme aşamasını
aidiyete borçludur ve aidiyette oluşan sarsılmalar kimliği de doğrudan sarsar.
Esaret altında yaşamış toplumlarda görülen kimlik bocalamaları ve kendi benliklerini
gerçekleştirme konusundaki bunalımları da, hükmetmeye çalışan toplumun doğrudan kimliğe
istila etmesidir. Bu sebeple, esaret altındaki toplumlarda öncelikle yapılan baskılar genelde;
din, dil, ekonomik özgürlük vs. kimliğe doğrudan etki eden unsurlar üzerindedir. Bir toplumu
yok etme çabası, o toplumun kimliğine ve aidiyetlerine yapılan saldırlarla gerçekleşir.
Aidiyet, toplumda dayanışmanın temelini ve gücünü oluşturan en önemli unsurdur.
Dayanışmaya yapılan bir saldırı, toplumu yok etme emelini gerçekleştirir. Bu sebeple, sürgün
yaşayan toplumlarda, sürgünden sonraki yıllarda aidiyet ve kimlik bunalımları yaşanır.
Cengiz Dağcı, Kırım tarihini ruhunda toplamış bir yazardır. Bu ruhu kendi
yaşamından da hareketle eserlerine yansıtmıştır. Kırım halkı sürgün ve esirliklerle mücadele
etmek zorunda kalmış, bununla birlikte kültür ve kimliklerini korumak için de mücadele
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vermiş bir halktır. Cengiz Dağcı da, savaş döneminde Almanlara esir düşmüş ve bu esarette
yaşadığı travmaları, eserlerine yansıtmıştır.
Dağcı, 9 Mart 1919 tarihinde Kırımın Gurzuf Kasabasında doğmuştur. Doğmundan
kısa bir süre ailesiyle birlikte Kızıltaşa taşınmıştır. Dağcı için yaşadığı mekanların etkisi ve
anlamı büyüktür ve varoluşunun anlamıdır o topraklar (Şahin,1996). Dağcı küçük yaşlarından
itibaren sürgün ve savaş ortamlarına şahit olmuş üniversiteyi bitirdiği yıllarda da Almanlara
esir düşmüştür. Çocukluk yıllarından itibaren şahit olduğu görüntüler, sürekli varoluşsal
çatışmalara maruz bırakmış ve bu yaşadığı çatışmaları milli bir şuurla birleştirerek, yaşadığı
toplumu aydınlatacak eserlere dönüştürmüştür. Eserlerinde, Kırım halkının yaşadığı toplumsal
travmaları hem toplumsal hem de bireysel yönünü ele almıştır. Eserleri tarihi roman niteliği
taşır ve ayrıca yeni nesile öze dönük aidiyet ihtiyacını karşılayarak toplumsal benliklerini
bulmada yardımıcı olacak mesajlar içermektedir.
Bu çalışmanın amacı, toplumsal aidiyet ve kimlik kavramlarını, Cengiz Dağcı’nın
betimlemeleri ve dönemin koşulları içersinde analiz etmektir. Çalışma betimsel analiz ve
literatür tarama yöntemiyle yapılmıştır. Cengiz Dağcı’nın seçilen dört eserinde belirlenen
kavramlara ilişkin, toplumsal aidiyet ve kimlik konularını yansıtan betimlemeler analiz
edilmiştir. Dağcı’nın analiz için seçilen eserleri şunlardır: “Onlar Da İnsandı (2007)”,
“Yurdunu Kaybeden Adam (2018)”, “Rüyalarda Ana ve Küçük Alimcan(2001)”, “Dönüş
(1997)”.
1. Cengiz Dağcı’nın Betimlemeleriyle Toplumsal Kimlik ve Aidiyet Kavramlarının
İncelenmesi
1.1. Toplumsal Kimlik ve Aidiyet Açısından Dağcı’nın İki Eseri
Cengiz Dağcı; Kırım halkının kendi yaşadığı dönem içerisindeki tarihini, psiko-sosyal
çevrelerini, milli kimliklerin, kültürel algılarını konu edinmiş bir yazardır.
Milli şuur, milli hayat içinde doğmuş olan kıymetlerin, kıymet ölçütlerinin şuuru
demektir (Güngör, 1998). Milli şuur, insanların kendi tarihlerine duygusal bir şekilde ait olma
ihtiyacıyla ilgili bir meseledir. Nasıl ki insanların kişisel geçmişleri benlik yapılarını
oluşturyorsa, milli tarihleri de milli kimliklerini oluşturur. İnsanın, öz aile geçmişine olan
merakı gibi milli benliklerine olan merakı da varoluşsal ihtiyaçtan yani aidiyet ihtiyacından
doğmaktadır. Kendini bir gruba, bir topluluğa ait hisseden insan yaşamın içinde daha güvenle
kimlik kazanma yoluna girer.
Cengiz Dağcı gibi konularını tarihi gerçeklerden almış yazarlar, milli şuurun yerleşmesi
ve aynı zamanda milli kimliği öze dönük bir şekilde hatırlanmasını sağlar. Dağcı, bu
anlayışını eserlerine yansıtırken gelecek nesillere de kimlik arayışları açısından yardımcı
olacak mesajlar vermiştir. Bu mesajlardan biri de Dağcı, “Dönüş” adlı eserinde, Niyazi adlı
karakterin iç konuşmasıyla verilmiştir: “... Edebiyatımız yoktu. Bize bizim ruhumuza ve
duygularımıza yakın, okurken anlayabileceğimiz tek bir yazarımız, tek bir eserimiz bile
yoktu” (Dağcı, 1997, s.90).
Milli bir edebiyatın olması, o millete ait üyelerin toplumsal bütünlüğünü sağlar ve kendi
toplumsal kimliklerini yansıtmalarına yardımcı olur. İnsanların yaşadığı sıkıntıları yansıtacak
duygu yüklü ve insani ruhlu olan tarihlerini duymaya olan ihtiyaçları kendi kültürlerine
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yabancılaşmamayı da beraberinde getirir çünkü bireysel kimlik gibi toplumsal kimlik de bir
benlik bulma ihtiyacıyla birlikte varolmaktadır.
Milli bütünlüğü sağlayan başka unsur da milletin ana dilidir. Aynı toprak üzerinde
yaşayan insanların ortak dili konuşmaları, yine ortak bir aidiyetin ifadesidir. Milletlerin ana
dili, kültürel kimliklerinin koruyucusu olup aynı zamanda bu kimliği dilin iletişimsel özelliği
ile bir sonraki nesillere taşımaktadır. Dağcı, dilin milli bir kimlik anlamı taşıdığını eserinde
geçen şu diyalogla aktarmaktadır:
“... Fayton kalktı. Kıyı boyunca kısa yolu geçince sağa döndü, ağır ağır yokuş yolu
çıkarken Gorohov yüzüme baktı, güldü:
-İyi ki size rasladık, dedi. Yoksa hayli güçlük çekecektik. Buralarda Rusça bilen pek
az.
-Konşanlar var da ama dediğiniz gibi, çok değil, diye cevap verdim.
-Konuşanlar da sizi gibi konuşmuyorlar... Güçlükle. Neden acaba?
-Bizim için yabancı bir dilde ondan sanırım.
-Ama güzel bir dil.
-Güzel olabilir. Ama biz ayrı bir milletiz. Kendi yurdumuzda ve kendi aramızda öz
dilimize daha büyük önem veriyoruz” (Dağcı, 1997, s.54).
Dağcı, “Rüyalarda Ana ve Küçük Alimcan” adlı eserinde ise: “Yalnız yenileşmeyle
ulus ayakta kalabilecekti. Hem yenileşme esnasında halkın kendi bildiği yoldan çıkmasına ve
Tanrı buyruklarını unutmasına gerek yoktu; iman engel değil; tersine değişimin kapısını
ardına kadar açılmasına yardımcı olabilirdi” şeklindeki mesajını Küçük Alimcan’ın
düşünceleri olarak okuyucuya sunmuştur. Buradaki aktarımda yenileşmenin ve gelişmenin
Kırım Halkının ulusal kimlik özelliğini koruyarak sağlanabileceği vurgusu yapılmaktadır.
Dini değerlere bağlı bir ulus olarak, yenileşme faaliyetlerinin değerlerini koruyarak
sağlanmasının fayda sağlayabileceğinden söz edilmektedir (Dağcı, 2001, s.94).
Zor günleri geçirmek, ulus olarak varoluşsal bocalamalar yaşamak doğaldır. Bu
günlerde geçmişteki kahramanlıkları hatırlamak, toplumsal bir aidiyet duygusuyla milli
benliklerini hatırlatmada yardımcı olur. Dağcı’nın eserleri de bu tür hatırlatmalarla bazen
sitem bazen de ulusu sarsan, kendine getirmeyi amaçlayan, mesajlar içermektedir: “... En
kötüsü, daha yüzyıl evvelsi gücü ve kahraman savaşçılarıyla büyük devletleri sarsan, kendi
içinden büyük düşünürler ve sanatkarlar vermiş bir ulus kökünden kopup kendi benliğini
unutuyordu” (Dağcı, 2001, s.49).
“Doğru, millet hala dini bütün bir milletti; en zor şartlar altında dahi duasını okur,
namazını kılardı. Ne ki, hayatta öylesine çarpaşık ve çözülmesi öylesine zor şeyler vardı ki,
yalnızca dua ve namazla çözümlenemezdi. Alim Aydamak da çözümleyemezdi. İçinden
çıkılması zor durumu ölümle hallemek istiyorlardi sanki yurdu bırakıp gidenler; çünkü yurdu
bırakıp gitmek ölmek demekti bir bakıma” (Dağcı, 2001, s.49). Dağcı, burada vatan
toprağının, insanlara yaşam devamlılığını sağlayan ve milli bütünlük unsuru olduğunu
aktarmıştır. Vatan toprağı insanın varoluşunun parçasıdır. Onu terk etmek, aidiyetin
zedelendiğini ve milli benliğe yabancılaşmayı da beraberinde getirir. İnsanın zor şartlar
altında bile vatan toprağına olan bağlılığı, milleti millet yapan, diri tutan etkendir.
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1.2. Toprağa Bağlılık ve “Onlar da İnsandı”
Dağcı’nın “Onlar da İnsandı” eserinde Kırım halkının birbirlerine olan güveni ve
saygılarını gösteren kimlik özelliğini yansıttığı kadar kimlik aidiyet ortamlarını da
yansıtmaktadır. Topraklarına ve birbirlerine bağlılık gösteren halk, güven ortamı içerisinde
yaşamaktadır: “... Sofalara açılan oda kapıları, ardına kadar açık bırakılıyordu; çünkü hırsızlık
duyulmamış bir şeydi; evlerin kapısını kilitlemek, bahçeleri yüksek duvarlarla çevirmek, bura
köylerinde çok ayıp sayılıyordu” (Dağcı, 2007, s.33).
Dağcı, “Onlar da İnsandı” adlı eserinde Kırım Türklerinin, sağlıklı aidiyet
duygularının geliştiği huzur ortamlarının Ruslarla olan çatışmaları sonucu tehlikeye düştüğü
zamanları konu edinmiştir. Rusların, halkın topraklarını almaya çalışmasıyla Kırım halkının
mücadeleci duyguları ortaya çıkar ve bir yandan da
ata mirası topraklardan ayrılma
korkusu da beraberinde gelir: “Toprağımı ölçüyorlar diye korkuyordu. Çünkü toprak ata
mirasıydı, çünkü dünyada hak ve namus denen şey henüz büsbütün tükenmemişti. Hem
toprağını almaya kalkışsalar bile Bekir korkak değildi ya!” (Dağcı, 2007, s.121).
Bekir, aidiyet gösterdiği bağlılıklardan ayrı düşebilme ihtimaliyle sarsılmaktadır.
Çünkü benliğinin parçası haline getirmiş toprağından ayrı bir varoluş düşünememektedir.
Bekir, bu tavrıyla savaş ve sürgün dönemlerindeki Kırım halkının genel kaygılarını
yansıtmaktadır. Kırım halkı, varoluşunun aidiyet ve kimlik unsurlarından ayrı olmayacağının
bilincindedir: “Vallahi kürek değil bin kişi bin yerinden zincir bağlayıp çekseler yine bir taşını
koparamazlar! diye düşündü. Bekir tarlasının emniyette olduğuna kanaat getirmiş gibi
kendine güldü, arabasını sürdü” (Dağcı, 2007, s.136). Birey vatanına bağlılık gösterdiği kadar
onu korumak için de çaba gösterir. Bu sorumluluk duygusu sağlıklı aidiyet duygularının
göstergesidir.
“... Neden korkacaktı? Türk yurdunda doğmuştu, Kırım’ın güneşinde büyümüştü:
Damarlarında ateş gibi sıcak Türk kanı akmıyor muydu? Nice nice saltanatlar gelip geçmişti.
Nice zalimler bu memleketi, bu toprağı kemirmişler; kanlara bulamışlardı. Fakat dinden,
haktan, namustan doğan bu Türk milletinin ruhunu hiç kimse vahşi kara, hiçbir kuvvet
kıramamıştı, Rus komolizması da kıramazdı” (Dağcı, 2007, s.194). Türk yurdu, Kırım
Türkleri olmak üzere bütün Türk akraba toplulukları için derin varoluşsal bir anlam içerir.
Türkler için kimlik özelliği olarak; Türklük, vatan, gelenek ve görenekler birincil
özellikleridir. Bu özellikler ve önceliklere sahip bir millet için de en büyük sarsıntı şüphesiz
vatan toprağından ayrı kalmaktır. Kimliksel özelliklere bağlılığı aidiyetler, milliyetçilik
duygularını uyandırır. Bu milliyetçilik duyguları ortak tarihi geçmiş ve tarihi şuurdan ileri
gelmektedir. Bu bilinci yok edecek unsurlara karşı millet ortak bir direniş göstermektedir.
Dağcı’nın “Onlar da İnsandı” adlı eserinde, Kırım Türklerini temsil eden Bekir
karakteri tarihi bilince sahiptir. Ortak değer ve kültürü paylaştığı toprak parçasından ayrılmak
onun için, varoluşunu engelleyen bir tehdittir. Bekir, kendini vatan toprağından ayrı
hissedememektedir. Bu ayrılık, travmatik sonuçlar doğrur: “Yüzyıllardır atalarım sana benim
dilimle söyledi, sen benim dilimi dinledin. Sana senelerden beri derdimi döktüm. Ben sonumu
burada bekleyeceğim. Seninle yaşamak, seninle gülmek dünyada tek muradımdır” (Dağcı,
2007, s.376).
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“Sen bu iki Rusa anlat, Bebek! De ki, ne isterlerse veririz. At veririz, üzüm veririz;
tütün, para, koyun veririz. Ama toprak vermeyiz. Anlat onlara iyice anlat! De ki, bizim
topraklar yurt parçasıdır; toprak bizim değil, ulunsundur. Eh ulus toprağını nasıl veririz?
Söyle bana nasıl!” (Dağcı, 2007, s.391). Ulusal birliğin, aidiyetleri oluşturan toprak parçasıyla
bütün olduğu düşüncesi ve inancı, aidiyet geliştirmiş toplumlara has bir özelliktir. Dağcı’nın
eserinden alınan bu aktarımlar da vatan toprağına olan bağlılığın ve sağlıklı bir aidiyet
duygusunun izlerini taşır.
1.3. Savaşın Aidiyet ve Kimlik Üzerindeki Etkisi: Yurdunu Kaybeden Adam
Cengiz Dağcı’nın “Yurdunu Kaybeden Adam (2018)” adlı eserinde, Kırım halkının
milli kimliklerini kaybetme tehlikesi içinde olduğu ve savaşın hakimiyet sürdüğü dönemleri
aydınlatan eserlerinden biridir. “Korkunç Yıllar” adlı eserin devamı olarak yazılmıştır.
Romanın Kahramanı Sadık Turan, Rusların esaret altına aldığı Kırım’ı kurtarmak için
Almanların tarafında savaşa katılmıştır. Sadık Turan, bu savaş yıllarında umutla birlikte
özlemi de tüm benliğinde toplamıştır.
Sadık Turan’nın vatanı kurtarmak gibi milli bir şuurla, Alman safhında savaşa katılsa
da, Alman üniformasını giymekten utanç duyar. Zaman zaman kendi vatanına karşı suçluluk
duygusu yaşar. “1942 yılının baharında Alman ordusunun kadrosu içinde, Türk aslından
esirlerle Türkistan lejyonu teşkil edilmiş, bizler de yeniden asker olmuştuk. Alman
üniformasıyla halimiz hem gülünç, hem de acıklıydı galiba” (Dağcı, 2018, s.15). Ortak bir
kültürü, dili, dini paylaşmadığı Alman ordusunun askeri olması aidiyet duyduğu toprakların
özgürlüğe kavuşması için katlandığı bir durumdur. “Evet, biz meydana gelecek büyük
Türkistan ordusunun çekirdeğiydik. Yava yavaş inanıyorduk buna. Büyüyecektik. Bir karışcık
olsun, vatan toprağına ayak basalım bir, memleket üzerine kartal gibi kanat gerecek; milleti
gene Türkistan’ın sahibi edecektik” (Dağcı, 2018, s.15).
Sadık Turan, Alman ordusunun parçası olup, kendi idealleri için savaşsa da zaman
zaman içinde bulunduğu durum ona acı vermekte ve milli benliğine karşı özlem duymaktadır.
“Evet, dünyayı Almanlar döndürecekti. Buna inanıyorlardı. Biz sırtımıza Alman
üniformalarını giydikten; dişimiz, saçımızdan tırnağımıza kadar Alman olduktan sonra,
hayatımızda ister istemez bu menfaatlere göre ayarlanmayacak ve Türkistan’ımız bir hayal
haline gelmeyecek miydi?” (Dağcı, 2018, s.39). Aidiyet duygusunun temelini oluşturan vatan
toprağından, ortak duyguların paylaşıldığı insanlardan uzak kalmak Sadık Turan’nın inancını
ve kendine olan güvenini azaltmıştır.
“Minareler devriliyor, ocaklar sönüyor, camiler kilise ambar, Marksizma Leninizma
kulübü oluyor. Yüz yetmiş yıl! İşte, kırlar boş; kırlar kara bulutların altında, vahşi rüzgarlarla
beraber, milletim, senin “Aytır da ağlarım” diyen sesini dinliyor. Yüz yetmiş yıl.. Hey gidi
günler, hey!..” (Dağcı, 2018, s.90). Bu aktarımda sürgünün sadece insanların fiziksel yer
değiştirmesi olduğunu değil mekanın ya da ortamların yaşadığı fiziksel bir değişimi de
vurgulamaktadır. İnsan-mekan ilişkisinin karşılıklı bir aidiyet geliştirdiği görülmektedir.
Ayrıca bu aktarım, esaret altında yaşayan bir toplumun, milli kimlik ve değerlerinin de
istilaya uğradığının betimsel bir resmidir.
“Yurdunu kaybeden adam için hürriyetin bile manası kalmadığını şimdi anlıyorum.
İçinde doğduğum, gülüp oynadığım yerlerde benim dilim konşulmuyor artık. Bir zamanlar, o
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topraklarda dilimi konuşan insanların ne olduklarını da bilmiyorum” (Dağcı, 2018). Uzun
süren savaş ve sürgün ortamlarından sonra insanlar aidiyet ve kimlik açısından travmatik
bocalamalarla karşı karşıya kalır. Kollektif bir aidiyet ihtiyacı ve Türkistan ideali için savaşan
bir adamın, hasret duyduğu toprakların ona yabancı gelmesiyle karşı karşıyadır.
Sonuç
Kırım Türkleri için toprak benlik yapılarının bir parçası haline gelmiştir. Vatan toprağı
onlar için kutsaldır. Günlük hayatları, işleri toprakla eçer. Toprak sıradan üretim aracı değildir
onlar için, varoluşlarının anlamıdır. Toprağa saygıyla eğilip emek verirler ve bu emeğin
karşılığında aldıklarına şükür ve sadakatle eğilirler. Toprağa olan bağlılıkları vatanlarına olan
aidiyetlerinin yansımasıdır. Dağcı’nın eserleri toplumsal benlikleri haline gelen bağlılıklarıyla
birlikte, mücadeleci ruhları, dini bağlılıkları, destanları, halkın bakış açıları gibi kimliksel
özelliklerini yansıtan ögeler içermektedir. Ayrıca; Gurzuf, Akmescit, Kızıltaş gibi mekanlar
da Kırım Türklerinin yaşadığı özel mekanlar olarak Dağcı’nın eserlerinde sık sık geçmektedir.
Aidiyet ve kimlik konusu, Dağcı’nın hemen hemen her eserinde Kırım halkına ait
kültürel benlik olarak yansıtılmıştır. Bu yönüyle Dağcı, yazdığı ölümsüz eserlerle gelecek
nesle kültür ve kimlik özelliklerini taşıyarak süreklilik sağlanmasına katkı sağladığı gibi
gelen yeni neslin kendi kültürlerine yabancılaşma sorunu açısından da önlem niteliği
taşımaktadır.
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KUHN VE POPPER ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN “BİLİM FELSEFESİ NEDEN
GEREKLİDİR?” SORUSUNA BİR YANIT DENEMESİ
Araş. Gör. Irmak GÜNGÖR
Uludağ Üniversitesi
Özet
Bilim ve bilimsel bilginin gelişiminin başarıları, muhtemelen insanoğlunun tarih
içindeki en büyük ve önemli kazanımlarından birisidir. Tarih boyunca düşünceyi meşgul eden
“hakikatin keşfi” ne dair sorunun çözümü için, öncelikle bilginin neliğine dair sorunun
çözülmesi gerekliliği, birçok başka tartışmanın doğmasına sebep olmuştur. Bu minvalde
doğan “Doğru bilgi nedir?”, “Tüm bilgimizin kaynağı nedir?”, “Bilim nedir?”, “Bilgimizin
sınırları nedir?” ya da “Neyi bilebilirim?” gibi sorular, bilindiği üzere Antik Yunan
filozoflarından beri tüm düşünce tarihi içerisinde önemini korumuş tartışma konularıdır.
Sokrates’ten beri cevaplanmaya çalışılan bu sorulara verilecek cevap sadece felsefede bir
ilerleme olarak değil, tüm insanlığın bilgi birikimi açısından da büyük önem taşır. Bilimsel
bilgi de, her ne kadar “kesin” gibi görünüyor olsa da, bu sorulara bağışık değildir. Esasında
bilim de, Hume’un ilk kez sistematize ettiği tümevarım problemiyle hesaplaşmasını
sonlandırmış değildir. Bu bağlamda “hakikat” arayışı çabası olarak nitelendirilebilecek her
düşünce, onun nasıl bilinebileceğine dair bir kabulü barındırır. Evrensel yasaların arayışı
olarak bilim de, her şeyden önce doğru bilginin ne olduğu, ona ulaşmada doğru yöntemin ne
olduğu gibi soruları cevaplamak zorundadır. Buradan hareketle karşılaşılacak olan temel
sorunlardan birisi de, bilim ile bilim olmayan etkinliklerin birbirinden nasıl ayrılacağı; başka
bir ifadeyle bilim-çarpık/sözde bilim (pseudoscience) arasındaki farkı kavramak için zorunlu
olan “ölçüt”ün ne olacağı şeklindeki sorudur. Bu çalışmada, tüm bu zorunlu soruların
eşliğinde, bilimin hızla ilerlediği çağımızda, bilim felsefesinin neden hala gerekli olduğu
sorusuna ışık tutulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bilim Felsefesi, Bilgi, Hakikat, Bilim, Sözde-Bilim, Bilgi Ölçütü.
An Attempt On Answering The Question “Why Philosophy of Science Is Necessary?”
Through The Examples of Kuhn And Popper
Abstract
The success of science and improvements in scientific knowledge are probably one of
the most important and greatest achievements of history of humanity. The necessity of
answering the question “what is knowledge?” in order to solve the problem of “discovery of
truth”, has given rise to many other discussions. Within this direction, the questions “what is
true knowledge?”, “what is the source of knowledge?”, “what is science?”, “what are the
limits of human knowledge?” and “what can I know?” have maintained their importance since
the ancient philosophers throughout the entire history of thought. The answer of these
questions which are prevalent since Socrates, do not only imply a progress in philosophical
thinking, however they have a capital importance for the total knowledge of mankind. Thus
scientific knowledge or science itself is not safe from these problems even though it seems
certain. As a matter of fact, science itself has not finalised the discussion on the problem of
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induction which Hume sistematized for the first time. Every attempt of discovering the truth
acknowledges a postulate about the ways of discovery. Thus “science”, as the inquisition of
universal scientific laws, has to answer the questions such as the essence of true knowledge
and the right way to approach that knowledge etc. One of the main questions arising from this
point of view is the problem of distinguishing the studies if these are scientific or not; in other
words the problem of finding the criteria for comprehending the distinction between the
science and pseudoscience. In this paper, it will be tried to shed a light on the question “why
the philosophy of science is still necessary?” along with the hard questions of philosophy of
science given above.
Keywords: Philosophy of Science, Knowledge, Truth, Science, Pseudoscience, Criteria
of knowledge.
Bilim ve bilimsel bilginin gelişiminin sonuçları, muhtemelen insanoğlunun tarih
içindeki en büyük ve önemli kazanımlarından birisidir. Tarih boyunca düşünceyi meşgul eden
“hakikatin keşfi” ne dair sorunun çözümü için, öncelikle bilginin neliğine dair sorunun
çözülmesi gerekliliği, birçok başka tartışmanın doğmasına sebep olmuştur. Bu minvalde
doğan “Doğru bilgi nedir?”, “Tüm bilgimizin kaynağı nedir?”, “Bilim nedir?”, “Bilgimizin
sınırları nedir?” ya da “Neyi bilebilirim?” gibi sorular, bilindiği üzere Antik Yunan
filozoflarından beri tüm düşünce tarihi içerisinde önemini korumuş tartışma konularıdır.
“Hakikat” arayışı çabası olarak nitelendirilebilecek her düşünce, onun nasıl bilinebileceğine
dair bir kabulü barındırır. Evrensel yasaların arayışı olarak bilim de, her şeyden önce doğru
bilginin ne olduğu, ona ulaşmada doğru yöntemin ne olduğu gibi soruları cevaplamak
zorundadır. Buradan hareketle karşılaşılacak olan temel sorunlardan birisi de, bilim ile bilim
olmayan etkinliklerin birbirinden nasıl ayrılacağı; başka bir ifadeyle bilim-çarpık/sözde bilim
(pseudoscience) arasındaki farkı kavramak için zorunlu olan “ölçüt”ün ne olacağı şeklindeki
sorudur.
Descartes, Locke, Spinoza, Hume ve Kant gibi klasik felsefe geleneğinin büyük
temsilcileri aynı sorun üzerinde durup bilginin “sınırları” ve “yöntemi” hakkında akıl
yürütmüşlerdir. Yirminci yüzyıla gelindiğinde yeniden alevlenen ve büyük bir coğrafyayı
saran bu soruna verilen cevaplarda belirleyici olan yaklaşım ise Platon’un cevabı olmuştur.
Platon’un Theitetos adlı diyalogunda yaptığı tartışma; yakın dönemde soruna ilişkin
yaklaşımları büyük ölçüde etkilemiştir. Bilimsel gelişmenin gösterdiği muazzam ilerleme
bugün “bilim”in ne olduğu hakkındaki soruyu da, en az onu önceleyen “bilgi sorunu” kadar
ön sıralara taşımaktadır. Dolayısıyla doğru bilginin ve bilimin ne olduğu soruları, başka bir
ifadeyle doğru bilginin ve gerçek bilimin sınanacağı ölçütün ne olacağı yönündeki soru, hala
süren bir tartışmanın ifadesidir. Bu tartışmanın basitçe, salt akademik bir kaygı olarak
görülemeyeceği de açıktır. Lakatos’un isabetli bir biçimde hatırlattığı üzere; “Katolik Kilisesi
Kopernikçileri aforoz etti, Komünist Parti Mendelcilere doktrinlerinin sözde bilimcilik olduğu
gerekçesiyle acı çektirdi. Bilim ile sözde bilim arasındaki sınır sırf koltuk felsefesinin
problemi değildir: yaşamsal sosyal ve politik bir problemdir.”1 Dolayısıyla sözde-bilim diye
Imre Lakatos, “The Methodology of Scientific Research Programmes”, Volume 1: Philosophical Paper,
Cambridge, Cambridge University Press, 2001.
1
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teoride yer eden kavram çifti, en temelde, “bilimsel olmayan”, yani bilimsel olmak için yeterli
ölçütleri sağlamayan fakat kimi çevrelerce bilim diye kabul edilen bilgi biçimlerini ifade eder
ve itiraf etmek gerekir ki amacın bilgi üretmek olduğu yerde bu soru kendisini dayatmaktadır.
Bilimin ölçütünün ne olduğu yönündeki soru, yoğunluklu olarak 1900’lü yıllarla birlikte
felsefenin gündemine de yerleşmiştir. 1920’lerde başlayan, sonraları Viyana şehrinde
toplanarak felsefenin içeriğini değiştirme amacıyla düşünce üreten, aralarında Rudolf Carnap,
Hans Reichenbach, Alfred Jules Ayer ve Carl Gustav Hempel gibi önemli isimlerin
bulunduğu grup “mantıkçı pozitivistler” diye adlandırılır (veya Viyana çevresi). Viyana
çevresinin, her daim birlikte anıldığı temel -ortak- çabalarından birisi, “metafiziğin elenmesi”
girişimi olarak nitelendirilebilir. Bu doğrultuda mantıkçı pozitivistler en temelde, bilimsel
önermelerin olgusal gözleme dayanması gerektiği konusunda aynı fikirdedirler. Viyana
çevresinin bu olgucu ya da pozitivist tavrı, aslında onların temel olarak metafizik öğeleri
bilimsel bilginin içerisinden ayırmak amacında yatmaktadır. Dolayısıyla analitik olarak ilk
olarak ortaya konması gereken, bilimin ölçütünün ne olduğudur. Viyana çevresi düşünürlerine
göre “olgu dışı bir gerçekliğin var olması söz konusu olamaz. Bilgi dünyası olgu dünyasıyla
ve bilgi süreci de mantıksal çıkarımla sınırlanmıştır.”2 Dolayısıyla bilim her şeyden önce
metafizik olmayan fizik nesneleri konu edinir ve ancak bunlar üzerinde çalışabilir. İddia ve
konusuyla birlikte bilimin çıkarımları da metafizikten arınmış olmalıdır. Sonuçta bilim ve
bilim olmayan arasında yapılacak ayrım için en temel ilk ölçütü bu ayrım oluşturmaktadır.
Tüm bilgimiz ve hatta felsefeden metafiziğin elenmesi, bilgimizin olgular üzerine kurulması
iddiası, popüler bir pozitivist tezi fakat sonradan aldığı tepkilere bakılırsa oldukça fazla
eleştirilecek ve Kantçı anlamda insanın aşkın yönünü büyük ölçüde göz ardı eden bir çabayı
ifade etmektedir. Hatta mantıkçı pozitivizmin “bir felsefi hareket ne kadar ölü olabilirse, o
kadar ölü”3 olduğu iddia edilmiş olsa da, felsefi “soruların” cevaplardan daha önemli
olduğunu bilerek, mantıkçı pozitivistlerin katkısına da hakkını teslim etmek gerekir.
Karl Popper: “Yanlışlanabilirlik”, “Tahmin” ve “Yeni Araştırma Bulmacaları”
Karl Popper (1902-1994) mantıkçı pozitivistlerin kimi temel iddialarını kabul etse de,
bilimi diğer etkinliklerden ayıran ölçüt konusunda orijinal bir fikir öne sürerek kendisinden
önceki düşünürlerden ayrılır. Başka bir ifadeyle Popper esasen mantıkçı pozitivizmin kimi
temel iddialarını oldukça sert bir biçimde eleştirir fakat temel amacı bakımından mantıkçı
pozitivistlerle ortaklaştığı noktalar da bulunmaktadır. Bu bakımdan o “mantıkçı olguculuğu
öldürme şerefinin kendisine ait olduğunu”4 ileri sürse de bilimler alanında ciddi bir temizlik
yapılması gerektiğini, mantıkçı pozitivistlerin yaptığı tarzda bir bilim ölçütü önermek
koşuluyla zorunlu görmektedir. Yani Popper da bilimlerin hali hazırdaki durumundan
rahatsızdır ve bilimsel teoriler olduğu iddia edilen sistemlerin birer ölçüt aracılığıyla elenmesi
gerektiğini düşünmektedir.

A. Kadir Çüçen, Bilim Felsefesine Giriş, Ankara, Sentez Yayıncılık, 2012, s. 152.
Passmore’dan aktaran: Shanker, Stuart, Routledge History of Philosophy Vol IX, Philosophy of Science, Logic
and Mathematics in the Twentieth Century, Taylor and Francis, New York, 2004, p.193.
4
Kadir Çüçen, Bilim Felsefesine Giriş, Sentez Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 157.
2
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Popper’a göre analitik felsefenin doğru bilginin kriteri olarak öne sürdüğü
doğrulanabilirlik ilkesi, üzerine pek düşünülmeden ve doğru şekilde araştırılmadan kabul
edilmiştir fakat bu ölçüt, bilim ile sözde-bilimin birbirinden ayrılması için yeterli ölçüt
değildir ve bilimlerden önce bu doğrulanabilirlik ölçütü sorgulanmalıdır. Doğrulanabilirlik
ilkesi “anlamlı önermelerin olgusal gerçeklikle uygunluğunun, deney ve gözlemi temele alan
tümevarım akıl yürütmesiyle kanıtlanması demektir.”5 Fakat erken dönemlerde ve ilgili
çalışmada ele almaya çalıştığımız üzere tümevarım problemini açık ve net olarak ortaya
koyan Hume’un gösterdiği üzere tümevarımsal akıl yürütmenin kendisi de esasen temelde bir
kabule dayanmaktadır. Zira olayların aynı şekilde gerçekleşmeye devam edeceğine dair
kanımız (belief), esasen olgusal bir dayanaktan hareketle değil, çıkarımla varılan ve kesinliği
olmayan bir sonuçtur. Zira bilim insanları güneş farklı bir yönden doğar ya da hiç doğmazsa
neler olabileceğine dair tahminlerde bulunabilir fakat hiç kimse bir gün güneşin farklı bir
yönden doğmayacağını iddia edemez. Bu bakımdan itiraf etmek zorundayız ki tümevarım
sorunu, her türden açıklama girişimine rağmen -en azından şimdilik- insanın evrenle kurduğu
ilişkinin içinde olduğu kadim yazgılardan birisi ya da insanın varoluşsal anlamda trajik
yanlarından birisini ifade etmektedir. Zira az sonra değinileceği üzere ve Popper’ın da teslim
ettiği gibi tümevarımsal önermeler ve birer inanç olarak konan yasalarla, bilimsel hipotezlerin
kendileri, kimi “metafizik” önermelerin ortaya atılmaya cesaret edilmesiyle gerçekleşmekte
ve sınırlı bilgimizin temelinde durmaktadır.
Popper'a göre bilimi sözde-bilimden ayıran en temel ölçüt doğrulanabilirlik değil,
"yanlışlanabilirlik"tir. Mantıkçı pozitivistlerle uyumlu olarak metafiziğin, “mit”in bilimden
elenmesi yönünde çaba harcayan Popper'a göre, bu elenmesi gereken kimi "bilgi" biçimlerinin
temel kusuru tekil olguları açıklayamıyor olmaları değil; aksine çürütülemez olmalarıdır.
Herhangi mümkün bir durum tarafından çürütülmesi -en azından ilkece- mümkün olmayan bir
teori, bilimsel olmaktan uzaktır. Böylelikle Popper, belki de teoriye en önemli katkısını, yeni
bir ölçüt olarak yanlışlanabilirlik ölçütünü önermekle yapacaktır.
Popper, düşüncesini en temelde erken dönemlerde kendisini etkileyen Adler, Freud ve
Marx'ın kuramlarından yola çıkarak geliştirmektedir. Ona göre bu kuramlardan birer "bilim"
diye söz edilemez. Bunlarda, örneğin Einstein'in kuramıyla kıyaslandığında eksik görünen şey
ise bunları destekleyen pozitif örneklerin azlığı değil, aslında bunlar aracılığıyla
açıklanamayacak insan davranışı örneklerinin yokluğudur. Bu bakımdan Popper, "doğrulama"
(corroboration) sağlayan tek tek örneklerin hipotezin ya da teorinin bilimsel değerine bir şey
katmadığını; teorilerin ancak "riskli deneyler" aracılığıyla sınanabileceğini ve ancak bu
koşulla bilimsel sayılabileceğini belirtir. Burada "yanlışlanabilirlik" yahut "çürütülebilirlik"
aslında "test edilebilirliği" ifade eder. Zira bilimin amacı tabii ki yanlışı değil, doğruyu ortaya
koymaktır. Buna göre teoriyi doğrulayan ve teorinin bilimsel değerini arttıran; sonuçlarının
aynı teoriyi çürütebileceği riskli deneyler yahut tahminlerdir. Pozitif örnekler bir hipotezin
doğruluğunu kanıtlamaz, bu yolla bir teori ancak bir testi geçmiş olur. Popper'ın ifadesiyle:
"bilimsel hipotezler sadece riskli deneylerin verileriyle doğrulanır."6

5
6

Kadir Çüçen, Bilgi Felsefesi, Sentez Yayıncılık, İstanbul, 2012, s. 274.
Karl Popper, Conjectures and Refutations, London, Routledge and Kegan Paul, 1963, p. 33-39.
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Bilimsel etkinlikteki "tahmin" (prediction) nosyonu, Popper için bir başka temel
noktadır. Bilimsel bir kuram, riskli öngörülerde bulunduğu ölçüde gerçekten "bilimsel" olur.
Bu bakımdan yanlışlanabilirlik ilkesinin büyük ölçüde tahmin nosyonuna bağlı olduğu
söylenebilir. Herhangi bir teoriyi ele alırsak, söz gelimi olağan durumdaki pozitif örnekler
çoğu kez bu teoriye uygun biçimde açıklanabilirdir fakat riskli öngörüler, teoriler için gerçek
bir bilimsel test sayılırlar ve ancak bu riskli tahminlerin sonucu olarak pozitif örnekler
teorinin bilimsel değerini arttırıyor olarak görülebilir. Buna göre; “Doğrulamalar yalnızca
riskli öngörülerin sonucu iseler hesaba katılmalıdır, yani bahsi geçen teori tarafından
aydınlatılmamış isek teori ile uyumsuz, teoriyi çürütebilecek bir vaka beklentisi içinde
olmalıyız.”7 Bununla birlikte Popper’a göre bilimsel iyi bir teori, belirli şeyleri yasaklayan bir
teoridir. Dolayısıyla bilimsel bir teori, tıpkı sözde bilim olarak görülen astroloji örneğinde
olduğu gibi, ucu açık bazı tahminlerde bulunmaz. Fal bakanların çoğunun yaptığı gibi
geleceğe dair belirsiz öngörüler yahut sınırı çizilmemiş yani belirli şeyleri yasaklamayan
iddialar bilimsel bir teorinin barındıracağı türden önermeler değillerdir. Zira bunlar eğer ucu
açıksa, herhangi bir gelecekte gerçekleştiğinde, ileri sürülen önermeye “uydurulurlar”; o
iddiaya uygun biçimde “yorumlanırlar”, ki bu da bilgi konusunda kesinlikten vazgeçmek ve
tam anlamıyla işi şansa bırakmak olacaktır. Popper bu iddiasının, Freud’un teorisi için de
geçerli olduğunu iddia edecektir. Çünkü ona göre Freud’un yorumları, tek tek olaylara uygun
gibi “görünebilir”. Fakat bu aynı teori, istisnasız her duruma “uydurulabilir”, ona uygun
olarak yorumlanabilir; dahası, bu teoriye uymayacak bir durum ilkece bile mümkün
görünmemektedir. Dolayısıyla teori test edilemez ve yanlışlanamaz görünmektedir. Fakat bu
yanlışlanamazlık Popper’a göre teorinin bir erdemi değildir, aksine bu, teorinin teorik olarak
bile test edilemez olduğu için, bilimsel olmadığını gösterecektir. Bununla birlikte aynı olayı
hem Adler’in hem Freud’un kuramlarının tam olarak ve eksiksizce açıklayabilmesi bu bilim
iddiasındaki teorilerin herhangi bir yasaklama yapmadığını da gösterecektir:
Bir çocuğu boğmak niyetiyle suya iten adamın eylemiyle, çocuğu kurtarmak
amacıyla kendi canını feda eden adamın davranışı. Bu iki olayın ikisi de hem Adlerci
hem de Freudcu terimlerle aynı kolaylıkla açıklanabilir. Freud’a göre birinci adam
bastırılmış dürtüleri (örneğin Oidipus kompleksinin bir bileşeni) yüzünden hastadır,
ikinci adam ise bunları yüceltmeyi başarmıştır. Adler’e göre ise birinci adamın derdi
aşağılık duygusudur (ve olasılıkla, bir suç işlemeye cüret edebileceğini kendi kendine
kanıtlama ihtiyacı yaratmaktadır); ikinci adamınki de aynıdır (ancak bu kez duyulan
ihtiyaç, çocuğu kurtarmaya cüret edebileceğini kanıtlamaya yöneliktir.8
Popper’ın getirdiği “çürütülebilirlik” yahut “yanlışlanabilirlik” ölçütü, doğru
biçimde anlaşıldığında -yani bunun test etme anlamına geldiği ve “ilkece” olduğu
kavrandığında- bilimsel teoriler açısından akla uygun görünmektedir. Fakat Popper’ın
“doğrulanma” yı (corroboration) yani teoriyi destekleyen pozitif örnekleri böylesine
göz ardı etmekle, biraz ileri gittiği de söylenebilir. Zira Popper’ın ısrarla ifade ettiği
gibi bilimsel bilgi hiçbir zaman kesin olmayacaksa bile; eğer bir teori pozitif örneklerle
Karl Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, çev. İlknur Aka; İbrahim Turan, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları,
2005, s. 36.
8
Karl Popper, Conjectures and Refutations, London, Routledge and Kegan Paul, 1963, s. 35.
7
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desteklenmiyorsa, o henüz bir hipotez bile sayılamayacaktır. Dolayısıyla burada
mantığa uygun görünen, pozitif örneklerin teoriye yaptığı desteği, bilimsellik için “ilk
ölçüt olarak” korumak gibi görünmektedir. Popper’ın Adler, Freud ve Marx’ın
teorilerine itiraz ederken heyecanla ihmal ettiği şey belki de, pozitif örneklerin, bilimin
başka türlü etkinliklerden -en başta astroloji- ayrılmasının en temel ölçütünü eliyor
olduğudur. Bilimin gözleme dayalı olduğu ve sadece gözleme dayalı olmanın ise
herhangi bir teoriyi bilimsel yapmadığını kabul ediyoruz. Fakat gözleme dayanan
pozitif tikel örneklerin teoriyi desteklememesi durumu, tam da bir teorinin bilimsel
olmadığının kanıtıdır aslında. Burada astroloji örneği uygun olarak yeniden devreye
sokulabilir. Astrolojide, Popper’ın keskin biçimde gördüğü ve ifade ettiği üzere,
gelecek hakkında yapılan belirsiz tahminler ve bu tahminlerin bazen asla
yanlışlanamayacak kadar geniş bir zaman aralığı için -ve sınırları çizilmemiş olarakyapıldığı doğrudur. Fakat astroloji, bırakalım yanlışlanabilirlik ölçütünü, henüz
doğrulanabilirlik ölçütünü bile sağlamamaktadır. Astrolojinin öngörüleri, tikel
örneklerde bile çoğu zaman doğru çıkmaz ve yine çoğu zaman -kanıtı sunulmadanbaşka birçok bahaneyle kurtarılmaya çalışılırlar. İşte buradan varılması gereken sonuç
şudur ki; herhangi bir teorinin yahut astrolojinin bilim olup olmadığını tartışmak,
öncelikle onun tikel örnekler tarafından tam bir doğrulanmasını gerektirir.
Popper’a göre tümevarımsal hiçbir önermenin yüzde yüz “kesinliğinden” söz edilemez.
Fakat açıktır ki, bizim bunları kullanıyor ve hala geçerli sayıyor oluşumuz bunların “şimdilik
de olsa” tek bir istisnasına bile rastlamamış oluşumuzdur. Siyah kuğu örneğinde olduğu gibi,
eğer böyle bir örneğe rastlanırsa tümel önermemiz çöpe gidebilir fakat henüz bu örnekle
karşılaşmadığımız durumda yine de bu önerme bilimseldir. Çünkü 1) bütün tikel örnekler bu
önermeyi doğrular niteliktedir; 2) bu önerme ilkece çürütülebilir, yani metafiziksel değildir.
Astroloji için ise henüz ilk ölçütün bile, yani tikel örnekler aracılığıyla yüzde yüz desteklenme
ölçütünün bile sağlanmadığını biliyoruz. Dolayısıyla mesele bilim ve bilim olmayan teoriler
arasında ayrım yapmak olduğunda bunu birkaç basamak aracılığıyla yürütmek daha akla
yatkın görünmektedir. Çürütülebilirlik ilkesi, Popper’ın söylediği gibi bilimin ayrımı için
vazgeçilemez de olsa, doğrulanabilirlik de en az bu ilke kadar önemlidir ve çöpe atılamaz.
Daha doğru bir ifadeyle mesele şöyle özetlenebilir; pozitif örnekler aracılığıyla yüzde yüz
olarak desteklenmek, daha bir önermeyi bilimsel hipotez olarak sunmanın ilk koşulunu sağlar.
Tam da bu yüzden, onu bir kenara atamayız. Fakat Popper, esas olanın yanlışlanabilirlik
ölçütüyle sınanmak olduğu hususunda kendisinden emindir ve “kesinliği” bilim için bir hedef
yapsa da, insan bilgisi söz konusu olduğunda, tümevarım probleminin farkında bir düşünür
olarak gerçekçi olan erdemin ancak ona “yaklaşmak” olduğunu da bilir. O halde bilim
insanının hedeflemesi gereken, kesinliğe yaklaşmak yani “yanlışlanmamak” olmalıdır.
Sınanabilirlik ilkesine uyan bilimsel bir kuram, tekrarlanan gözlemlere rağmen
yanlışlanamadığı müddetçe kesinliğe yaklaşmış sayılır, dolayısıyla bilimsel bir kuramın
başarısı bir bakıma yanlışlanmama süresi ile doğru orantılıdır. Popper bu şekilde bilimin
kesinliği değil yaklaşık olmayı hedeflemesini doğru bulur. Kendi ifadesiyle;
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Bilim, hiçbir zaman kesin yanıtlar vermeyi ya da yanıtları olasılı kılmayı amaç
edinmemiştir; tersine bilim, sonu olmayan ama hiçbir zaman çözümsüz de olmayan bir
görevle tanımlanmıştır. Buna göre bilimin görevi, sürekli yeni, köklü ve daha
genelleşmiş soruları bulmak ve geçici yanıtları sürekli yenileriyle ve katılarıyla
sınamaktır.9
Popper’a göre bir başka ölçüt de, bir disiplin içerisinde açıklanamayan örneklerin ve
tutmayan tahminlerin “yeni araştırma bulmacaları”na yol açıp açmıyor oluşudur. Bilim-çarpık
bilim ayrımı için bu husus da kesinlikle üçüncü bir ölçüt sağlamaktadır. Bir teori, tam da
Lakatos’un hatırlattığı üzere, basit birkaç önermeden değil; çekirdek bir kadro olarak temel
birkaç önermeden ve yine bunlarla tam olarak uyumlu yardımcı hipotezlerden oluşur. İşte bu
bakımdan anomaliler durumunda eğer bir teori, “mutlaka çekirdek teorinin kendisinden –
mantıksal olarak- çıkarılabilen” başka hipotezler üretebiliyor ve bu şekilde durumları
açıklıyorsa, bu teori bilimseldir. Bu açıklamalar, bir teori çok geniş bir alanı açıklamak
iddiasında olduğunda, eğer temel önermelere bağlı kalınarak durumu açıklıyorsa ad hoc diye
nitelendirilip küçük de görülemezler. Bu bakımdan Popper, tam da “yeni araştırmalara” yol
açma fikriyle haklı görünmektedir fakat diğer yanda da, yardımcı açıklamaların teorinin
değerini düşürdüğü yönündeki “fevri” çıkışıyla aceleci davranmış görünür. Yardımcı
açıklamalar, yepyeni ve “ilgisiz” önermeler ortaya atıyorsa teorinin değerinden şüphe
edilebilir fakat tam da teorinin çekirdeğine uyumlu biçimde oturan (fit) hipotezler söz
konusuysa buradan çıkacak tek sonuç; şimdiye kadarki gözlemlerimizin bu teori kadar “ileri
ve geniş görüşlü” olmadığıdır. Sonuç olarak, gözlemlenen pozitif örneklerin desteği en başta
bir teoriyi, teori yapan şeydir ve dolayısıyla kenara atılamaz. Çürütülebilirlik ve yeni
araştırmaların teşvik edilmesi koşulları ise bunun arkasından gelir. Gözlemlenen bir tek karşıt
örnek ise, bilimsel teori eğer çekirdek kadrosundan mantıksal olarak çıkarılan ve onunla
tutarlı yeni hipotezlerle açıklanabiliyorsa, teorinin değerini düşürmez. Popper’ın belirttiği
üzere, ancak aksi takdirde teorinin bilimselliği şüphe konusu olur. İşte tam da bu yüzden, yani
Popper’ın kendisi karşıt örnekleri, bilimsel değeri düşüren etkenler olarak aldığından; bunun
aksi durumu olan, gözlemlenen pozitif örneklerin tümünün teoriyi desteklemesi durumu,
bizce bilimsel teorinin değerini arttırır ve vazgeçilemez bir koşuldur.
Popper, kuramının doğa bilimleri kadar sosyal bilimlerde de geçerli olduğunu belirtir.
Toplumsal olaylar ve eğilimler söz konusu olduğunda, yapılan gözlemlerden hareketle
tümevarımcı bir biçimde tarihin akışını belirleyen bir yasadan söz etmek tıpkı doğa
bilimlerinde olduğu gibi temelsiz ve yanlış olacaktır. Sosyal şartlar düzenli olarak
tekrarlansalar bile tarihe ve kültürdeki farklılıklara dayandıkları için, fiziksel dünyanın
değişmez düzenlilikleri karakterinde değildirler. Dolayısıyla Popper, en az Mantıkçı
Pozitivizme yönelttiği kadar şiddetli bir eleştiriyi Tarihsiciliğin Sefaleti adlı eserinde
tarihsicilere (historicist) yöneltmektedir. Popper, tarihsiciliği şu şekilde tanımlar;
Burada "tarihsicilik" derken, tarihsel öndeyinin sosyal bilimlerin esas hedefi olduğunu
ve bu hedefe, tarihin evriminin temelinde yatan "ritimler" ve "örüntüler", "kanunlar" ve

9

Karl Popper, Bilimsel Araştırmanın Mantığı, s. 317
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"yönelimler"in açığa çıkarılmasıyla varılabileceğini kabul eden bir yaklaşım tarzını
kastettiğimi söylemem yeterli olacaktır.10
Burada belirtilmesi gereken bir başka husus, aslında Popper’ın da hatırlattığı üzere
bilim-çarpık bilim ayrımının altında yatan esas sebeptir. Yanlış anlaşılmalardan kaçınmak
üzere belirtmek gerekir ki; herhangi bir teorinin bilimsel olduğunu yahut olmadığını söylemek
onun doğruluğu, geçerliliği ya da değeri hakkında bir yargıda bulunmak anlamına gelmez.
Pozitif bilim insanların ürettiği tek bilgi biçimi değildir ve olmayacaktır da. Bilimsel teorilerin
ayrımı konusunu bir değer ve doğruluk konusu haline getirmekse, en temelde mantıkçı
pozitivizmin iddialarını -tek geçerli bilginin fizik olduğu yönündeki iddialarını-, örtük olarak
tekrarlamak olacaktır. Bu sorun ortaya konduğunda anlaşılması gereken şey -ve Popper da
sorunu bu biçimiyle kavradığını özellikle belirtir- bir “sınır çizme” girişimi olmalıdır.
Bilimsel ve bilimsel olmayan teoriler arasındaki ayrım en temelde disiplinlerin sınırlarını
çizerek bilginin yanlış yönlere sapmasını engellemeyi amaçlar. Bilim kisvesi altında başka
birçok fal, mit gibi yönlere kaymanın düşünceye hiçbir katkı sağlamayacağı açıktır. Aynı
biçimde salt rasyonel bir etkinliğin, sırf gözleme dayanmadığı için değersiz olduğunu
söylemek de böyledir. Dolayısıyla bir teori, sırf bilimsel olmadığı için yanlış ya da değersiz
sayılmaz. Başka bir ifadeyle bir teorinin değerli görülmesi için onun bilim olduğunu iddia
etmek de saçmadır. Kısmen gözleme ve çoğunlukla bunlardan yola çıkılarak yapılan akıl
yürütmelere dayanan ve konusunu toplumun oluşturduğu bir teori, örneğin bir “ideoloji”
olarak nitelendirilebilir ve bu onun gerçekliğe uymadığı ya da daha aşağı türden bir bilgi
biçimi olduğu anlamına gelmeyecektir. Buna uygun olarak Popper’ın ifade ettiği üzere Adler,
Freud ya da Marx’ın teorilerini sırf savunduğumuz için ve sırf geçerli olduklarını iddia etmek
için bunların “bilim-bilimsel” olduklarını iddia etmek gereksizdir.
Thomas Kuhn: Bilimsel Devrimler ve Paradigma Değişimleri
Thomas Kuhn, 1962 yılında yazdığı Bilimsel Devrimlerin Yapısı başlıklı eseriyle
esasen hakim bilim anlayışına getirilen radikal bir eleştiriyi ortaya koymaktadır. Kuhn’un bu
eserinde temel olarak itiraz ettiği şey, bilimin tarihsel bir süreklilik içerisinde kümülatif bir
biçimde ilerlediğine yönelik kabuldür. Bildiğimiz üzere bizler genel olarak bilimde, art arda
gelen gelişmelerin, tutarlı ve doğru oldukları sürece birbirlerine eklenerek “bilimsel gelişme”
dediğimiz şeyi meydana getirdiğini düşünme eğilimindeyizdir. Fakat Kuhn, doğrudan bilim
tarihini inceleyerek meseleyi son derece farklı ve orijinal bir tarzda ele alır. Ona göre bilim,
kümülatif bir biçimde ilerlemez, aksine kimi zaman “gelişme” diye nitelediğimiz bir düşünce
sistemi, bir yenisi tarafından ya da birden fazla olgunun tanıklığında tamamen yanlışlanabilir,
cazibesini kaybedebilir ve onun yerine açıklayıcı olan ama hiç de aynı öncüllerden kalkmayan
bir başka açıklama sistemi geçebilir. İşte bu bakımdan Kuhn’a göre bilimin tarihi, bir
devrimler tarihi olarak görülmelidir. Kuhn’un kendi kavramlarına tercüme edersek bu durum,
bilimsel bir devrimin gerçekleşmesiyle yeni bir paradigmanın hâkim duruma gelip olağan
döneme geri dönüleceği anlamına gelecektir.
Kuhn, mantıkçı pozitivizmin kümülatif ve ilerlemeci kabullerine karşı çıkarak, bilim
ile sözde bilimi ayırmazdan önce bilime bakışımızla ilgili daha derin bir sorun olduğunu iddia
10
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edecektir. Bu bakımdan o sadece Viyana çevresine değil, onları eleştiren ve çalışmamıza konu
olan Popper’ın görüşlerini de eleştirir. Zira Kuhn’a göre daha derinde yatan sorunumuz,
bilimsel paradigmaları birbirleriyle kıyaslamanın en başından problemli olduğu, zira bunların
kendi içlerinde açıklayıcı özgün öncülleri, sembolik sistemleri vb.’ye sahip olduklarını
görmezden gelemeyeceğimizdir. Dolayısıyla Kuhn, kümülatif bilim anlayışını reddederek,
onun diliyle bir paradigma değişimini önermekte ya da devrimci bir görüş öne sürmektedir.
Kuhn, belirli bir dönemde bilim insanları tarafından kabul edilen ve genelde bilim
insanlarının incelemelerini onun gözlükleriyle, kabulleriyle yaptığı sistemlere ya da hakim
bilim görüşüne paradigma demektedir: “Genel anlamda bir ‘paradigma’, ‘disiplinsel bir
matris’ ya da ‘belli bir topluluğun üyelerinin paylaştığı inanç, değer, tekniklerin vs.
toplamıdır.”11 Başka bir yerde ise Kuhn şöyle demektedir:
Sınırlı anlamda ‘paradigma’, bilimsel bir teorinin bir ‘modeli’, yani etkin bir
sunumudur. Normal olarak, modeller bir teorinin standart örnekleriyle uygulamalarını
içeren ders kitaplarında yer alır, değerlendirilir ve gözden geçirilir.12
Kuhn muhtelif yerlerde “kavramı -bakış açısı, bilimsel yöntem, metafizik kurgu bütünü,
kuramsal çerçeve, gelenek vb. gibi- farklı anlamlarda kullanmakla beraber, aslında kastettiği
iki anlamın örnekleme ve örgütleyici ilke olduğunu ifade etmiştir.13
Kuhn, paradigma kavramını özellikle önemsemektedir. Çünkü Kuhn, incelemeleri
sonucunda farketmiştir ki, hali hazırda kabul edilen paradigma, bilim insanının karşılaştığı
yeni olgulara bakış açısını da etkilemektedir. Başka bir ifadeyle bilim insanı, olguları
inceleyerek deney ve gözlem yaparken, hali hazırda doğru kabul edilen fizik yasalarını,
konuyla ilgili bilinen özel kuralları vs. hesaba katar ve bu paradigma içinden açıklamalar
yapmaya çalışır. Dolayısıyla esasen tamamen tarafsız bir gözlemin kendisi de sorgulanır hale
gelir. Zira Kuhn yine fark etmiştir ki, hakim paradigmaya uymayan tekil kimi olguların,
istisna olarak görülüp yok sayıldığı durumlar, sandığımızdan çok daha fazladır. İşte burada
Kuhn’un devrimci bakış açısına temel teşkil eden bir diğer önemli kavrama, anomali
kavramına gelmiş oluruz. Kuhn’a göre bilim insanları anomalileri, bunlar tek ya da çok az
sayıdalarsa, çoğunlukla göz ardı etmekte, daha doğrusu paradigmanın geçerliliğini ya da
doğruluğunu sorgulayacak nitelikte görmemektedirler. Fakat öyle bir an gelir de, anomalilerin
sayısı artar, yani hakim paradigma sayıca çok örnek olguyu açıklamada yetersiz kalırsa, işte o
noktada bilim insanı bakış açısını yani içerisinden baktığı paradigmayı değiştirmek zorunda
kalır ve bu, bir paradigma değişimini yani bir devrimi önceleyen esas veri olmuş olur.
Kuhn’a göre bilim tarihinde paradigma değişimleri süreci, başka bir ifadeyle bilimin
kümülatif olmayan ilerleme süreci aslında belirli bir yapısal süreci takip eder. Bu süreçte
tekrarlanan aşamalar Kuhn’a göre bilim öncesi dönem, normal bilim dönemi, bunalımlar,
devrimler ve yine olağan dönem olarak adlandırılmalıdır. Kuhn’a göre hali hazırda kabul
gören paradigma olayları açıkladığı sürece bilim bu paradigmadan hareketle yapılır, inceleme,
analiz ve yorumlamalar olağandır, işte bu dönem normal bilim dönemidir. Kuhn normal bilim

Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, çev. Nilüfer Kuyaş, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1995, s. 175.
Thomas Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 43.
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dönemini tutucu bir uğraş ve bir yap-boz aktivitesi olarak değerlendirmiştir.14 “Zira normal
bilimin uğraşı, paradigmanın uygulanması olayı yeteri derecede açıkladığı sürece kesintiye
uğramadan devam eder.”15
Buna rağmen, paradigmanın açıklayamadığı olgu yani anomali sayısı artar ve bu arada
bu anomaliyi tutarlı biçimde açıklayan rakip bir paradigma ortaya çıkar ya da kendisini
dayatırsa, işte paradigma değişimi yani devrim o zaman gerçekleşir. Kuhn’a göre,
Bir paradigmadan vazgeçmek için bir ya da iki kuraldışı durumun olması yeterli
değildir. Kuhn, yanlışlama mantığının bir paradigmanın reddedilmesi durumuna
uygulanamayacağını savunuyordu. Bir paradigmayı sonuçlarıyla deneysel kanıtların
karşılaştırılmasını temel alarak reddetmek mümkün değildir. Paradigma reddi daha
çok, yerleşmiş bir paradigma, rakip bir paradigma ve gözlemsel kanıtlardan oluşan üç
terimli bir ilişkidir. Bilim, geçerli bir rakip paradigmanın ortaya çıkmasıyla devrimci
bir aşamaya girer.16
Kuhn, böylelikle bilim tarihinin kümülatif bir biçimde değil de, paradigma
değişimleriyle ilerlediğini ve devrimlerin bir tarihi olduğunu göstermiş olur. Bu paradigma
değişimleri ona göre bir “gestalt kaymasını” (gestalt shift) andırmaktadır.17 Çünkü rekaber
halindeki paradigmalar aynı ölçekte değildir, onların dilleri, sembolleri, temel kabulleri yani
çok yüzeysel bir ifadeyle de olsa baştan aşağı bakış açıları farklıdır. Dolayısıyla paradigmalar
tanımlayıcı yeterlilik standartlarıyla kıyaslanamazlar ve Kuhn’a göre anomalileri, hakim
paradigmadaki krizleri yapıcı bir biçimde açıklayabilen paradigma ancak geçerlilik
kazanabilecektir.
Böylelikle Kuhn, “The Structure of Scientific Revolutions’ın ikinci basımına yazdığı
Not’ta (1969), ‘paradigma’ kavramını belirsiz bir şekilde kullandığını kabul”18 etse de, onun
teorisi, kendisinin ilk amacından başka birçok yapıcı ve geliştirici eleştiriyi barındırdığı için
bizce son derece verimli bir teori olmuştur. Her şeyden önce Kuhn’un bu tavrı, mantıkçı
pozitivistlerin bilim ve fizik iddiasına karşı, bilimin “kümülatif ilerleme” sürecine bir eleştiri
getirerek, mutlak sayılan kimi bilim yasalarının da, bunlar her ne kadar olgulara şimdilik
karşılık düşen pozitif kurallar olsalar da, yanlışlanabileceklerini, zaman geçtikçe bir devrim ve
paradigma değişimi sonucu rafa kaldırılabileceklerini ve evrene bakış açımızın
değişebileceğini göstermektedir. Bu, her şeyden önce bilimsel bilginin yüceltilmesi sorununa
getirilen ciddi ve anlamlı bir eleştiri olmuştur. Biliyoruz ki nasıl ilk insanların düşünsel
dünyaları bakımından açıklanamaz görünen şeyler bir paradigma değişimiyle anlamlı hale
geliyorsa, hali hazırdaki düşünce sistemimizde kimi kusurlar ya da özellikle eksiklikler
bulunabilir ve gelecekte doğacak başka bir paradigma, hem olağan olguları hem de bize
yabancı görünen başka anormal olguları açıklayabilecek bir bakış açısı sunabilir. Dolayısıyla
sırf bu bakımdan bile Kuhn’un düşüncesinin kendisi de bir paradigma değişimini önererek,
filozofun düşüncesine yakışan bir tavır olarak görünmektedir.

Kuhn, Bilimsel Devrimlerin Yapısı, s. 42.
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Sonuç Yerine: Popper ve Kuhn Düşüncesinden Mantıksal Pozitivizme İki Verimli
Eleştiri
Popper ve Kuhn, her ne kadar mantıkçı pozitivistlerle bazı ortaklıkları olsa da, bu
düşüncenin en çok kusurlu görünen yanlarına son derece verimli kimi eleştiriler
getirmişlerdir. Bu bakımdan bu iki düşünürün de, görüşleri kimi noktalarda ayrılsalar da
pozitivist bilim anlayışının özellikle iki büyük zayıflığına dikkat çekmek bakımından
ortaklaştıkları ifade edilebilir.
Popper, teoriye yaptığı en önemli katkı olarak yanlışlanabilirlik ilkesi önerisiyle ilkin
pozitivist bilim anlayışının “mutlaklık” ve “kesinlik” arayışına bir darbe indirir. Çünkü önceki
satırlarda ayrıntılandırılmaya çalışıldığı üzere Popper’ın iddiası, bilimsel bir teorinin en
azından ilkece yanlışlanabilir olması gereklidir ve bilim insanının esas olarak umut etmesi
gereken şey kesinliğe “yaklaşmak” olmalıdır. Yoksa Popper’a göre bilim de bir insani etkinlik
olarak yüzde yüz açıklayıcı yahut ilkece bile sınanamaz olursa, o bu teorinin bir erdemi değil
zaafı haline gelecektir. Zira hiç sınanamaz olmak, hiçbir sınır koyulmadığı, teorinin hiçbir
şeyi hiç yasaklamadığı ve aynı zamanda gerçekte hiçbir şey de söylemediği anlamına gelir.
Böylelikle Popper, kesinlik idealini bir kenara bırakarak bilgimizin şimdilik gerçek sınırlarını
kabul etmemiz ve bilim dediğimiz şeyi doğru haliyle yapmamız gerektiğini öğütlemektedir:
Bilim, hiçbir zaman kesin yanıtlar vermeyi ya da yanıtları olası kılmayı amaç
edinmemiştir; tersine bilim, sonu olmayan ama hiçbir zaman çözümsüz de olmayan bir
görevle tanımlanmıştır. Buna göre bilimin görevi, sürekli yeni, köklü ve daha genelleşmiş
soruları bulmak ve geçici yanıtları sürekli yenileriyle ve katılarıyla sınamaktır.19
Dolayısıyla Popper, mantıkçı pozitivistlere karşı “bilgece” ve mütevazi bir tavırla
gerçekçi bir bilim anlayışının gerekliliğini göstermeyi denemiş olur. İşte bu noktada,
Popper’ın Kuhn ile ortaklaştığı yere, bilimin kesinlik iddiasının yavanlığına ve son derece
açıklayıcı da olsa bilimsel yasaların mutlak olmayışlarına varmış oluruz. Çünkü Kuhn’un
dikkat çektiği noktalar da esasen benzer bir şeyi söylemeye varır: bilimsel yasalar, hakim
paradigmalar değişmez ve mutlak olarak doğru ya da kesin değildir. Dolayısıyla Popper’ın
tümevarım problemine dikkat çektiğini hatırlarsak, aynı eleştirinin Kuhn’un düşüncesinde de
olduğunu fark ederiz. Zira Kuhn, bilim tarihini devrimlerle açıklarken, paradigmaların
değişebilir yani kesin olmadığını dolayısıyla tümevarımla vardığımız sonuçların, yarın öyle
olmayabileceğini ifade etmektedir. Çünkü paradigmalar, insani bir etkinlik olarak bilimsel
çalışmaların sonucu oluşturulduysalar:
…bilim topluluğunun son derece önemli olduğuna karar verdiği bazı can alıcı sorunları
çözümlemekte rakiplerinden daha başarılı oldukları için sonraki üstün konumlarına
ulaşabilmişlerdir.20
Böylelikle bir paradigma, rakip paradigmalardan daha başarılı sonuçlar verdiği ve
kullanışlı olduğu için tercih edilmiş olur, yoksa kesin veya mutlak olduğu için değil.
Böylelikle Popper ve Kuhn’u, 19. yy.’da hâkim olan pozitivist bilim anlayışına birer eleştiri
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olarak birlikte okuma girişimimizi, Popper’ın, Kuhn’u destekleyen şu ifadeleriyle
sonlandırmak uygun görünmektedir:
Nesnel bilimin deneysel temeliyle ilgili ‘mutlak’ olan hiçbir şey yoktur. Bilim taş bir
zemine dayanmaz. Bilimsel teorilerin cesur yapısı, olduğu haliyle, bir bataklığın üstündedir.
[K]azıklarımızı daha derin bir katmana sokma girişimlerimizi durdurduğumuzda, bunun
nedeni sağlam bir zemine varmamız değildir. Durmamızın tek sebebi, en azından şimdilik,
bunların yapıyı taşıyacak kadar sağlam olduğuna inanmamızdır.21
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NİTEL ARAŞTIRMALARDA ARAŞTIRMACININ ROLÜ VE ARAŞTIRMACI
GÜNLÜKLERİ
Dr. Selda FINDIKLI
Dr. Emine Pınar SAYGIN
Özet
Değer değişim ilişkilerinin olduğu her noktada karşımıza çıkan pazarlama sayısal ve
sözel pek çok sorunsalı içinde barındırmaktadır. Bu açıdan hem nicel hem de nitel
araştırmalara müsait bir yapıya sahiptir. Araştırılan finansal konularla ilinti bir konu ise nicel
çalışmalar yapılıyorken, tüketici davranışı çalışılırken nitel çalışma yapılabilmektedir. Birçok
sosyal biliminin olduğu gibi pazarlama bilimi de kısa tarihi boyunca nicele daha yakın
durmuş, yapılan araştırmalarda nitele gereken önem verilememiştir. Anglo-Sakson pazarlama
anlayışının baskın olduğu uzun bir dönem boyunca pazarlama bilim insanları pozitivist bakış
açısıyla hareket etmiştir. Ekonomik insan, rasyonel davranış gibi kavramların geçerliliğini
kaybetmeye başlamasıyla, pazarlama paradigması Alp-Germen menşeili ilişki odaklı bir
anlayışa yönelmiştir. Dünya değişmektedir. Tüketiciler standardize edilmiş mamul ve
hizmetler değil daha özel bir şeyler beklemektedirler. Bu gelişmeler ışığında pazarlama
uygulamacıları daha bireysel yaklaşım gösterme eğilimine girmiştir. Bu da pazarlama
araştırmacılarını daha fazla nitele yönelmektedir. Nitel araştırmaların çoğalmasıyla beraber
nitel araştırmacının sorumluluklarının da vurgulanması gündeme gelmektedir. Nitel
araştırmacının nicel araştırmacıdan farklı rol ve sorumluluklara sahip olması beklenmektedir.
Nitel araştırmanın etkin ve yararlı olması büyük ölçüde araştırmacının becerisine bağlıdır.
Çünkü nicelden farklı olarak nitel araştırmalarda; araştırmacı sadece veri toplayıp çeşitli
yöntemlerle analiz edip raporlama yapmamakta; araştırmanın kurgusuna dahil olup, empati
kurmakta kimi zaman katılımcılarla beraber olay ve olguları deneyimlemekte ve bu sayede
kazandığı bakış açısıyla sonuçları yorumlamaktadır. Araştırmacı günlüklerinin önemi tam da
bu noktada ortaya çıkmaktadır. Günlükler zamanla araştırmalar için veri toplama kaynağı
olarak kullanılmıştır. Araştırma sürecinin nasıl yaşandığının bir anlamda içsel sunumunu
ortaya koymaları bakımından sürece ve ürüne yönelik katkıları bulunmaktadır. Araştırmacı,
çalışmasına ilişkin bağlamı yansıtabilmek için günlüğündeki alıntılarını bir yapbozun parçası
gibi gerekli olan yerde ekleyerek, yaşanılanların aktarımında projeksiyon görevini
gerçekleştirirken; günlüğün geçmişe yönelik analize tabi tutulabilecek ürün olması önemli bir
yardımcıdır. Araştırma günlükleri betimsel detayları yansıtmasının ötesinde, nitel
araştırmalarda önemli olan “inandırıcılık” kavramının sağlanmasında da çok önemli bir veri
kaynağıdır. Bu araştırmada nitel çalışmalarda araştırmacı günlüklerine neden önem verilmesi
gerekliliği tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Nitel Araştırma, Araştırmacı Sorumluluğu,
Araştırmacı Günlükleri
THE ROLE OF THE RESEARCHER IN QUALITATIVE RESEARCH AND
RESEARCHER DIARIES
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At every point where there is a value change relationship, marketing involves many
numerical and verbal problems. With respect to this reaserach, there is a suitable structure for
both quantitative and qualitative. Quantitative studies can be carried out while conducting
financial issues and qualitative in relation to the consumer behavior studies. In short history
marketing science has been closer to quantitative like many social sciences, but the
importance of qualitative research has not been given. Marketing understanding was
dominated by Anglo-Saxon for a long period when marketing scientists positivist movement
started. Economic people and rational behavior started to lose their validity when the
marketing paradigm turned to a relationship-oriented towards the focus of understanding the
origin of Alp-Germen.The world is changing. Consumers expect something more special, not
standardized goods and services. Consumers expect something more special, not standardized
goods and services. In the light of these developments, marketing practitioners tended to show
a more individual approach. This leads to more qualitative marketing researchers. With the
proliferation of qualitative research, the responsibilities of the qualitative researcher need to
emphasized. It is expected to have different roles and responsibilities from a qualitative
researcher to quantitative researchers. The effectiveness and usefulness of qualitative research
is depends largely on the researcher's ability. Because qualitative research is different from
quantitative; the researcher does not only collect data, analyze and report by various methods;
it is involved in the fiction of the research, empathy and sometimes experiences with the
participants and interprets the results from the point of view. This is where the importance of
researcher diaries emerged. Over time, the diaries were used as data collection sources for
research. They contribute to the process and product in terms of revealing the internal
presentation of the research process in a sense. The researcher, while reflecting the context of
his work by adding quotations in his diary where necessary as part of a puzzle, performs the
projection task of transferring experiences; The fact that the log is a product that can be
subjected to historical analysis is an important aid. Research diaries which is a reflective of
descriptive details, consider very important data source in providing the concept of
“credibility” for the qualitative research. In this research, the importance of the researcher
diaries in qualitative studies is discussed.
Keywords: Marketing, Qualitative Research, Researcher Diaries
Bir birey tarafından oluşturulan belge olarak günlük; kişisel ve eşzamanlı bir kayıttır.
Yazdıklarıyla bir bakıma içe bakışını sağlayan birey kendini anlama ve yönetmeyi
gerçekleştirmektedir (Alaszewski, 2006, s. 1-10). Bu yönleriyle günlük tutmak, öz
farkındalığı arttırmanın bir yolu olarak uzun bir geçmişi olan iyi bilinen bir uygulamadır
(Woll, 2013, s. 1). Bireyselliği vurgulayan günlükler zamanla araştırmalar için veri toplama
kaynağı olarak kullanılmıştır. Nitel yöntemlerle gerçekleştirilen araştırmaların veri kaynakları
arasında araştırmacı günlüğü önemli bir yer tutmaktadır (Uzuner,2018). Araştırmacı günlüğü;
kısa notlar, fikirler, gözlemler, doğrudan alıntılar ve izlenim gibi farklı verilerinden
oluşmaktadır (Johnson, 2005, s. 66). Bu yönleriyle bir anlamda yansıtma görevi
üstlenmişlerdir. Araştırmacı günlüklerinin hem sürece hem ürüne yönelik katkısını belirtmek
gerekmektedir (Borg, 2001, 160-161). Sürecinin nasıl işlediğini yazılı yapmamız
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irdelemelerimizin daha derin ve etkili olmasını sağlamaktadır (Ger, 2009, s. 7). Araştırmacı
günlüğü, süreçteki içsel yolculuğu yansıtmakta ve bilimsel sınırlılıkları genişletmektedir.
Araştırmaya ilişkin bağlamın aktarılabilmesi için günlükten alıntıların gerekli olan yerlere
eklenerek projeksiyon görevini üstlenmesi günlüğün geçmişe yönelik analize tabi
tutulabilecek ürün olmasında önemli bir ayrıntıdır.
Nicel araştırmalardaki geçerlilik (iç ve dış), güvenilirlik kavramları nitel araştırmalarda
bütüncül olarak inandırıcılık (ing. trustworthiness) kavramıyla tanımlanmaktadır. Guba ve
Lincoln nitel araştırmalarda geçerlik-güvenilirlikten ziyade inandırıcılık (trustworthiness)
olması gerektiğine dikkat çekmiştir (Lincoln ve Guba, 1985, s. 300).Bu ifadelerin yanı sıra
nitel araştırma yöntemleriyle yürütülen araştırmalarda, araştırmanın geçerlik ve
güvenirliğinde;
inandırıcılık
(credibility/internal
validity),
aktarılabilirlik
(transferability/external validity), tutarlılık (dependability/reliability) ve teyit edilebilirlik
(confirmability/objectivity) gibi bazı kriterlerin kullanıldığı görülmektedir (Mills, 2003:78;
Yıldırım ve Şimşek, 2018, s. 277). Nitel araştırmada geçerlik araştırmacının araştırdığı
olguyu, olduğu biçimiyle ve olabildiğince yansız gözlemesi anlamına gelmektedir (Kirk ve
Miller, 1986, s.72). Nitel araştırmada güvenirlik ise, farklı çalışmalarda, farklı araştırmacıların
yaklaşımındaki kararlılığı ifade eder (Creswell, 2018, s. 253). Araştırmacı günlükleri bu
adımların sağlanmasında da etkin rol oynamaktadır.
Sonuç
Değer yaratımının vurgulandığı pazarlama bilimi için müşteriyi anlamak önemlidir.
Anlamın bireye yönelmekten ziyade onu çevreleyen bağlar içinde anlaşılması gerekliliği
araştırma yöntemlerinin seçiminde belirleyici olmaktadır. Pozitivist yöntemlerle yapılan
çalışmaların anlam derinliğini yansıtma gücünün sınanmasının nitel yöntemlere eğilimi
yarattığı söylenebilir. Yorumlayıcı paradigmanın nicel yöntemlerden ayrıştığı önemli
özelliğinden olan araştırmacının rolünün vurgulanması gerekmektedir. Çalışmalardaki
öznelliğin bilimselliği yok etmeden ortaya koyulması araştırmacının duruşunu belirtmesinden
geçmektedir. Bu duruşu bilimsel gereklilikler çerçevesinde doğru dürüst yapmak nitel
çalışmaların güçlü yönünün açığa çıkmasında önemlidir. Araştırmacının, araştırmacı
günlüklerini veri kaynağı olarak kullanması nitel çalışmanın bütünü aktarması yönünü
kuvvetlendirmektedir. Diğer yandan günlüğünü kanıt olarak ortaya koyan araştırmacı
çalışmasının bütünlüğünü ortaya koyarak bilimsel sorumluluğunu üstlenmektedir. 10 Ekim
2019 tarihi itibariyle ulusal tez merkezinin dizin kısmında “nitel” yazılarak yapılan 37 doktora
araştırmasının sadece ikisinde araştırma günlüğü yer almaktadır.
Tezin Adı

Tez Yılı

Araştırma Deseni

Farklı seviyelerden
aikido katılımcılarının,
aikidoyu diğer
sporlardan farklı olarak
kavramsallaştırması
üzerine nitel ve felsefi

2010

Döküman İncelemesi
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Tezin Adı
bir araştırma:Akıl ve
beden bakış açılarından
1980 sonrasında; yapı
tasarım ve üretiminde
meydana gelen
değişimin ?ürün-süreç?
yenilikleri bağlamında
analizi
Sınıf öğretmeninin
yürüttüğü görsel
sanatlar dersi:
Öğretme- öğrenme
sürecine yönelik nitel
bir araştırma
Aile içi şiddete maruz
kalan kadınların acil
servis hemşirelerinden
beklentileri,
hemşirelerin girişimleri
ve etkileyen faktörler:
Niteliksel bir çalışma
Küresel doğan
işletmelerin erken
uluslararasılaşmasını
tetikleyen kurucu
ve/veya yönetici
özellikleri
Sosyal bilgiler öğretim
programına göre
tasarlanmış hikâyelerin
etkililiği
Gençlerin toplumsal
davranış ve
yönelimleri: İstanbul'da
'apaçi' altkültür grupları
üzerine nitel bir
çalışma
Türkiye'deki eğitim
bilimleri doktora
tezlerinin
karakteristikleri
Bilişim sistemlerinde
dış kaynak
kullanımının etkililiği
için kritik başarı
faktörlerinin nitel bir
modeli
Türkiye'deki eğitim

Tez Yılı

Araştırma Deseni

Araştırma Günlüğü
Durumu

2010

Çoklu Durum Çalışması

Yok

2010

Kültür Analizi

Yok

2010

Görüşme

Yok

2011

Örnek Olay

Yok

2011

Eylem Araştırması

VAR

2012

Fenomenoloji

Yok

2012

Doküman İncelemesi

Yok

2012

Örnek Olay

Yok

2012

Döküman İncelemesi

Yok
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Tezin Adı
bilimleri doktora
tezlerinin
karakteristikleri
Spor yönetiminde cam
tavan sendromu ve
kariyer gelişimi
PISA 2009 okuma
becerileri açık uçlu
sorularının
puanlanmasında
genellenebilirlik
kuramındaki farklı
desenlerin
karşılaştırılması
Çevrimiçi ve sınıf
ortamlarında grup
çalışmasına dayalı
problem çözme
süreçlerinin
incelenmesi
Küresel doğan
işletmelerin
uluslararalılaşma
sürecine etki eden
girişimcilik yönelimi
boyutları ve girişimci
özellikleri
Doğuştan küresel
işletmelerde
girişimciye ait
özelliklerin yurt dışı
pazarlara erken
açılmaya etkisi:
Sektörel bir
karşılaştırma
Gebeliği önleyici
yöntem kullanımı için
bir model: gömülü
kuram çalışması
Geleneğin yeniden
üretiminde dinin rolü:
İstanbul Ünalan
mahallesi örneği
Sosyal bilgiler dersinde
hizmet ederek öğrenme
yaklaşımının
vatandaşlık
eğitimindeki rolü

Tez Yılı

Araştırma Deseni

Araştırma Günlüğü
Durumu

2012

Görüşme

Yok

2013

Durum Çalışması

Yok

2013

Doküman İncelemesi

Yok

2013

Örnek Olay

Yok

2013

Olgu Bilim

Yok

2013

Gömülü Kuram

Yok

2014

Etnografya

Yok

2015

Eylem Araştırması

VAR
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Tezin Adı

Tez Yılı

Araştırma Deseni

Şizofreni tanısı almış
bireylerin ailelerinin
bakımverme
deneyimleri ve sosyal
destek ilişkilerinin
psikiyatrik sosyal
hizmet temelinde
incelenmesi
Türk inşaat sektörünün
işgücü ihtiyaç analizi
Sınıf öğretmenlerinin
mesleki değerleri
üzerine nitel bir
çalışma
Prekanseröz servikal
lezyon tanısı alan
hastaların roy uyum
modeline göre uyum
durumlarının
incelenmesi
İnsanların engelli
olarak etiketlenmesi:
Modern toplumun
ürünü ve pazarlamanın
rolü
Reklam beğenilirliği
Bankacılıkta kanal
yönetimi stratejileri ve
Türkiye uygulamaları
Türkiye'de
vergi denetiminin
ekonomik ve hukuki
etkinliği
Dinî danışmanlık
eğitimi: Amerika
örneği ve Türkiye
gereksinim
çözümlemesi üzerine
nitel bir araştırma
Üstün zekâlı ve
yetenekli bireylerin
eğitimi politikalarına
yönelik nitel bir
çalışma
Yönetici-çalışan
ilişkilerinde örgüt dışı
informal etkileşimler
modeli: nitel bir

2015

Görüşme

Araştırma Günlüğü
Durumu
Yok

2015

Odak Grup

Yok

2016

Durum Çalışması

Yok

2016

Görüşme

Yok

2016

Görüşme

Yok

2016
2016

Odak Grup
Görüşme

Yok
Yok

2017

Görüşme

Yok

2017

Durum Çalışması

Yok

2017

Görüşme

Yok

2018

Temellendirilmiş Kuram
Deseni

Yok
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Tezin Adı
araştırma
İntihar notları üzerine
nitel bir araştırma:
erkeklerin intihar
notlarında zihinsel
temsiller
Türkiye'de azınlık ve
devlet liselerinde
çokkültürlü eğitim
anlayışının
araştırılması: Çoklu
durum çalışması
Bariatrik cerrahi
geçiren hastaların roy
uyum modeline göre
durumlarının
incelenmesi
Bipolar
hastalar açısından
iyileşmenin taşıdığı
anlam
12 eylül 1980 sonrası
Türkiye'den İngiltere'ye
politik göç (1980-1989)

Tez Yılı

Araştırma Deseni

Araştırma Günlüğü
Durumu

2018

Doküman İncelemesi

Yok

2018

Durum Çalışması

Yok

2018

Fenomenoloji

Yok

2019

Fenomenoloji

Yok

2019

Görüşme

Yok
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MÜŞTERİ ŞİKÂYET YÖNETİMİNDE TAZMİN SÜRECİ
Dr. Emine Pınar SAYGIN
Dr. Selda FINDIKLI
Özet
İşletmelerin varlıklarını devam ettirebilmeleri için müşteri memnuniyetini sağlamak
önemli amaçlarından bir tanesidir. ‘Müşteri daima haklıdır’ ‘Müşteri veli nimettir’ gibi
ifadeler artık birçok işletme tarafından benimsenmiştir. Çünkü sınırsız ürünün ve rakibin
olduğu günümüzde, geleceğe kalmanın en önemli kriterinin karlılık değil müşteri
memnuniyeti olduğunun farkındadırlar. Umulanın aksine bazen işlemler memnuniyetsizlikle
sonuçlanır. Müşterilerin istek ve ihtiyaçlarının arzuladıkları gibi karşılanmaması, mal ve
hizmetin sunumunda ya da sonraki süreçlerde kusur ve aksaklıkların ortaya çıkması gibi
nedenlerden ötürü müşteri memnuniyetsizlikleri ortaya çıkabilmektedir. Yeni nesil
müşterilerin eskilerden çok farklı olması, sabırlı, tatminkâr, kaderci müşterilerin yerini;
hakkını söke söke alan, bir özürle tatmin olmayan, aksaklıkların hukuki takipçisi yeni bir
kitlenin yer alması işletmelerin işlerini daha da zorlaştırmaktadır. Bu noktada müşteriyi
kaybetmemek ve memnuniyetini tekrar tesis etmek için ‘şikâyet yönetimi’ devreye
girmektedir. Sorunları tatmin edici bir şekilde çözülen mutlu müşteri hem yeniden alışveriş
yapmakta hem de işletmeye yeni müşteriler kazandırmaktadır. İşletmelerin şikâyet
yönetiminde ele almaları gereken en önemli kararlardan birisi de ‘Şikâyet Tazmini’dir.
Şikâyet tazmini çeşitli dengeler gözetilerek planlanmalıdır. Müşterinin kendini kaybeden
olarak hissetmeyeceği ama işletmeninde kendi finansal önceliklerini gözettiği bir noktada
buluşmak gerekmektedir.
İşletmenin mevcut durumunu, tüketici profilini ve şikâyetin ayrıntılarını iyi analiz
etmesi gerekmektedir. Önleyici önlemlere rağmen şikâyetle karşılaşan işletme şikâyet
tazminine karar verirse, bunu tüketicinin olumlu algılayacağı; çabuklukta, nitelikte ve
nezakette yapmalıdır. Aksi takdirde zaten zor olan müşteriyi geri kazanmaya yönelik çabalar
boşuna maliyet artışı olarak işletmeye yansıyacaktır. Toplumsal düzenden daha yavaş
gelişebilen yasalar bile duruma ayak uydurup tazmini düzenleyici maddeleri yenilerken
işletmelerin bu konuda daha çalışkan olmalılardır. Tazmine giden yolda seçenek ve
aşamaların olduğu bir karar ağacı; işletmeler için yol gösterici nitelikte olabilecektir. Böylece
kısa vadeli ticari işlemler yapmaktansa karşılıklı güvenin sağlandığı sadakatin oluşturulduğu
ve sonunda devamlılığı olan alışverişlerin sağlandığı bir ilişki kurmak mümkün olabilecektir.
Bu çalışmada tazmin, ilgili literatürden hareketle kavramsal bir çerçeve doğrultusunda
açıklanmaya çalışılmıştır. Böylece şikâyet yönetim süreci içerisinde tazminin yeri ve önemi
tartışılacaktır. Ortaya konulan yazın ile hem literatüre hem uygulamacılara ufuk açıcı bilgiler
vermek istenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Müşteri Memnuniyeti, Şikâyet, Tazmin
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COMPENSATION PROCESS IN CUSTOMER COMPLAINT
MANAGEMENT
Abstract
One of the most important objectives of the companies is providing customer
satisfaction in order to maintain their existence. Expressions such as ‘customer is always
right’ and ‘customer is a benefactor’ have now been adopted by many businesses. Because
they are aware that the most important criteria of staying for the future is customer
satisfaction, not profitability. Contrary to expectations, sometimes transactions result in
dissatisfaction. Customer dissatisfaction may arise due some reasons such as failure to meet
the wishes and needs of the customers as they desire, and the occurrence of defects and
disruptions in the provision of goods and services or subsequent processes. The fact that the
new generation of customers is very different from the old ones replaces the customers whom
are patient, satisfactory and fatalistic; the right to disrespect, not satisfied with an apology, the
legal followers of the failure of a new audience to take part in the business makes it more
difficult. At this point, complaint management comes into play in order to not lose the
customer and keep their satisfaction. In order to solve it in a satisfactory way, happy
customers can both re-shop and bring new customers to the business. Compensation is one of
the most important decisions that businesses should address in the complaint management. It
must be planned considering various complaint compensation. It is necessary to meet at a
point where the customer does not feel as a loser but the business considers its own financial
priorities. The business needs to analyze well the current situation, the consumer profile and
the details of the complaint. If the business, which faces the complaint decides the
compensation of the complaint, it should do so quickly, in a quality and courtesy so, it will be
perceived as positive by the consumer. Otherwise, efforts to bring again the customer is going
to be difficult and more costly for the business even the laws that can develop more slowly
than the social order keep up with the situation and renew the compensation regulators while
the enterprises need to be more diligent. Compensation steps and options like decison tree so,
it is like a roadmap and it will be guiding for the businesses. Instead of conducting short-term
commercial transactions, it will be possible to establish trusted and loyalty mutual relationship
then in the end, it ensures continuous shopping. In this study, compensation was explained
according to a conceptual framework based on relevant literature. Importance of the
complaint management process and compensation will be discussed. It is expected to give
more information for the literature and the practitioners.
Key words: Marketing, Customer Satisfaction, Complaint, Compensation
Müşteri Memnuniyeti İçin Şikâyetlerin Tazmini
Tüketiciler satın aldıkları ürünü kullandıktan sonra elde etmek istediği değer ile bir
karşılaştırma yapar eğer beklentileri karşılanırsa müşteri memnuniyeti gerçekleşmiş olur
(Altunışık, Özdemir, & Torlak, 2014, s. 134). Müşteri memnuniyeti, müşteri beklentilerinin
karşılanması amacıyla onun ihtiyaçlarını anlama, yönetme ve onlara etki edebilmektir.
İşletmenin umduğu, beklenenlerin sağlanması ve son kullanıcının ürün kullanımında
problemler yaşamamasıdır (Eroğlu, 2005, s.10). Müşteri memnuniyetinin oluşumuna ilişkin
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çeşitli kuramlar üzerinde durulmaktadır. Bu kuramlar içerisinde müşteri memnuniyetini statik
olarak inceleyen kuramlar; müşteri beklentileri, sunulan ürünün performansı (kalitesi),
beklenti-algı kıyaslamasının yönü ve derecesi, diğer müşterilerin fayda ve memnuniyet
düzeyleri gibi faktörler üzerinde durulmaktadır. Memnuniyeti dinamik bir süreç olarak
inceleyen kuramlarda ise belirtilen faktörlere ilaveten; müşterinin daha önceki deneyimleri,
kıyaslama ve uyumlaştırma düzeyleri, satın alma niyetleri ve mal veya benzer ürünlere
yönelik geçmişte edinilen performans bilgileri gibi faktörler ele alınmaktadır (Özer, 1999,
s.160). İşletmeler pek çok boyutu olan memnuniyet olgusunu müşteriye yaşatamazlar ise
işletmeler için şikâyet yönetimi süreci başlamış olur.
Şikâyet Yönetimi
İşletmenin sunduğu ürün ve hizmetler ile müşterinin beklentilerinin örtüşmediği
durumlarda müşteride oluşan tatminsizlik “şikayet” olarak ifade edilmektedir (Barış, 2008,
s.22). Aynı zamanda şikayet müşteri beklentilerinin karşılanmaması durumunda ilgili kişi ya
da birimlere gösterilen tepki ya da memnuniyetsizliğe neden olan hizmet hatasının ilgili
birimlere bildirilmesi olarak da tanımlanabilir (Akdu, 2019, s. 627).
Müşterilerin memnun olmadığı her durumu işletmelere aktardığı söylenemez.
Tüketiciler şikâyet başvurusunda, maliyet olarak kabul edilen önemli miktarda fiziksel,
bilişsel, zamanla ilgili ve duygusal çaba harcadıklarında, katlandıkları bedel ile beklendikleri
sonuçlar arasında bir eşitsizlik algılarlarsa şikâyet davranışlarında bulunma olasılıkları
düşmektedir (Lu et al., 2018, s.22). Yapılan hatanın önemsiz olduğunu düşünmeleri, ürün
fiyatının düşük olması, müşteri için önem seviyesinin düşük olması, şikâyet eyleminin
maliyetli olduğunun düşünülmesi, şikâyetin çözüme kavuşturulmayacağı inancı, şikâyetin
zaman kaybı olarak görülmesi, hatanın kendinden kaynaklı olabileceğinin düşüncesi, zaman
kaybı olacağı düşüncesi, şikayet etme ile ilgili bir risk algısı oluşması gibi nedenlerle
memnuniyetsizliğini şikâyet eylemine dönüştürmeyebilmektedir (Barış, 2006, s.55). Ayrıca
müşteriler aldıkları üründen memnun kalmadıklarında, ürün pahalı değilse şikâyet etme
zahmetine katlanmayı tercih etmemektedirler. Eğer parasal kayıplara uğramışlarsa, şikâyet
etmeye daha yatkın olmaktadır (Barlow & Moller, 2008, s.119). Eğer kayıpları para
hizmetinde ise para keyif hizmetinde ise keyif ile telafi beklemekteler (Barış, 2015, s.190).
Şikayetlerin işletmeler tarafından etkin ve sistemli bir şekilde ele alınması sürecine
müşteri şikayetleri yönetimi denilmektedir. İşletmeler bu süreci titizlikle yürütmelilerdir.
Çünkü şikayetler aslında buz dağının görünen yüzünü oluşturmaktadır. İşletme bir bütün
olarak bu bilince sahip çıktığı oranda başarılı olabilecektir (Seyran, 2009, s.128-129).
Müşterileri ile uzun vadeyi amaçlayan sağlıklı ilişkiler kurmak isteyen işletmelerin, gelen
şikayetleri doğru bir şekilde yönetmesi gerekmektedir. Bazen doğru bir sonuca bağlanmış
şikayet işletmeye hiç sorun yaşamayan müşterilerden daha hevesli ve sadık olanlarını
doğurabilmektedir (Barutçugil, 2009, s. 58). Tersinden bakıldığında da işletmeyi önemseyen,
sadık müşterilerin aslında işletmeye şikâyet bildirdiklerini söyleyebiliriz. Huysuz müşteriler
bir bakıma işletmenin kusursuz müşterileri olabilmektedirler (Heppell, 2006, s. 90-92;Barış,
2008, s. 24;Lu, Gursoy, Chi, & Xiao, 2018, s.2). Yani hiç şikâyetin olmaması işletme
açısından, mükemmel bir sürecin değil aksine muhtemelen sizi önemsemeyen, kaybetmekten
korkmayan, bir değer olarak görmeyen bir ilişkinin içerisinde olduğunuzun habercisidir.
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Müşteri şikayetleri ve çözümleriyle ile bazı istatistikler şöyle sıralanabilir (Gerson,
1997, s. 21);
- Müşterilerin %4’ü şikâyetlerini dile getirirler. %96’sından hiç geri dönüş
alınmamaktadır. Bunlarında %91’ide nasıl olsa bir şey değişmez diye şikâyetlerini
iletmemektedirler. Muhtemelen şikâyet edenler etmeyenlere nazaran sizinle iş yapmaya
niyetlidir.
- Her şikâyet karşılığında şikâyeti ya da problemi çözümlenmemiş 26 adet müşterinizin
daha olduğu ihtimalini göstermektedir.
- Şikâyet eden müşterilerinizin -%54 ile %70- çoğu şikayetlerine çözüm getirdiğiniz
takdirde yine sizinle çalışmaya devam edeceklerdir. Çözüm hızınız yüksek ise bu oran %95’e
ulaşacaktır.
- Memnun kalmayan bir müşteri bu durumu 10 kişiye anlatır. Bunlardan %13’üde
problemi 20 kişiye aktarır.
- Şikâyetleri giderilmiş ya da memnun kalmış müşteriler olumlu deneyimlerini yaklaşık
3 ila 5 kişiye söylemektedirler. Yani memnun kalmayan her bir müşteriniz için 3-4 müşteri
daha memnun etmeniz gerekmektedir.
- Yeni bir müşteri kazanma maliyeti müşterileri elde tutma maliyetinin yaklaşık 5-6 katı
olmaktadır.
Bu istatistikler şikayetlerin çözümünün önemini göstermektedir. Bir şikâyet varsa ilk
yapılması gereken eylemler önleyici çalışmalar yani daha şikâyet gelmeden nerelerden sorun
çıkabileceğinin kestiriminin yapılmasıdır. Her iş kolu ve ürün için bu süreç farklılaşabilir.
Daha sonrasında olabilecek aksaklıklara karşı çözüm yolları geliştirilmelidir. Şikayetlerin
çözümü işletmenin jenerik stratejisiyle bağıntılı bir durumdur. Yani bir işletmenin şikayetleri
ele alma stratejisi benimsediği jenerik stratejisiyle paralel olacaktır. Buna bağlı olarak çözüm
yolları gelişecektir. İşletme ya şikayetlere kayıtsız kalacak ve bir yarar sunmayacak ya da
yararı fazlasıyla sunarak müşteriyi mest etmeye çalışacaktır (Barış, 2006, s. 102-103).
Kayıtsız kalmayan işletmelerin tercih edeceği yollardan biri de şikâyetten kaynaklanan zararı
tazmin etme yöntemidir.
Şikâyet Tazmini
Tazmin, müşterinin şikayeti sonrası işletmeden çözüm olarak elde ettiği faydalar ve
sonuçlar şeklinde tanımlanmaktadır (Davidow, 2003, s.232). Müşteriler yaşadıkları sıkıntı ile
ilgili işletmelerin onlara adil davranmasını beklerler. Ortaya koydukları şikâyet
davranışlarının çoğunluğu, onların bu adalet algılarına dayanır. Adalet algıları; sonuca yönelik
adalet, sürece (prosedüre) yönelik adalet ve etkileşime yönelik adalet olarak üç gruba
ayrılmaktadır. Sonuca yönelik adalet müşterilerin şikayetlerine aldıkları sonuçlar ile ilgilidir
(Tax, Brown, & Chandrashekaran, 1998, s. 79). Tazmin bu sınıflandırmadan sonuca yönelik
adalet kapsamındadır.
Şikâyetin ivedilikle çözülmesi önemlidir. Çünkü şikayette bulunan müşterilerin yaklaşık
% 60 ila %75'i, şikayeti çözüldüğü takdirde sağlayıcı ile tekrar iş yapacak ve bu şikayet,
müşterinin şikayetin hızla çözüldüğünü hissetmesi durumunda bu oran % 95'e çıkacaktır
(Crie, 2003, s. 74). Ortaya çıkan sorunların etkili bir şekilde çözülebilmesi için yönetici
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ve/veya çalışanlar tarafından yapması gerekenler kısaca; sorunun dinlenmesi, sorunun
araştırılması, amaçların saptanması, destekleme ve izleme şeklinde sıralanabilir (Bedoyere,
1995, s. 22-23). İşletme yönetimine yapılan şikâyetlere yol açan sorunların çözümlenmesi de
müşterilerde kendi isteklerinin önemsendiği hissi yaratacak ve onların memnuniyet
düzeylerine olumlu yansıyacaktır. Şikâyetten sonra müşterilerin genelde mükemmellik
beklemediği, ancak problemin ne kadar sıkıntı ve rahatsızlık yarattığının işletme tarafından
anlaşılmasının beklendiği, konuyla ilgili bazı çalışmalarda vurgulanmakta ve müşteriler
tarafından şikâyete ilişkin duyarlılık gösterilmesi beklenmektedir (Yüksel & Kılınç, 2003, s.
30-31). Maalesef uygulamada bu anlayış çok ta geçerli değildir. Yapılan birçok araştırmada
işletmeler en fazla açıklayıcı çalışmalar yaparken, şikâyet tazminine gereken önemi vermeme
eğiliminde oldukları gözlemlenmiştir. Örneğin seyahat acentelerine yönelik yapılan bir
araştırmada şikâyet sonrası işletmelerin nasıl tutum sergilediklerine bakılmış ve en az sonuca
yönelik adalet ile ilgili proaktif tutum sergilendiği gözlenmiştir. Yani seyahat acenteleri
çözüm konusunda maddi çözümlerden çok, açıklama yapmak ve bilgi vermek gibi maddi
olmayan çözümlere yönelmektedir. Bu duruma kanıt olarak müşteriye maddi tazmin ve telafi
verilmesini öneren sonuca dönük çözüm yollarının göreceli olarak en az tercih edilenler
olmaları söylenebilir (Unur, Çakıcı, & Taştan, 2010, s.247). Aslında işletmelerin birçoğunda
sıralama böyledir, yani tazmin genelde sona bırakılan seçenektir.
İşletmelerin müşterilere karşı tazmin yolları çok çeşitlidir. Yaşanılan sorunun
büyüklüğüne bağlı olarak, işletmenin sunduğu tazminat, çeşitli biçimlerde olabilir. Bunlardan
birkaçı şöyle sıralanabilir (Tax, Brown, & Chandrashekaran, 1998, s.68; Barış, 2006, s. 128;
Park & Park, 2016, s.236):
- Para iadeleri yapılabilir
- Ürün değiştirme yapılabilir
- Ürün tamir ettirilebilir, hizmet yineletilebilir
- İndirim yapılabilir
- Küçük bedelli ürün ve hizmetler verilebilir
- Mağaza/kurumda kredi açılabilir
- Sadece özür dilenebilir
- Ücretsiz hediye verilebilir
Tazminin Hukuki Boyutu
Tüketici için herhangi bir durumda zararlarının tazmini alışveriş tercihlerini ciddi
oranda belirler niteliktedir. Bunu fark eden bazı işletmeler müşteri memnuniyeti adına
tüketicilerine tazminle ilgili vaatlerini önceden belirtmektedirler. Çeşitli şirketlerin
müşterilerin şikâyet tazminlerine yönelik çalışmaları vardır. Bu hem müşterileri teskin etmek
hem de kendilerini hep fazlasını isteyen müşterilerden korumak amaçlıdır. Örneğin Kalekim
sitesinde de yayınladığı memnuniyet yönetimi kılavuzunda tazmin şartları ve yetkilerini şöyle
sıralamaktadır: 


http://www.kalekim.com.tr/content/tr/MusteriSikyetVeMemnuniyetYonetimiKlavuzu.pdf
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“Müşteri, şikâyetin durumu ile ilgili her zaman bilgi alma hakkına sahiptir.
Belirlenen sonuç, ürün tazmini yönünde ve satış noktası kusurlu ise, ilgili satış
noktasından MŞY tarafından müşteri tazmini yapılması istenir. Belirlenen sonuç, ürün
tazmini yönünde ve Kalekim kusurlu ise, müşterinin satın aldığı bayiden fiyat anlamında
muadil bir ürün seçim şansı sunulur. Belirlenen sonuç, işçilik tazminini de içeriyor ise
bedeli müşteriye yansıtılmayacak şekilde Kalekim tarafından işi yapacak kişi veya firma
belirlenir. Kalekim’in kusurlu bulunmadığı anlaşılan bazı durumlarda müşteri
memnuniyeti (iyi niyet) adına da tazmin edilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda MŞY
nin, yerinde tespit yapan yetkilinin, bayinin ve müşterinin yorumlarına bakılarak iyi
niyet tazmini Pazarlama Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı onayı ile
yapılır.”
Şirket içi uygulamaya konulmuş tazmin politikaları isteğe bağlıdır. Ama her işletmenin
uyması gereken bir de hukuki tazmin şartları vardır. Düzenleyici makamların, şikayetlerin
pazarlama açısından nasıl yönetilmesi gerektiğine karar vermedeki yeri ve bu alanın
araştırılmasına ve standartların belirlenmesine aktif katılımları önemli bir konudur (Crie,
2003, s.74). Ülkemizde de bu konu ile ilgili çeşitli standartlar ve düzenlemeler mevcuttur.
Müşteri şikayetlerinin sistematik bir şekilde ele alınması hatta şikayetlerin oluşmadan
önlenmesi amacıyla, TS ISO 10002-2006 standardı ülkemizde 2006 yılında yürürlüğe
girmiştir. TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, işletmelere müşteri
şikayetleri ile karşılaştıklarında nasıl davranmaları gerektiği, şikâyetlerin nasıl ele alınması
gerektiği, müşteriye verilecek tazminat ya da şikâyet sonrası yapılabilecekler konusunda
rehberlik etmektedir. Şirketleri ekstra duyarlılıklarının ötesinde aslında devlette tüketicinin
zarar gördüğü konu hakkındaki tazmin hakkını yasaları vasıtasıyla korur. Tüketicinin
korunması hakkındaki kanun en son 28 Kasım 2013 günü güncellenerek resmî gazetede
yayınlanmıştır1. Kanunun Amacının açıklandığı birinci maddede tazmine yer verilmiştir.
MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı; kamu yararına uygun olarak tüketicinin
sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel
tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri
almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki
politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları
düzenlemektir.
Yeni kanunda tüketici ile ilgili haklar genişletilmiş, tazmin ile ilgili hususlara on beş
yerde değinilmiştir. Bu konuda ülkeler üstü tüketici hakları evrensel beyannamesi
bulunmaktadır. Orada da yedi yerde şikâyetlerin tazmininden bahsetmektedir.2 Tüketicinin
hukuki bir seçeneğinin olması ve şikayet davranışı ile zararını tazmin edebileceğini bilmesi ve
hatta bu yolla mağduriyetini giderebilmesi onda tatmin oluşturmaktadır (Altunışık et al.,
2014, s.137)
Sonuç

1
2

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131128-1.htm Erişim:02.10.2019
http://www.tupadem.hacettepe.edu.tr/birlesmismilletler.php Erişim:02.10.2019
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İşletmenin müşteri memnuniyeti adına şikâyet tazminine karar vermesi yeterli değildir.
Çünkü zaten beklentilerinin karşılanmaması yüzünden hassaslaşan müşteri ekstra hiçbir hatayı
tolere etmez. O yüzden tazmin süratle karşılanmalı, beklenen ürün ya da konu ile ilgili
karşılanmalı ve süreç boyunca işletmeden memnun edici bir tavır görmelidir. Bununla birlikte
algılanan sonuca yönelik adalet, etkileşime yönelik adalet ve prosedüre yönelik adalet ile
şikâyet sürecinden duyulan memnuniyet arasında olumlu ilişkiler mevcuttur. Bu manada bir
bütün olarak bu süreçler düzgün işletilmelidir. Yapılan araştırmaların çoğu tazmin ile müşteri
memnuniyeti ve yeniden satın alım arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır
(Davidow, 2003, s.236). Bu nedenle tazminin gerçekleşmesini yanı sıra nasıl gerçekleştiği ve
müşteride karşılığının ne olduğunun da dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü tazminin
maddi boyutlarının yanı sıra psikolojik boyutları da vardır.
Şikâyet yönetim sürecinin gelişmesi iki yönlü ilerlemektedir. Zannedilenin aksine
sadece işletmenin çabası yeterli değildir. Mutsuz müşterinin de ekstra çaba gösterip bu süreci
başlatması gerekmektedir. Süreç bu şekilde gelişmektedir (Lu et al., 2018, s. 2). İşletme
açısından sürekli gelişmenin ve kalite konusunda gerekli iyileştirmeleri sağlamanın önemli bir
yolu da müşteri şikayetlerinin kendilerine ulaşmasını sağlamaktan geçmektedir. Sonrasında
şikayetlerin etkin bir şekilde çözebilmek amaçlanmalıdır. Çözümde şikâyet yönetimi
sürecinin son halkası olan tazminin önemi büyüktür. Müşteriyi tatmin eden aynı zamanda
maliyet dengesini bozmayan bir tazmin politikası müşterilerle uzun süreli ilişkileri
pekiştirdiği gibi işletmenin çeşitli süreçlerinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Şikayetlerin
azaltılmasında önemli bir görev de kalite kontrol bölümüne düşmektedir. Çünkü ortaya çıkan
şikayetler mal ve hizmetlerdeki hata ve kusurlardan kaynaklanmaktadır. Hata ve kusurları
etkin bir şekilde tespit eden kalite kontrol birimi, şikayetlerin azalmasına yardımcı olacak bu
da tazmin maliyetlerini azaltacaktır. Ayrıca telafi stratejilerinden tazminat boyutunun
algılanan hizmet kalitesini pozitif yönde etkilediğini ortaya koyan çalışmalar mevcuttur
(Akdu, 2019, s.641).
Ticaret bakanlığının şikayetler ve çözümleri ile ilgili yayınladığı istatistiklere göre
toplam şikâyet sayısının (2017 yılında 591.004, 2018 yılında 562.049, ve 2019’un ilk
yarısında 267.642 adet)3 yıllar itibariyle azaldığı görülmektedir. Tüketicilerin gittikçe
bilinçlendiği ve haklarını daha aktif bir şekilde arayabildikleri günümüzde, bu düşüş için
işletmelerin daha fazla sorumluluk alarak müşteri şikayetlerini yasal mercilere başvurulmadan
çözmeye çalışmaları bir neden olarak sayılabilir.
Memnuniyetsizliğin sonucunda ortaya çıkan şikâyetin tazmini yaşanan sıkıntı ile ilgili
yapılan açıklamanın ötesinde ekstra maliyet getiren bir adımdır. Bu nedenle işletmeler bu
konuda çekingen davranırlar. Çeşitli açılardan düşünerek tazminin kararını ve oranını
belirlemeleri gerekmektedir. İşletmenin mali yapısı, kusurun kaynağı, telafi maliyeti ve
işlemenin kurumsal imaj stratejileri gibi birçok konuyu düşünerek tazminde izleyecekleri yola
karar vermelidirler. Tazmin ile ilgili literatürden yola çıkarak aşağıdaki gibi bir karar ağacı
oluşturmak mümkündür. Bu tip bir karar ağacı işletmeleri yaşadıkları sıkıntılı durumlarda
basit ama etkili bir çözüm sürecini hızla oluşturmalarına yardımcı olabilecektir.

3

http://tuketici.ticaret.gov.tr/yayinlar/istatistikler
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Şekil 1: İşletme Şikâyet Tazmini Karar Ağacı

Bu temel karar ağacı önerisini işletmeler kurum kültürlerine, amaç ve stratejilerine göre
yeniden yorumlayabilir. Kendilerine en uygun yol haritasını oluşturabilirler.
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KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doç. Dr. Adem ANBAR
Deniz ANBAR
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
Girişimciler ve girişimcilik, bir ülkenin ekonomik açıdan büyümesi ve gelişmesi için
önemli unsurlardır. Yeni girişimlerin kurulmasında etkisi olan faktörlerden biri girişimcilik
niyetine sahip bireylerin, özellikle gençlerin olmasıdır. Bu çalışmanın amacı, üniversitede
okuyan ve yakın gelecekte mezun olarak iş hayatına atılacak olan üniversite öğrencilerinin
kişilik özelliklerinin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın
evrenini, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde okuyan öğrenciler
oluşturmaktadır. Mezuniyetlerine daha az kaldığı ve dolayısıyla da mezuniyet sonrasına
ilişkin düşüncelerinin/planlarının daha belirginleşmiş olacağı varsayımından yola çıkılarak,
sadece üçüncü sınıflar ile dördüncü ve üzeri sınıflarda okuyan öğrenciler araştırmaya dahil
edilmiştir. Kolayda örnekleme yöntemiyle 328 öğrenciden anket tekniğiyle veri toplanmıştır.
Verilerin analizinde hiyerarşik regresyon yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, beş
faktör kişilik özelliklerinden dışa dönüklük ve deneyime açıklığın girişimcilik niyeti üzerinde
anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğunu, diğer kişilik özelliklerinin (yumuşak başlılık,
sorumluluk, duygusal denge) ise anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Kişilik, Girişimcilik Niyeti, Üniversite Öğrencileri
THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON ENTREPRENEURIAL INTENTION
Abstract
Entrepreneurs and entrepreneurship are important elements for the economic growth
and development of a country. One of the factors influencing the establishment of new
enterprises is the presence of individuals with entrepreneurial intentions, especially young
people. The aim of this study is to investigate the effect of personality traits on entrepreneurial
intentions of university students who are studying at the university and will join business life
after graduation from the university in the near future. The population of the study consists of
students studying at the Faculty of Economics and Administrative Sciences at Bursa Uludağ
University. Based on the assumption that their time to graduation is less and therefore their
post-graduation ideas/plans will become more apparent, only the third and fourth and above
class students are included in the study. Data are collected from 328 students by convenience
sampling method. Hierarchical regression method was used for data analysis. The findings of
the study show that extraversion and openness to new experiences have a significant and
positive effect on entrepreneurial intention, while other personality traits (agreeableness,
conscientiousness, and emotional stability) have no statistically significant effect on
entrepreneurial intention.
Keywords: Personality, Entrepreneurial Intention, University Students

CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

762

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
1. GİRİŞ
Girişimcilik; ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve stratejik yönetim gibi farklı bilim dallarını
içinde barındıran çok boyutlu bir disiplindir. Bu nedenle bakış açısına göre girişimciliğin
farklı tanımları yapılabilmektedir. Girişimcilik; fırsatları görme, fırsatlardan yararlanma,
yenilikçilik ve değer yaratma gibi unsurları içinde barındırmaktadır. Buradan yola çıkılarak,
girişimcilik, “fırsatların yeni veya yenilikçi yollardan kullanılmasıyla bir değer yaratma
süreci” olarak tanımlanabilir (Leutner vd., 2014: 58). Girişimcilik; girişimcilerin risk alma,
fırsatları kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerinin tümü olarak da
tanımlanabilir (Ceylan ve Anbar, 2014:3). Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın
(OECD) tanımına göre, girişimci; yeni ürün, süreç veya pazarları tespit edip bunları
kullanmak vasıtasıyla yeni bir ekonomik faaliyet başlatarak veya var olan bir ekonomik
faaliyeti büyüterek değer yaratan kişidir (Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı:
2015-2018, 2015:8). Diğer bir tanımla girişimci, "fırsatları algılayarak, fırsatlar doğrultusunda
yeni bir işletme kuran veya işletmesini şekillendiren kişi" olarak tanımlanabilir (Çetinkaya
Bozkurt vd., 2012: 232).
Bir bireyin ileriki yaşamında girişimci olup olmama konusundaki eylemleri, bugünkü
niyeti ile tahmin edilebilir (Şeşen ve Basım, 2012: 22). Çünkü girişimcilik faaliyeti, niyet
edilerek yapılan planlanmış bir davranıştır (Kalkan, 2011: 190). Girişimcilik niyeti, insanların
yeni bir iş kurma niyet ve isteklerine ilişkin zihinsel bir durumdur (Murugesan ve Jayavelu,
2017: 41). En basit tanımla girişimcilik niyeti, “yeni bir iş/işletme kurma niyeti” olarak ifade
edilebilir (De Pillis ve Reardon, 2007: 383).
Girişimcilik niyetini etkileyen çok sayıda faktör olmakla birlikte, bu faktörler
demografik faktörler, kişisel özellikler ve çevresel faktörler olmak üzere üç temel başlık
altında toplanabilir (Şeşen ve Basım, 2012: 22). Dolayısıyla girişimciliği ya da girişimcilik
niyetini etkileyen başlıca faktörlerden biri kişilik özellikleridir. Kişilik özelliklerinin bireyin
girişimcilik niyeti üzerinde bir etkisi olduğu gibi, girişim kurma, bırakma, girişimi sürdürme
ve geliştirme süreçleri üzerinde de etkisi olan unsurlardan biridir (Derindağ, 2018: 1).
Üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetlerini ölçmeye ve girişimcilik niyetlerini
etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik çok sayıda çalışma vardır. Bu çalışmalarda üniversite
öğrencilerinin kullanılmasının temel nedenlerinden biri, potansiyel girişimci olmalarıdır. Bu
çalışma da üniversite öğrencileri üzerine yapılmış ve üniversite öğrencilerinin kişilik
özelliklerinin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.
2. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Kişilik, genel olarak, bir bireyi diğer bireylerden ayıran, onu diğerlerinden farklı kılan
ayırt edici özellikler bütünü olarak tanımlanabilir (Horzum vd., 2017: 399). Diğer bir ifadeyle,
kişilik, bir bireyin nesnel ve öznel yanlarıyla diğer bireylerden farklılaşan duygu, düşünce,
tutum ve davranış özelliklerinin tamamı olarak ifade edilebilir. Bireyin yaşama biçimini ifade
eden kişilik içerisinde çok sayıda özellik, bilinen ve bilinmeyen birçok boyut bulunmaktadır.
Kişiliğin oluşumunda, başta genetik olmak üzere, sosyal çevre, aile, coğrafi ve fiziksel şartlar
gibi birçok faktör etkili olabilmektedir (Erkuş ve Tabak, 2009: 216). Dolayısıyla kişilik,
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

763

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
genetik olarak gelen özellikler ile sonradan elde edinilmiş özelliklerin bileşiminden
oluşmaktadır (Boz vd., 2016: 2).
Beş Faktör Kişilik Kuramı, bireysel farklılıkların tüm dillerde bazı sözcüklerle
(sıfatlarla) kodlanabileceği ve bu sözcüklerden yola çıkılarak kişilik yapılarının
oluşturulabileceği varsayımına dayanmaktadır (Goldberg, 1990: 1216; Tatlıoğlu, 2014: 943).
Çeşitli sıfatlardan yola çıkarak kişilik yapılarının oluşturulmasına yönelik ilk çalışmalar,
Francis Galton (1884) tarafından yapılmış, daha sonraki yıllarda Allport ve Odbert (1936),
Cattell (1943, 1945), Norman (1967) ve McCrae ve Costa (1985, 1987) gibi araştırmacıların
çalışmalarıyla kişilik özellikleri beş faktör altında toplanmıştır (Goldberg, 1990: 1216; Bayat,
2019: 1577). “Büyük beşli” olarak da ifade edilen bu faktörler; (1) dışa dönüklük, (2)
yumuşak başlılık, (3) sorumluluk, (4) duygusal denge ve (5) deneyime açıklık olarak ifade
edilmektedir. Beş faktör modeli; araştırmacıların genel olarak üzerinde uzlaşabildikleri,
birçok dilde veya kültürde kullanılabilen, kişiliği kapsamlı bir şekilde açıklayabilme
yeterliliğine sahip bir modeldir (Erkuş ve Tabak, 2009: 216; Horzum vd., 2017: 399).
Beş faktör kişilik özellikleri aşağıda kısaca açıklanmıştır.
 Dışa Dönüklük (Extraversion): Dışa dönük bireyler; konuşkan, girişken, baskın olma,
sosyal olma, cana yakın, sempatik, heyecan arama, liderlik, güç gibi özellikleri
barındırmaktadırlar (Somer vd., 2012: 23; Horzum vd., 2017: 399; Yılmaz, 2019: 171).
Dışadönük olmayan bireyler (içedönük bireyler) ise; sessiz, çekingen, yalnızlığı seven, ciddi,
ihtiyatlı, planlı, heyecanı ve coşkuyu sevmeyen gibi özelliklerle karakterize edilmektedirler
(Tatlıoğlu, 2014: 947; Bayat, 2019: 1577).
 Yumuşak Başlılık/Uyumluluk (Agreeableness): Yumuşak başlılık daha çok kişiler
arası ilişkilerle ilgili bir özellik olup, yumuşak başlı bireyler; diğer bireyleri seven ve onlara
saygı gösteren, birlikte çalışmayı seven ve uyumlu, güvenilir, alçakgönüllü, merhametli,
dürüstlük gibi özellikler ile tanımlanmaktadırlar (Erkuş ve Tabak, 2009: 216; Horzum vd.,
2017: 399; Bayat, 2019: 1578). Yumuşak başlı olmayanlar; başkalarına karşı daha az
hoşgörülü ve şüpheci olan, işbirliğinden ziyade rakip olmayı seven, çatışmacı ve sert
bireylerdir (Tatlıoğlu, 2014: 948).
 Sorumluluk/Özdenetim (Conscientiousness): Sorumluluk sahibi bireyler; planlı,
düzenli, çalışkan, başarı çabası, hırs, öz-disiplin, ihtiyatlı olma gibi özellikler ile karakterize
edilmektedirler (Nga ve Shamuganathan, 2010: 268; Somer vd., 2012: 23; Turhan, 2019: 11).
Düşük sorumluluğa sahip olanlar; plansız, düzensiz, dikkati kolay dağılan, hedeflerine
ulaşmada rahat/erteleme eğiliminde olan bireylerdir (Tatlıoğlu, 2014: 949; Horzum vd., 2017:
400).
 Duygusal Denge/Dengesizlik (Emotional Stability): Duygusal dengesizlik (nörotizm)
kişilik boyutu; kaygılı, sinirli, endişeli, güvensiz, içine kapanık, alıngan, eleştiriye açık
olmama, özgüveni düşük, karamsar, depresif gibi özelliklerle tanımlanmaktadır (Tatlıoğlu,
2014: 945; Turhan, 2019: 11). Bu tip bireyler; olumsuz düşüncelere daha yatkındırlar,
kendilerini daha fazla endişeli ve huzursuz hissederler, stresle daha zor başa çıkarlar, daha
sinirli ve asabi yapıya sahiptirler ve depresyona daha yatkındırlar. Duygusal dengeli bireyler;
sakin, dengeli, soğukkanlı, özgüveni yüksek, stresle daha iyi başa çıkabilen, duygularını daha
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

764

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
iyi kontrol edebilen kişilerdir (Zhao vd,, 2010: 386; Horzum vd., 2017: 400; Bayat, 2019:
1577).
 Deneyime Açıklık (Openness): Deneyime açık bireyler; hayal gücü yüksek, yaratıcı,
meraklı, esnek, yeniliklere açık, geleneksel olmayan, estetik/sanatsal duyarlılığa sahip olma
gibi özelliklerle karakterize edilmektedirler (Zhao vd., 2010: 385; Tatlıoğlu, 2014: 947;
Turhan, 2019: 11). Deneyime açıklık düzeyi düşük bireyler ise; değişime ve yeni fikirlere
kapalılık, geleneklere bağlılık, tutuculuk, entelektüel merakı düşük ve ilgisiz olma gibi
özelliklere sahiptirler (Erkuş ve Tabak, 2009: 216; Horzum vd., 2017: 400).
3. LİTERATÜR TARAMASI
Beş faktör kişilik özelliklerinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini araştırmaya
yönelik ampirik çalışmalarda farklı bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Örneğin, bir kişilik
özelliğinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi, bir çalışmada pozitif çıkarken, diğer bir
çalışmada negatif çıkabilmekte ya da anlamlı bir etkisi çıkmayabilmektedir. Anakütle,
örneklem sayısı, kullanılan yönteme bağlı olarak bulguların farklılaşabilmesine karşın, bu
konuda yeni çalışmaların yapılmasına ihtiyaç olduğu görülmektedir.
Brice (2004), beş faktör kişilik özelliklerinin üniversite öğrencilerinin girişimcilik
niyetleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmasında, girişimcilik niyeti
üzerinde, sorumluluk ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin anlamlı ve pozitif, yumuşak
başlılık kişilik özelliğinin anlamlı ve negatif bir etkisinin olduğunu, dışa dönüklük ve
duygusal denge kişilik özelliklerinin ise anlamlı bir etkisinin olmadığı bulgularına ulaşmıştır.
Chen vd. (2012), kişilik özellikleri ile girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi incelemek
amacıyla yaptıkları çalışmalarında, deneyime açıklık, dışa dönüklük ve sorumluluk kişilik
özelliklerinin üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir
etkiye sahip olduğu, yumuşak başlılık ve duygusal denge özelliklerinin ise anlamlı bir
etkisinin olmadığı bulgularına ulaşmışlardır.
Liang vd. (2015), “girişimci olacağına güçlü inanç” ve “girişimci olmaya hazırlanma”
olmak üzere girişimcilik niyetini iki alt boyuta ayırmışlar ve beş faktör kişilik özelliklerinin
bu boyutlar üzerindekini etkilerini incelemişlerdir. Araştırmacılar; deneyime açıklık ve
sorumluluk kişilik özelliklerinin üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetinin her iki
boyutunu da anlamlı ve pozitif yönde etkilediği, dışa dönüklük ve duygusal denge kişilik
özelliklerinin her iki boyut üzerinde de anlamlı bir etkisinin olmadığı, yumuşak başlılık kişilik
özelliğinin ise sadece girişimciliğe hazırlanma boyutunu negatif olarak etkilediği bulgularına
ulaşmışlardır.
Boz vd. (2016), beş faktör kişilik özelliklerinin girişimciler ile maaşlı çalışanlar (kamu
sektöründe ve özel sektörde) arasında farklılaşma gösterip göstermediğini araştırmışlardır.
Çalışmanın bulgularına göre; kişilik özellikleri açısından “dışa dönüklük”, “uyumluluk”,
“sorumluluk” ve “deneyime açıklık” boyutlarında girişimciler ile maaşlı çalışanlar arasında
anlamlı bir fark olduğu, girişimcilerin maaşlı çalışanlara göre daha dışa dönük, uyumlu,
gelişime açık ve sorumluluk sahibi oldukları görülmüştür. Kişiliğin “duygusal denge”
boyutunda girişimciler ile maaşlı çalışanlar arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.
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Murugesan ve Jayavelu (2017), üniversite öğrencilerinden oluşan bir örneklem
kullanarak yaptıkları çalışmalarında, girişimci niyeti ile deneyime açıklık, duygusal denge,
sorumluluk, yumuşak başlılık ve sorumluluk arasında pozitif bir ilişki olduğu, dışa dönüklük
ile girişimci niyeti arasında bir ilişki olmadığı bulgusuna ulaşmışlardır.
Sousa vd. (2018), üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetleri üzerinde, dışa dönüklük
kişilik özelliğinin anlamlı ve pozitif, yumuşak başlılık kişilik özelliğinin anlamlı ve negatif bir
etkisinin olduğunu, deneyime açıklık, sorumluluk ve duygusal denge özelliklerinin ise anlamlı
bir etkisinin olmadığını bulmuşlardır.
Karslı (2018), proaktif kişilik ve beş faktör kişilik özelliklerinin girişimci olma niyeti
üzerindeki etkisini araştırmış ve proaktif kişilik özelliği ile dışa dönüklük kişilik özelliğinin
girişimcilik niyeti üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu, deneyime açıklık,
yumuşak başlılık, sorumluluk ve duygusal denge kişilik özelliklerinin ise girişimcilik niyeti
üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulgularına ulaşmıştır.
4. METODOLOJİ
4.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin kişilik özelliklerinin girişimcilik niyetleri
üzerindeki etkisini incelemektir.
Araştırmanın evrenini, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
öğrencileri oluşturmaktadır. Mezuniyetlerine daha az kaldığı ve dolayısıyla da mezuniyet
sonrasına ilişkin düşüncelerinin/planlarının daha belirginleşmiş olacağı varsayımından yola
çıkılarak, sadece üçüncü sınıflar ile dördüncü ve üzeri sınıflarda okuyan öğrenciler
araştırmaya dahil edilmiştir.
4.2. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın amacı ve literatür taraması doğrultusunda oluşturulan hipotezler şu
şekildedir:
H1: Katılımcıların “dışa dönüklük” kişilik özelliklerinin girişimcilik niyetleri üzerinde
anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.
H2: Katılımcıların “yumuşak başlılık” kişilik özelliklerinin girişimcilik niyetleri
üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi vardır.
H3: Katılımcıların “sorumluluk” kişilik özelliklerinin girişimcilik niyetleri üzerinde
anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.
H4: Katılımcıların “duygusal denge” kişilik özelliklerinin girişimcilik niyetleri üzerinde
anlamlı ve negatif bir etkisi vardır.
H5: Katılımcıların “deneyime açıklık” kişilik özelliklerinin girişimcilik niyetleri
üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.
Bu kapsamda, araştırmanın modeli Şekil 1’deki gibi gösterilebilir.
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Şekil 1: Araştırma Modeli
Dışa Dönüklük

H1

Yumuşak Başlılık

H2

Sorumluluk

H3

Girişimcilik Niyeti

H4

Duygusal Denge
H5

Deneyime Açıklık

4.3. Araştırmanın Yöntemi ve Verilerin Toplanması
Araştırma için gerekli verilerin elde edilmesinde anket tekniği kullanılmıştır. Kolayda
örnekleme yöntemiyle 328 öğrenciden veri toplanmıştır. Anket, 7-11 Ekim 2019 tarihleri
arasında yapılmıştır.
Veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Birinci
bölümde, katılımcıların cinsiyeti, yaşı, okudukları bölüm, akademik seviyesi (sınıfı), öğretim
şekli (örgün ve ikinci öğretim) gibi demografik bilgilerine yönelik sorular yer almaktadır.
İkinci bölümde, katılımcıların girişimcilik eğilimlerini belirlemek amacıyla Rammstedt
ve John (2007) tarafından geliştirilen ve Horzum vd. (2017) tarafında Türkçeye uyarlanan 10
maddelik beş faktör kişilik ölçeği kullanılmıştır. Kişilik ölçeği; dışa dönüklük, yumuşak
başlılık, sorumluluk, duygusal denge ve deneyime açıklık alt boyutlarından (kişilik
özelliklerinden) oluşmaktadır. Ölçekte, her kişilik özelliği iki ifadeyle (örneğin, dışa
dönüklük: (1) dışa dönük, istekli, (2) çekingen, sessiz) ölçülmüştür. Ölçek; “Hiç
Katılmıyorum” – “Tamamen Katılıyorum” şeklinde beşli Likert tipindedir. Ölçekte beş ifade
düz (1, …, 5), beş ifade ise ters (5, …, 1) kodlanmıştır.
Üçüncü bölümde, katılımcıların girişimcilik niyetlerini belirlemek amacıyla, Linan ve
Chen (2009) tarafından geliştirilen ve Şeşen ve Basım (2012) tarafından Türkçeye uyarlanan
altı maddelik girişimcilik niyeti ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; “1=Hiç Katılmıyorum” –
“5=Tamamen Katılıyorum” şeklinde beşli Likert tipindedir.
Yapılan güvenirlik analizi kapsamında, beş faktör kişilik ölçeğinin Cronbach's Alpha
katsayısı 0,58; girişimcilik niyeti ölçeğinin Cronbach's Alpha katsayısı 0,94 çıkmıştır.
4.4. Verilerin Analizi
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini test etmek için çarpıklık ve basıklık
değerlerine bakılmış, bu değerler -1 ila +1 arasında olduğundan, normal dağılımın sağlandığı
varsayılmıştır (Kalaycı, 2014: 73). Bu kapsamda, demografik değişkenlere göre katılımcıların
girişimcilik niyetleri arasında bir farklılık olup olmadığını inceleyebilmek amacıyla t-testi ve
ANOVA analizi, kişilik özelliklerinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini değerlendirmek
amacıyla hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır.
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5. BULGULAR
5.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Katılımcıların yaklaşık %53’ü kadındır, %59’u 21-22 yaş aralığındadır ve %55’i üçüncü
sınıfta okumaktadır. Katılımcıların %50’si işletme bölümü öğrencisi iken, %50’si diğer
bölümlerde okumaktadır. Katılımcıların yaklaşık %73’ünün az da olsa bir iş tecrübesine sahip
olduğu görülmektedir. Katılımcıların yaklaşık %20’si ailelerinin aylık ortalama gelirlerinin
1TL-2.020TL arasında, %43’ü 2.021TL-5.000TL arasında olduğunu ifade etmiştir. “Ailenizde
ve/veya yakın çevrenizde bir girişimci var mı” sorusuna katılımcıların %43’ü “evet”, %57’si
“hayır” cevabını vermişlerdir. Katılımcıların demografik özellikleri Tablo 1’de görülmektedir
Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
Frekan
Öğretim Şekli
Cinsiyet
%
Frekans
%
s
Kadın
173
52,7
Örgün Öğretim
112
34,1
Erkek
155
47,3
İkinci Öğretim
216
65,9
Toplam
328
100,0
Toplam
328
100,0
Yaş
Frekan
%
Sınıf
Frekans
%
s
20 yaş veya
3.sınıf
52
15,9
179
54,6
altı
21-22 yaş
194
59,1
4.sınıf
113
34,5
23-24 yaş
63
19,2
5. sınıf ve üzeri
36
11,0
25 yaş veya
19
5,8
üzeri
Toplam
328
%100
Toplam
328
%100
Bölüm
Frekan
%
İş Tecrübesi
Frekans
%
s
İktisat
49
14,9
Yok
87
26,5
Maliye
50
15,2
1 yıldan az
106
32,3
İşletme
165
50,3
1-2 yıl arası
69
21,0
Uluslararası İ.
22
6,7
3 yıl veya üzeri
66
20,1
Ekonometri
17
5,2
Toplam
328
%100
ÇEKO
12
3,7
A. A.Ort. Gelir Frekans
%
Siyaset B. ve
1-2020TL
13
4,0
65
19,8
K.Y.
Toplam
328
%100 2021-5000TL
142
43,3
5001-7500TL
Girişimci
Frekan
69
21
Yüzde
s
Evet
141
43,0
7501-10000TL
20
6,1
Hayır
187
57,0
10001TL +
32
9,8
Toplam
328
%100
Toplam
328
%100
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5.2. Katılımcıların Girişimcilik Niyetlerinin Değerlendirilmesi
Katılımcıların girişimcilik niyetleri ifadelerine verdikleri yanıtların ortalaması 3,56
olup, genel olarak, katılımcıların girişimcilik niyetlerinin nispeten yüksek olduğu ifade
edilebilir. Demografik faktörlere katılımcıların girişimcilik niyeti otalamalarına bakıldığında,
erkeklerin girişimcilik niyetlerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu, 25 ve üzeri yaş
grubuna ait katılımcıların en yüksek girişimcilik niyetine sahip oldukları, üçüncü sınıfta
okuyan katılımcıların girişimcilik niyetlerinin dördüncü ve üzeri sınıflarda okuyanlardan daha
yüksek olduğu, iş tecrübesi ve ailenin aylık ortalama geliri arttıkça girişimcilik niyetinin de
arttığı ve ailesinde ve/veya yakın çevresinde girişimci olanların girişimcilik niyetlerinin daha
yüksek olduğu görülmektedir.
Katılımcıların demografik özelliklerine göre girişimcilik niyetleri arasında istatistiki
açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla t testi ve tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) yapılmıştır.
Cinsiyete göre, erkeklerin girişimcilik niyeti kadınlardan daha yüksek (3,85>3,29) olup,
bu farklılık istatistiki olarak anlamlıdır (t=-4,676; p=0,000). Katılımcıların öğretim şekline
(örgün öğretim ve ikinci öğretim) göre, katılımcıların girişimcilik niyetleri arasında bir
farklılık söz konusu değildir. Katılımcıların ailesinde veya yakın çevresinde bir girişimci olup
olmama durumları ile girişimcilik niyetleri arasındaki ilişkiye bakıldığında, ailesinde veya
yakın çevresinde girişimci olan katılımcıların girişimcilik niyetlerinin daha yüksek
(3,86>3,33) olduğu ve bu farklılığın istatistiki olarak anlamlı (t=4,417; p=0,000) olduğu
görülmektedir. t-testi sonuçları Tablo 2’de görülmektedir.
Tablo 2: Demografik Faktörlere Göre Girişimcilik Niyetine İlişkin t-testi Sonuçları
Faktör
Kategori
Ortalama
t
p
Kadın
3,29
-4,676
0,000*
Cinsiyet
Erkek
3,85
Örgün Öğretim
3,56
0,008
0,994
Öğretim Şekli
İkinci Öğretim
3,56
Evet
3,86
4,417
0,000*
Girişimci Var mı?
Hayır
3,33
*p<0,05
ANOVA analizi sonuçları, katılımcıların yaşına ve okudukları sınıfa göre girişimcilik
niyetleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. İş tecrübesine göre,
katılımcıların girişimcilik niyetleri arasında anlamlı bir farklılık vardır. Hangi grup
ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğunu görmek amacıyla yapılan Tukey HSD
testi, iş tecrübesi olmayanlar ile 1-2 yıl arası iş tecrübesine sahip olanlar ve 3 yıl ve üzeri iş
tecrübesine sahip olanlar arasında, iş tecrübesi olanlar lehine, anlamlı bir farklılık olduğunu
göstermektedir. Diğer bir ifadeyle, 1-2 yıl ile 3 yıl ve üzeri iş tecrübesine sahip olanların
girişimcilik niyetleri, iş tecrübesi olmayanlara göre daha yüksek olup, bu farklılık istatistiki
olarak anlamlıdır. Ailenin ortalama aylık gelir seviyesine göre, katılımcıların girişimcilik
niyetleri arasında anlamlı bir farklılık söz konusudur. Tukey HSD testi, ailesinin ortalama
aylık geliri 1-2.021TL arasında olanlar ile 7.501-10.000TL arasında olanlar ve 10.000TL ve
üzeri olanlar arasında, yüksek gelir grupları lehine, anlamlı bir farklılık olduğunu
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göstermektedir. Benzer şekilde, ailesinin ortalama aylık geliri 2.021-5.000TL arasında olanlar
ile 7.501-10.000 arasında olanlar ve 10.001 TL ve üzeri olanlar arasında, yüksek gelir grupları
lehine, anlamlı bir farklılık vardır. Ailesinin ortalama aylık geliri 5.001-7.500TL arasında
olanlar ile 10.001TL ve üzeri olanların girişimcilik niyetleri arasında da yüksek gelir grubu
lehine anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Gelir değişkenine göre genel olarak
değerlendirildiğinde, ailenin gelir seviyesi yükseldikçe, girişimcilik niyetinin arttığı ve bu
farklılığın anlamlı olduğu görülmektedir. ANOVA sonuçları Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 3: Yaş, Sınıf, İş Tecrübesi ve Gelir Değişkenlerine Göre Girişimcilik
Niyetine İlişkin ANOVA Sonuçları
Standar
Fark
Ortalam
Faktör
Kategori
t
F
p
(Tukey
a
Sapma
)
20 yaş veya altı
3,68
0,92
21-22 yaş
3,52
1,12
0,70
0,471
Yaş
23-24 yaş
3,51
1,15
3
25 yaş veya
3,72
1,24
üzeri
3.sınıf
3,60
1,03
4.sınıf
3,50
1,14
0,327 0,721
Sınıf
5. sınıf ve üzeri
3,52
1,34
(1) Yok
3,20
1,06
(2) 1 yıldan az
3,58
1,06
1-3
İş
5,143 0,002
(3) 1-2 yıl arası
3,72
1,01
1-4
Tecrübesi
(4) 3 yıl veya
3,83
1,20
üzeri
(1) 1-2020TL
3,39
1,11
(2) 20213,37
0,99
1-4
5000TL
1-5
(3) 50010,00
Aile Ort.
3,58
1,21
6,730
2-4
7500TL
0
Gelir
2-5
(4) 75013-5
4,15
0,93
10000TL
(5) 10001TL +
4,28
1,02
*p<0,05
5.3. Korelasyon Analizi
Girişimcilik niyeti ile beş faktör kişilik özellikleri arasındaki ilişkileri incelemek
amacıyla yapılan Pearson korelasyon analizine göre, girişimcilik niyeti ile dışa dönüklük ve
deneyime açıklık kişilik özellikleri arasında, 0,01 anlamlılık düzeyinde, zayıf ama pozitif ve
anlamlı bir ilişki varken, girişimcilik niyeti ile duygusal denge arasında, 0,05 anlamlılık
düzeyinde, çok zayıf ama pozitif ve anlamlı bir ilişki söz konusudur. Tablo 4 korelasyon
analizi sonuçlarını göstermektedir.
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Tablo 4: Değişkenler Arasındaki Korelasyon Analizi Sonuçları
1
2
3
4
5
6
1. Girişimcilik
1
Niyeti
2. Dışa
0,214**
1
Dönüklük
3. Yumuşak
-0,068
0,185**
1
Başlılık
0,059
0,289** 0,241**
1
4. Sorumluluk
5. Duygusal
0,111*
0,029
0,093
0,149**
1
Denge
6. Deneyime
0,233** 0,399** 0,164** 0,280**
0,068
1
Açıklık
**p <0,01 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed).
*p <0,05 düzeyinde anlamlıdır (2-tailed).

Model 1
(Adım 1)

5.4. Hiyerarşik Regresyon Analizi
Araştırmanın hipotezlerini test etmek, diğer bir deyişle, kişilik özelliklerinin girişimcilik
niyeti üzerindeki etkisini değerlendirmek için hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır.
Regresyon analizinde, kişilik özellikleri bağımsız değişkenler, demografik faktörler kontrol
değişkenleri ve girişimcilik niyeti bağımlı değişken olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, ilk
aşamada demografik değişkenler modele dahil edilmiştir. İkinci aşamada, kişilik özellikleri
olan dışa dönüklük, yumuşak başlılık, sorumluluk, duygusal denge ve deneyime açıklık
değişkenleri modele girilerek, bunların girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi belirlenmeye
çalışılmıştır.
Hiyerarşik regresyon analizinde, öncelikle modelin regresyon analizinin varsayımlarını
karşılayıp karşılamadığına bakılmıştır. Durbin-Watson katsayısı (1,699), 1,5 ile 2,5 arasında
(Kalaycı, 2014: 264) bir değer aldığı için, modelde hata terimleri arasında ardışık bağımlılık
(ilişki/otokorelasyon) olmadığını göstermektedir. Regresyon analizinde, tolerans değerinin
0,20’den büyük olması; VIF (Varyans Artış Faktörü - Variance Inflation Factors) değerinin
10’dan küçük olması çoklu bağlantı olmadığını göstermektedir (Albayrak, 2005: 110).
Modelin tolerans değerleri 0,731’den büyük olduğu ve VIF değerleri 1,05-1,37 arasında
olduğundan, bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı sorunu yoktur.
Tablo 5: Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları
Mode
Değişkenler
B
β
t
p
l
(Sabit)
4,498
10,525
0,000
Cinsiyet
-0,435 -0,197 -3,501 0,001*
Yaş
-0,112 -0,076 -1,275
0,203
Sınıf
-0,162 -0,101 -1,707
0,089
İş Tecrübesi
0,103
0,101
1,756
0,080
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Model 2
(Adım 2)

Gelir
0,165
0,174
3,131
0,002*
Girişimci
-0,342 -0,154 -2,784 0,006*
2
2
R = 0,155
Düz.R = 0,139
F = 9,831
(Sabit)
3,404
5,692
0,000
Cinsiyet
-0,460 -0,209 -3,646 0,000*
Yaş
-0,116 -0,079 -1,363
0,174
Sınıf
-0,128 -0,080 -1,367
0,172
İş Tecrübesi
0,039
0,039
0,662
0,508
Gelir
0,128
0,135
2,450
0,015*
Girişimci
-0,353 -0,159 -2,937 0,004*
Dışa Dönüklük
0,165
0,154
2,665
0,008*
Yumuşak Başlılık
-0,090 -0,067 -1,229
0,220
Sorumluluk
-0,034 -0,025 -0,451
0,652
Duygusal Denge
0,103
0,082
1,603
0,110
Deneyime Açıklık
0,194
0,147
2,604
0,010*
2
2
2
R = 0,216
Düz.R = 0,188
R (Değişim) =
0,06
F(Değişim) = 4,857
F(Değişim)Anlamlılık(p)=0,000
Bağımlı Değişken: Girişimcilik Niyeti, * p<0,05
Hiyerarşik regresyon analizinin sonuçları Tablo 5’te görülmektedir. Demografik
değişkenlerin, genel olarak, girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. Diğer bir
ifadeyle, model 1 anlamlı (F=9,831, p=0,000) olup, demografik değişkenler, girişimcilik
niyetindeki değişimin yaklaşık %14’ünü açıklamaktadır (Düz. R2=0,139). Demografik
değişkenlerden cinsiyetin, ailenin aylık ortalama gelirinin ve ailede/yakın çevrede bir
girişimci olup/olmamasının girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu
görülürken, yaş, sınıf ve iş tecrübesi değişkenleri girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı bir
etkiye sahip değildir. Cinsiyetin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisinin negatif olması (β=0,197, p<0,05), erkeklerin girişimcilik niyetlerinin daha yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Ailenin ortalama aylık gelirinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi pozitif (β=0,174, p<0,05)
olup, ailenin gelir seviyesi arttıkça katılımcının girişimcilik niyetinin arttığını göstermektedir.
Ailede/yakın çevrede girişimci olup/olmaması değişkeninin girişimcilik niyeti üzerindeki
etkisinin negatif (β=-0,154, p<0,05) olması, ailede/yakın çevrede bir girişimci olmasının
girişimcilik niyetini arttırdığını göstermektedir. Ayrıca standardize beta (β) değerleri,
girişimcilik niyeti üzerinde göreli en önemli etkiye sahip demografik değişkenin cinsiyet
olduğunu, bunu gelir ve girişimci olup/olmaması değişkenlerinin izlediğini göstermektedir.
İkinci adımda hiyerarşik regresyon modeline beş faktör kişilik özellikleri dahil
edildiğinde, kişilik özelliklerinin modele özgün katkılarının olduğu görülmektedir. Diğer bir
ifadeyle, model 2 anlamlı (F=7,892, p=0,000) olup, demografik özellikler ve kişilik
özellikleri, girişimcilik niyetindeki değişimin yaklaşık %19’unu açıklamaktadır (Düz.
R2=0,188). Kişilik özelliklerinin analize dahil edilmesiyle açıklanan varyansta meydana gelen
değişim %6 olmuştur. Bu sonuç, kişilik özelliklerinin, genel olarak, girişimcilik niyeti
üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Hangi kişilik özelliklerinin nasıl bir
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etkiye sahip olduğuna bakıldığında, dışa dönüklük (β=0,154, p<0,05) ve deneyime açıklık
(β=0,147, p<0,05) kişilik özelliklerinin anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğu, diğer kişilik
özelliklerinin (yumuşak başlılık, sorumluluk, duygusal denge) anlamlı bir etkisinin olmadığı
görülmektedir. Daha dışa dönük ve deneyime açık kişilerin girişimcilik niyetleri de daha
fazladır. Diğer bir deyişle, katılımcıların dışa dönüklük ve deneyime açıklık kişilik puanları
arttıkça, girişimcilik niyetleri de artmaktadır.
İkinci adım sonucunda elde edilen bulgular, Hipotez 1 ve Hipotez 5’i destekler nitelikte
iken, Hipotez 2, 3 ve 4’ü desteklememektedir.
Hipotez
Sonuç
H1: Katılımcıların “dışa dönüklük” kişilik özelliklerinin girişimcilik
Desteklendi
niyetleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.
H2: Katılımcıların “yumuşak başlılık” kişilik özelliklerinin girişimcilik
Desteklenmedi
niyetleri üzerinde anlamlı ve negatif bir etkisi vardır.
H3: Katılımcıların “sorumluluk” kişilik özelliklerinin girişimcilik
Desteklenmedi
niyetleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.
H4: Katılımcıların “duygusal denge” kişilik özelliklerinin girişimcilik
Desteklenmedi
niyetleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.
H5: Katılımcıların “deneyime açıklık” kişilik özelliklerinin girişimcilik
Desteklendi
niyetleri üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi vardır.
SONUÇ
Demografik özelliklerden cinsiyet, ailenin aylık ortalama geliri ve ailede/yakın çevrede
girişimci olup olması değişkenlerinin girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi söz
konusudur. Erkeklerin girişimcilik niyetleri, kadınlardan daha yüksektir. Ailenin gelir seviyesi
arttıkça, girişimcilik niyeti artmaktadır. Ailesinde ve/veya yakın çevresinde girişimci olanların
girişimcilik niyeti daha yüksektir.
Demografik faktörler dışında, kişilik özelliklerinin de girişimcilik niyeti üzerinde
anlamlı bir etkisi söz konudur. Dışa dönüklük ve deneyime açıklık kişilik özelliklerinin
girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif etkisi varken, diğer kişilik özelliklerinin
girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı bir etkisi yoktur. Bu bulgular; daha dışa dönük bireylerin
(konuşkan, girişken, sosyal vb.) ve daha deneyime açık (yaratıcı, meraklı, yeni fikirlere açık,
tutucu olmayan vb.) kişilerin girişimcilik niyetlerinin dışa dönü olmayan ve yeni deneyimlere
çok açık olmayanlara göre daha yüksek olduğunu göstermektedir.
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RESERVES AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM EMERGING
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Abstract
Foreign reserves accumulation is viewed as an important contributor to economic
growth especially in emerging economies and considered to be a crucial factor for the
integration of less developed countries into the global economy due to its role in absorbing
external shocks. The structural changes in the global economy towards the liberalization of
the goods and financial markets after the 1980s have attracted the attention scholars to assess
the link between external reserves accumulation and economic growth. However, the link and
the direction of causality are still open to discussion in the empirical literature due to mixed
findings. Therefore, this study attempts to empirically reveal the presence of a long run
relationship between external reserves and economic growth for 18 emerging economies over
the time period spanning from 1987 to 2017. To do so, we employ the residual‐based panel
CUSUM test of Westerlund (2005) that does not take cross sectional dependence into account
as well as the bootstrap panel cointegration test proposed by Westerlund and Edgerton
(2007) allowing for heterogeneity and cross sectional dependence that may present in our
panels, which seems to be the case in this study. We also examine the direction of causality
between external reserves and economic growth using the bootstrap panel Granger causality
test proposed by Kónya (2006). The empirical results provide empirical evidence of a long
run relationship between the variables, while bootstrap panel causality test results reveal
various results across countries. In particular, the findings suggest that there is a unidirectional
causality running from external reserves accumulation to economic growth in Chile, Mexico,
Morocco, Philippines and Thailand, whereas the results indicate bidirectional causality
between the two for Brazil, Colombia, Egypt, Greece, India, Indonesia, South Korea,
Malaysia, Pakistan, Peru, Singapore, and South Africa. In addition, the empirical evidence
provides no evidence of causal relationship between external reserves and economic growth
in Turkey.
Keywords: External reserves, panel cointegration, bootstrap panel causality
INTRODUCTION
The World Bank defines external reserves (foreign reserves or international reserves) as
a country’s external assets comprising special drawing rights (SDRs), holdings of monetary
gold, reserves of International Monetary Fund (IMF) members held by the IMF, and holdings
of foreign exchange under the control of monetary authorities. The structural changes in the
global economy towards the liberalization of the goods and financial markets after the 1980s
had attracted the attention of many scholars to assess the link between external reserves
accumulation and economic growth and following the 2008 global financial crisis, the debates
on this topic have revitalized due to large accumulation of international reserves stocks
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emerging market economies as a policy of protection from the negative shocks of economic
crisis (Bussière et al. 2015).
Foreign reserves accumulation is viewed as an important contributor to economic
growth especially in emerging economies and considered to be a crucial factor for the
integration of less developed countries into the global economy. This is due to the role
attributed to external reserves in absorbing external shocks by supporting monetary and
foreign exchange policies, and financing imbalances in external payments. Furthermore,
adequate foreign reserves may serve as a determinant of the international creditworthiness of
a country in the global competitive market, thus in turn eases external borrowing and create a
better climate for foreign investment. However, it is possible that the potential benefits of
reserves accumulation may be undermined or even offset as these long-run benefits do not
come without costs. In particular, Matsumoto (2018) argues that there is an opportunity cost
of holding reserves given that return on reserve assets is lower than the interest rate on foreign
lending. He notes that, more importantly, reserve accumulation reduces consumption in the
short-run as it requires higher taxes for private agents and this is turn also crowds out private
investment by forcing private agents to increase their foreign borrowing to partially offset the
tax burden. Therefore, the optimal pace of reserve accumulation depends on the balance
between these costs and benefits.
From another point of view, economic growth may also stimulate external reserves
accumulation through its effect on foreign direct investment (FDI) (Bevan and Estrin, 2004;
Asiedu, 2006; Mottaleb and Kalirajan, 2010; Vijayakumar et al. 2010; Al Nasser, 2010) and
exports (Gagnon, 2008; Bahmani-Oskooee and Economidou, 2009; Araujo et al. 2015). The
market size of a country, along with its economic growth, may attract profit-seeking FDI
inflows as it offers greater demand potential, lower costs resulting from economies of scale
and scope, and more efficient utilization of resources. Furthermore, Krugman (1989) states
that fast-growing economies appear to face high income elasticities of demand for their
exports while having low income elasticities of import demand, implying that the growth rate
of income determines the growth rate of exports. In all, foreign reserve accumulation and
economic growth are clearly related as the causality may run both ways. However, due to the
mixed findings in the literature, the link and the direction of causality are still open to
discussion. Therefore, in this study, we attempt to investigate the presence of a long run link
between external reserves and economic growth and determine the direction of causality
between the two using a panel of 18 emerging economies over the period 1987-2017.
DATA AND EMPIRICAL ANALYSIS
This study investigates the existence of a long run relationship between external
reserves and economic growth as well as the causal link between the two using data on a
panel of 18 emerging economies over the period 1987-2017. The selected countries are
chosen based on the criteria of data availability and they are listed in Table 1. The variables
subject to the empirical analysis are the external reserves (res) proxied by total reserves minus
gold (constant at 2010 US$), GDP (constant at 2010 US$), real domestic investment (inv)
which is proxied by gross fixed capital formation (constant at 2010 US$) and consumer price
index (cpi) (2010=100). The data on the variables are extracted from World Development
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Indicators (WDI) provided the World Bank and in order to ease the interpretation, all the
variables are expressed in terms of their natural logarithms.
Table 1. Selected Countries
Brazil
Chile
Colombia
Egypt
Greece
India
Indonesia
Korea, Rep.
Malaysia
Mexico
Morocco
Pakistan
Peru
Philippines
Singapore
South Africa Thailand
Turkey
We now proceed with performing cross sectional dependency and homogeneity tests
to confirm that the appropriate unit root and cointegration tests are chosen if heterogeneity
and cross sectional dependency are present in our panels. Homogeneity of the slope
coefficients are tested by the Delta test (Δ) developed by Pesaran and Yamagata (2008), while
cross sectional dependency in the model is tested by LM (Breusch and Pagan, 1980), CD
(Pesaran, 2004), CDlm (Pesaran, 2004), LMadj (Pesaran et al. 2008) tests. The test results are
summarized in Table 2.
Table 2. Cross Sectional Dependency and Homogeneity Test Results
Stat
prob
CD Tests
cd Lm1 (Breusch,Pagan 1980)
775.125
0.000
cd LM2 (Pesaran 2004 CDlm)
35.565
0.000
cd LM (Pesaran 2004 CD)
22.214
0.000
Bias-adjusted CD test (Pesaran et al. 2008)
29.608
0.000
Homogeneity Test
Delta_tilde:
31.690
0.000
Delta_tilde_adj:
34.500
0.000
The findings presented in Table 2 verify that the slope coefficients are heterogeneous and
indicate the issue of cross sectional dependency. We therefore proceed with a second
generation unit root test that takes into account cross sectional dependency. The results based
on the CADF (Cross-Sectionally Augmented Dickey Fuller) test are provided in Table 3.
Table 3. Panel Unit Root Test Results
Level
First Difference
Pesaran, 2007
-2.183
-3.118
lnGDP
(0.775)
(0.000)
-2.815
-3.441
lnres
(0.011)
(0.000)
-2.628
-3.414
lncpi
(0.082)
(0.000)
-2.461
-3.084
lninv
(0.280)
(0.000)
Notes: P-values are in paranthesis. Constant and trend term included
The results present mixed findings indicating that the variables lnGDP and lninv are
stationary at their first difference whereas the variables lnres and lncpi are I (0). Therefore, we
can now proceed with the panel cointegration tests in order to reveal the cointegrating
relationship between the variables. To do so, we adopt a residual‐based panel CUSUM test of
Westerlund (2005) that does not take cross sectional dependence into account as well as the
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bootstrap panel cointegration test proposed by Westerlund and Edgerton (2007) allowing for
heterogeneity and cross sectional dependence and the results are summarized in Table 4.
Table 4. Panel Cointegration Test Results
Stat
Prob
Westerlund, 2005
CUSUM
0.346
0.365
Westerlund and Edgerton, 2007
LM Bootstrap
4.341
0.713
As the results provided in the table indicate, both tests imply that the null hypothesis
of cointegration cannot be rejected and thus imply a long run relationship between the
variables. However, the cointegration analysis does not determine the causal link between the
variables. Therefore, we also perform a causality analysis to reveal the causal structure of
external reserves – economic growth. In order to do so, we use the bootstrap
panel Granger causality test proposed by Kónya (2006) which not only allows one to account
for both the cross sectional dependency and the heterogeneity, but also does not require the
tests for panel unit root and cointegration (Kónya, 2006). The results of the test are presented
in Table 5.
Table 5. Bootstrap Panel Causality Test Results
GDP does not cause reserves
Reserves do not cause GDP
Countries
Wald Statistics
Bootstrap P-value Wald Statistics Bootstrap P-value
Brazil
14.632
0.000
6.010
0.014
Chile
1.780
0.182
6.166
0.013
Colombia
4.419
0.036
3.541
0.060
Egypt
11.089
0.001
5.020
0.025
Greece
16.501
0.000
17.392
0.000
India
23.331
0.000
18.551
0.000
Indonesia
4.007
0.045
6.075
0.014
Korea, Rep.
39.948
0.000
27.390
0.000
Malaysia
34.975
0.000
4.665
0.031
Mexico
0.727
0.394
10.819
0.001
Morocco
0.006
0.936
3.429
0.064
Pakistan
9.434
0.002
3.867
0.049
Peru
161.563
0.000
15.676
0.000
Philippines
2.242
0.134
20.537
0.000
Singapore
5.358
0.021
6.499
0.011
S. Africa
16.083
0.000
15.052
0.000
Thailand
0.752
0.386
2.965
0.085
Turkey
0.058
0.810
0.107
0.743
Bootstrap panel causality test results favor various results across countries.
Specifically, the findings reveal that there is a unidirectional causality running from external
reserves accumulation to economic growth in Chile, Mexico, Morocco, Philippines and
Thailand, whereas there seems to be bidirectional causality between the two for Brazil,
Colombia, Egypt, Greece, India, Indonesia, South Korea, Malaysia, Pakistan, Peru,
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Singapore, and South Africa. In addition, the empirical evidence provides no evidence of a
causal relationship between external reserves and economic growth in Turkey.
CONCLUSION
In this study, we empirically examine the long run relationship between external
reserves and economic growth and attempt to determine the direction of causality between the
two in 18 emerging economies over the period 1987-2017. Taking into account potential
heterogeneity across cross sectional units and cross sectional dependency, the cointegration
analysis indicates the presence of a long run relationship between foreign reserves
accumulation and economic growth. On the other hand, the bootstrap panel Granger causality
test (Kónya, 2006) results reveal various results across countries. In particular, the findings
suggest that there is a unidirectional causality running from external reserves accumulation to
economic growth in Chile, Mexico, Morocco, Philippines and Thailand, whereas the results
indicate bidirectional causality between the two for Brazil, Colombia, Egypt, Greece, India,
Indonesia, South Korea, Malaysia, Pakistan, Peru, Singapore, and South Africa. In addition,
the empirical evidence provides no evidence of a causal relationship between external
reserves and economic growth in Turkey.
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REACTION OF FDI TO CORPORATE TAXATION:
COMPARISON OF MIDDLE INCOME AND OECD ECONOMIES
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Abstract
The conventional approach suggests that foreign direct investment (FDI) plays a
significant role in the integration of economies into the global economy and stimulating
sustainable economic growth. The rationale for this argument is that FDI not only leads to
higher incomes by financing capital investment and creating employment opportunities, but
also enables foreign technology transfer and a higher level of international competition, which
both stimulate innovation and productivity. Therefore, several countries have been utilizing
various policy instruments to attract foreign investment. The clear understanding of what
determines where foreign investments go is of obvious importance to set up the right
economic policies. The literature has long attempted to identify these factors and determine
various potential determinants of FDI. From the theoretical perspective, corporate taxation is
considered to be one of the important factors determining FDI location, as it affects the cost of
doing business and the rate of return on investments. Following this line of reasoning, in this
paper, we empirically examine how FDI reacts to corporate taxation and whether this reaction
differs across different income groups of countries. Our hypotheses are then tested using data
of net FDI inflows obtained from the World Bank and corporate tax rates from KPMG
International. In particular, utilizing a panel data on 41 upper middle income countries and 34
OECD countries over the period 2004-2018, we employ panel data models to assess the effect
of the corporate income tax rate on FDI level. The empirical evidence indicates an inverse
relationship between the corporate income tax rate and FDI in middle income countries, while
changes in corporate taxation do not create a significant effect on FDI level in OECD
countries. Overall, the findings suggest that corporate tax policy might be an important policy
instrument for developing countries to attract FDI, while may indicate potentially different
motives of foreign investors move to developed economies.
Keywords: Corporate taxation, FDI, panel data models
INTRODUCTION
The conventional approach suggests that foreign direct investment (FDI) plays a
significant role in the integration of economies into the global economy and stimulating
sustainable economic growth. The rationale for this argument is that FDI not only leads to
higher incomes by financing capital investment and creating employment opportunities, but
also enables foreign technology transfer and a higher level of international competition, which
both stimulate innovation and productivity. Therefore, several countries have been utilizing
various policy instruments favorable toward FDI and the level of FDI inflows has escalated
dramatically in the last decades. According to the UNCTAD’s World Investment Report
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(2018 and 2019) global FDI inflows reached $1.3 trillion in 2018 (were $57 billion in 1982)
and the share of developing economies in global FDI inflows accounted for %54 of global
FDI inflows (was %36 in 2016 and %47 in 2017), while the share of developed economies
came down to %43 of the total. The report also shows that global FDI inward stock reached
an estimated $31.5 trillion in 2017 and developing economies absorbed %33 of the total (up
from %20 in the beginning of 2000s) owing to their cheap labor, raw materials and eligible
investment environment.
The clear understanding of what determines where foreign investments go is of obvious
importance to set up the right economic policies. The literature has long attempted to identify
these factors and determine various potential determinants of FDI. From the theoretical
perspective, corporate taxation is considered to be one of the important factors determining
the volume and location of FD, as it affects the cost of doing business and the rate of return on
investments. However, Bénassy-Quéré et al. (2005) argue that the effect of corporate profit
taxation could be empirically negligible and even misleading. They argue that the location of
profit and production might be different as firms are able to shift profits where taxation is the
lowest thanks to the use of transfer pricing and intra-firm debt contacting. They also note that
the link between the tax level and the FDI volume might be weak as tax differentials play a
relatively minor role in determining FDI location compared to that of structural determinants.
In addition, because of lower capital stock, a higher effective tax rate can result in a beforetax return to capital due to general equilibrium effects, with a negligible impact on post-tax,
and thus foreign investors may benefit from the host country’s higher tax rate. On the other
hand, in an imperfect competition setting combining economies of scale with trade costs
and/or agglomeration forces, tax differentials can be an equilibrium outcome, thus tax
differentials just compensate for location rents (see Bénassy-Quéré et al. 2005 and references
therein).
To sum up, from the theoretical perspective, the link between taxation and FDI is
complex and foreign investment can be either sensitive or insensitive. The similar ambiguity
is also present in the empirical literature. Some studies suggest a negative relationship
between the two (de Mooij & Ederveen, 2001; Bénassy-Quéré et al., 2005; Stöwhase, 2006;
Sudsawasd, 2008; Diamond et al. 2013), while some others find no significant relationship
between them (Onyeiwu and Shrestha, 2005; Jensen, 2012). De Mooij and Ederveen (2003)
review 25 empirical studies assessing the effect of company taxes on the allocation of FDI
and find that the semi elasticity of FDI to tax rates varies from -22.7 to +13.2, with a median
tax-elasticity of -3.3. They note that the variation across studies depends on the foreign capital
data used and the type of tax rates. In light of these conflicting views, employing a panel data
on 41 upper middle income countries and 34 OECD countries over the period 2004-2018 and
panel data models, we attempt to examine how FDI reacts to corporate taxation and whether
this reaction differs across developing and developed economies.
DATA AND EMPIRICAL ANALYSIS
For our pupose in this study, we utilize panel data on 40 upper middle income countries
and 34 OECD countries over the period 2004-2018. The variables subject to empirical
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analyses are net FDI inflows (fdi) obtained from the World Development Indicators (WDI)
provided by he World Bank (WB) and corporate tax rates (corptax) obtained from KPMG
International. We also include GDP per capita (constant at 2010 US dolar) (gdppc) and
consumer price index (CPI) (cpi) as control variables. All the variables are expressed in
natural logarithm form to interpret regression outputs in elasticity. to assess the effect of the
corporate income tax rate on FDI levels, we employ panel data models. In particular, we
construct both fixed and random effects models which can be formulated as follows:
lnfdi = β0 + β1i lncorptaxit + β2i lngdppcit + β3i lncpiit + μi + +εit
(1)
We specify the country-pair-specific effects as random for two reasons. First, Hausmantests on fixed vs. random effects show that the random effects assumptions cannot be rejected.
Hence, using the random effects estimator results in more efficient estimates than the fixed
effects estimator, which can be highly inefficient if the cross-section dimension is large
relative to the time dimension (Pesaran et al., 1998). Using the random effects approach is in
line with several recent studies dealing with FDI, trade or capital flows to CEECs (e.g.
Clausing and Dorobantu, 2005; Gibson and Tsakalotos, 2004; Bellak and Leibrecht, 2009)
Table 1: Estimation Results
Fixed Effect Model
Random Effect Model
Variables
OECD
Upper Middle
OECD
Upper Middle
Countries
Income Countries
Countries
Income Countries
lncorptax
lncpi
lngdppc
Constant

Observations
R-squared
Hausman

0.156
(0.407)
0.0224
(0.0510)
1.351**
(0.535)
8.751
(5.896)

-0.471**
(0.194)
0.239***
(0.0478)
1.752***
(0.225)
7.270***
(2.284)

0.394
(0.369)
0.0154
(0.0508)
0.993***
(0.312)
11.64***
(3.394)

420
468
420
0.016
0.193
0.014
2
Chi : 5.81 (OECD Countries)
Chi2 :1.54 (Upper Middle Income Countries)
34
40
34

-0.422**
(0.185)
0.241***
(0.0473)
1.784***
(0.211)
6.620***
(2.147)
468
0.193

Number of
40
countries
Standard errors in parentheses. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
Table 1 presents the estimation results obtained from both fixed and random effects
models providing similar results. However, since the Hausman test implies that the random
effects specification cannot be rejected we interpret only the estimation results obtained from
the random effects model. To begin with, the sign of the corporate tax is positive but it is
statistically insignificant for OECD countries, implying that corporate tax has no effect on
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FDI inflows in OECD countries. However, the sign of corporate tax is statistically significant
and negative as expected in upper middle countries. Tax rate elasticity of -0.422 implies that
one percentage point decrease in corporate tax rate is associated with %0.4 increase in FDI
net inflows directed to upper middle income countries. Thus, tax-lowering strategies of
governments in developing countries have an important effect on the allocation of FDI among
developing countries. If we look at the control variables, it seems that higher inflation rate is
linked to FDI inflows in upper middle income countries unlike OECD countries. GDP per
capita has positive impact on FDI in both OECD and upper middle income countries. The
effect of corporate tax rate on FDI net inflows can also be interpreted by the magnitude of Rsquared. The R-squared, which is also known as the coefficient of determination, is much
higher in upper middle income countries, meaning that corporate tax is one of the main
determinants to attract FDI in developing countries.
CONCLUSION
In this study we test the hypothesis that a high corporate tax burden acts as a deterrent to
FDI flows in the OECD and upper middle income countries, since it may exert a negative
effect on the profitability of investments. By constructing panel data models, we find that FDI
is inversely related to the corporate tax burden in developing countries and it is not a driver to
attract FDI in OECD countries. Overall, our findings provide empirical evidence that
corporate tax policy might be an important policy instrument for developing countries to
attract FDI, while may indicate potentially different motives of foreign investors to move to
developed economies.
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THE LEGAL STRUCTURE AND ECONOMIC ASPECT OF LATE FEE IN TAX
LAW
Dr. Öğr. Üyesi Özgür SAYGIN
Abstract
The collection of taxes at the payment times specified in the law makes a positive
contribution to the public finances in financial and economic terms.
Collection of tax receivables on time and In order to maintain the time value of unpaid
tax, late fee is applied to late taxes. The late fee has a sanction feature that ensures the timely
payment of the receivable tax. In addition, the late fee compensates for the depreciation of late
tax. Late fee is regulated in the Law on the Procedure for the Collection of Public
Receivables. In the Law on the Procedure for the Collection of Public Receivables no. 6183,
the monthly rate of late fee is determined as 4%. The President is authorized to increase and
decrease this rate within the specified limits. The fact that the late fee acts as a deterrent
sanction is due to the fact that the late fee rate is higher than the market interest rate. In the tax
law, the overdue interest rate and the regret hike rate are determined depending on the rate of
delay hike.
Keywords; Tax law, late fee, market interest
VERGİ HUKUKUNDA GECİKME ZAMMININ HUKUKİ YAPISI VE EKONOMİK
YÖNÜ
Özet
Vergilerin kendi kanunlarda belirlenmiş ödeme zamanlarında tahsil edilmesi, mali ve
iktisadi açıdan kamu maliyesine olumlu katkılar sağlamaktadır. Vergi alacaklarının
zamanında tahsil edilmesi ve ödenmeyen verginin zaman değerinin korunması amacıyla geç
ödenen vergilere gecikme zammı uygulanır. Gecikme zammı, alınacak verginin zamanında
ödenmesini sağlayan bir yaptırım özelliğine sahiptir. Ayrıca gecikme zammı geç ödenen
verginin değer kaybını telafi etmektedir. Gecikme zammı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanununda düzenlenmiştir.6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanunda gecikme zammı aylık oranı %4 olarak belirlenmiştir. Cumhurbaşkanı bu oranı
belirtilen sınırlar içinde arttırmaya ve indirmeye yetkilidir. Gecikme zammının caydırıcı bir
yaptırım işlevi görmesi gecikme zammı oranının piyasa faiz oranından yüksek olmasına
bağlıdır. Vergi hukukunda gecikme faizi oranı ve pişmanlık zammı oranı gecikme zammı
oranına bağlı olarak belirlenmektedir.
Anahtar kelimeler; Vergi hukuku, gecikme zammı, piyasa faizi
1. INTRODUCTION
The timely collection of taxes contributes positively to fiscal and economic public
finances. Timely collection of taxes eliminates the problem of financing public expenditures
financially. Economically timely taxes will reduce the need for borrowing and reduce the
negative effects of borrowing. Furthermore, the fact that taxes contribute to the economic
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growth process, prevent economic instability and be considered as a tool for fair income
distribution depends on the timely collection1. There are various institutions in the tax law in
order to prevent the delay of the collection of public receivables and to compensate for the
loss of value due to late collections. The late fee establishment, which has the widest
application area of these institutions, the Law on the Procedure for the Collection of Public
Receivables no. 6183. The principles to be applied in the delay of all public receivables are
arranged in the late fee establishment. The late fee is also a resource for the delay interest and
regret hike institutions regulated in the Tax Procedure Law. The rate of delay interest and the
rate of repentance hike depends on the rate of late fee, as stated in the relevant articles of the
law.
In our study, first of all, the legal structure of the delay hike establishment, its place in
tax legislation and its relation with similar institutions will be stated. Then the economic
aspect of the late fee and rate will be taken into consideration. The relationship between
inflation and interest rates will be revealed in order to protect the real value of late collected
public revenues and to pay taxpayers on time. In the conclusion part of the study, evaluations
and suggestions regarding the late fee application will be presented.
2. LATE FEE, LEGAL ASPECTS, RELATION WITH SIMILAR
INSTITUTIONS
The late fee is stated in the E.92 / 29 decision of the Constitutional Court as an
additional obligation due to the fact that the tax debt is not paid on time.2 On the basis of tax
law, the individual-state tries to balance the conflict of interests. While tax law incorporates
various regulations that protect the individual with the principle of legality of taxes, Law No.
6183 incorporates certain priorities and institutions that protect the interests of the state 3. The
late fee is regulated in Article 51 of the Law no 6183. It is stated in the article that 4% late fee
shall be applied for the public receivables which are delayed. The President is authorized to
increase the rate written by law up to twice as much as 0.4%. When the past applications of
the delay hike are examined, it is seen that different rates are applied in months. For example,
between 01.06.1988 - 31.12.1988, the rate of late fee applied was 10% for the first three
months, 8% for the following 3 months and 6% for the other months.
Giving the President the authority to regulate the late fee provides the ability to make
quick decisions against economic fluctuations. In case the said authority is not given to the
executive body, the amendment shall be made by law. In such a case, the increase in inflation
and the increase in the delay rate against market interest rates will take place in a long period
of time.

Ferdi ÇELİKAY, Vergi Yükünün Ekonomik Büyüme Hızı Üzerindeki Etkileri: Türkiye’deki İller
Örnekleminde Ampirik Bir Analiz (2005-2014), İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi
(İKTİSAD),(2018), 3(5), 41
2
Şahnaz GEREK, Ali Rıza AYDIN, Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, Seçkin Yayınevi Birinci basım, Ankara
(2005),s.297
3
Ahmet KUMRULU, Vergi Davalarında Uygulanan Gecikme Faizi Hakkında Düşünceler, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi,1988, Cilt 40, Sayı 1-4, s.243
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The rate of late fee is a fundamental value used in determining the rate of delay interest
and the rate of regret hike. The rate of delay interest stated in Article 112 of the Tax
Procedure Law is determined according to the rate of late fee. According to this article, late
interest is charged to the late fee rate of late taxes. Similarly, the rate of regret hike in Article
371, which is also regulated in the Tax Procedure Law, is equal to the rate of late fee.
In addition to the upper and lower limits of the late fee rate, there are other restrictions
on the late fee in the law. The first of these constraints is the minimum amount of late fee. As
stated in Article 51 of the Law no. 6183, the late fee applied shall not be less than 1 TL.
Another limitation for the late fee is the application of the late fee to fines. Accordingly, the
application of the late fee in the penalties is not possible except in two cases. As stated in
Article 51 of the late fee, it is applied to the tax loss penalties. The second case in which the
late fee will be applied is the half of the late fee rate in public receivables issued by the courts
and which are criminal. In Article 52 of Law no. 6183, it is stated that there is no need to
notify the taxpayer of the late fee in advance.
Late fee, delay interest, regret hike and deferral interest applications are the provisions
governing the payment of late payment for a late public receivable. Late fee, delay interest
and regret hike applications started to be implemented in the 1950s 4. The late fee is a wideranging arrangement that covers all public receivables and is not limited to tax receivables.
Overdue interest is a regulation exclusively for tax revenues. There is no overdue interest for
other public receivables. The overdue interest is applied to the tax receivables at the accrual
stage which have not reached the collection stage5. The late fee is for tax receivables that have
reached the final stage of collection.
The postponement institution, which is similar to a delay hike, provides a lower delay
difference. As of 25 October 2019, the late fee is applied at a rate of 2% per month and the
postponement interest is applied at a rate of 19% per annum at a rate of 1.58% per annum.
The postponement interest rate is higher than the market interest rates, though lower than the
late fee rate. Therefore, the deferral application has the property of preserving the time value
of the delayed public receivables. The postponement facility reduces the financial burden of
delay hike. Therefore, benefiting from the postponement interest rate depends on the
application of the taxpayer and the acceptance of the application by the administration.
Postponement means that the public receivable is to be paid in installments below the late fee
rate up to 36 months.
The late fee and regret hike are largely similar in their technical characteristics. The
regret hike is a regulation that can only be used for tax revenues. The regret institution in
Article 371 of the Tax Procedure Law provides the tax authority to report the tax loss
automatically to the taxpayer without any examination. The taxpayer who fulfills the
conditions of repentance shall be relieved of the tax loss penalty which is a multiple of the lost
tax. The regret hike for delayed taxes serves to maintain the time value of the delayed tax. The
4

Baki YEGEN, Vergi Hukukunda Gecikme Faizi ve Zammı Uygulamasının Karşılaştırılması: Hukuki Nitelikleri, Oran
Farklılıkları Açısından Bir Bakış, Gaziantep University Journal of Social Sciences, (2019). 18(4), s. 1468
5
Adil NAS, Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları Ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının Hukukî Sonuçları, Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 12, Özel S., (2010), s.223
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regret hike applies to tax receivables other than real estate tax and does not cover other public
receivables.
3. ECONOMIC ASPECT OF LATE FEE
The purpose of thelate fee is to ensure timely payment of the tax for tax law and to
prevent the loss of the Treasury if not paid6. An important reason for the application of a
delay hike for public receivables whose collection is delayed is to prevent the erosion of the
revenues from the state treasury due to inflation. Effective use of taxes in the process of
combating inflation depends on collection without delay7. Overdue taxes in an inflationary
period cause real depreciation8. The monthly late fee rate applied should be higher than the
monthly inflation rate. Otherwise, there will be a real loss in public revenues due to late
collection of public receivables. Applying a late fee rate lower than the inflation rate may
nominally increase public revenues entering the government coffers, but this revenue will
decline in real terms due to inflation. It is to compensate for real income losses due to
inflation due to late collection expected from the delay hike. Tax policies are very important
for keeping mobile capital in the country. Setting immeasurable obligations will cause mobile
capital to leave the country.9 However, it is seen that the application of late fee is a necessity.
In this sense, the late fee rate should be at least higher than the inflation rate. Inflation rate
changes depending on daily economic developments. Therefore, the rate of late fee rate
should be able to change with the same flexibility. The authority of the President to make
changes to the late fee rate allows the counterpart to the increase in inflation rates.
The late fee rate should be higher than the interest rates on deposits, which would not
allow for taxpayers' opportunistic earning attempts. Otherwise, taxpayers will have the
opportunity to postpone paying their tax debts for high interest yield. This will have a
detrimental effect on fair income distribution.10 The fact that the late fee rate is higher than the
interest rates granted to deposits constitutes a deterrent for the taxpayers who pay their debts
late. If the late fee rate is greater than the interest rate, there will be loss for the taxpayer.
Therefore, the longer the difference between the interest rate of the late fee rate will increase
the deterrence of the delay hike. Thus, the effectiveness of tax policy will be ensured in the
process of eliminating economic instability11.

Şahnaz GEREK, Ali Rıza AYDIN, Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, Seçkin Yayınevi Birinci basım, Ankara
(2005),s.297
7
Mualla ÖNCEL, Enflasyon ve vergilendirme. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, (1995), 44(1)
8
Cengizhan YILDIRIM, Saliha CAKLI, Türkiye’de Enflasyon Sorunsalı. İrfan Ersin(editör), Temel Kavramlar
ve Analizlerle Türkiye Ekonomisi içinde183-217, Ekin Yayınevi, Bursa(2019), s. 199
9
Berna HIZARCI BEŞER, Vergi Rekabetinin Kıyısında Vergi Cennetleri Vergi Şeffaflığı Oecd- Beps Eylem
Planı, Ekin Yayınevi, Basım 1, Bursa(2018), s6
6
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Hüseyin ŞEN, İsa SAĞBAŞ, Vergi teorisi ve politikası. Kalkan Matbaacılık, Ankara(2016).

11

Salih TURHAN, İktisadi İstikrar ve Vergi Politikası Uygulamasına İlişkin Sorunlar, İstanbul
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4. CONCLUSIONS
The late fee establishment determines the rate of delay interest and regret hike. In
accordance with economic fluctuations, thelate fee rate should be changed quickly and easily.
In this respect, it is important that the changes to be made on the rate are made by decrees
rather than enacting new laws. With a change on late fee made by the President, the overdue
interest rate and the rate of regret increase are also determined. Two important points should
be taken into consideration when using the late fee establishment in accordance with its
purpose. First, the rate of late fee should be sufficient to compensate for the depreciation of
public receivables over inflation. Secondly, the interest rates should be taken into
consideration in order not to provide opportunistic gains to the taxpayers while determining
the late fee rate.
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YALIN YÖNETİM MUHASEBESİ ARACI OLARAK SKOR TABLOSU
Prof. Dr. Tunç KÖSE
Arş. Gör. Dr. Şafak AĞDENİZ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Özet
Yalın üretim ve uygulamaları birçok işletme tarafından 1990’lı yılların başından beri
uygulanmaktadır. Yalın üretim felsefesinin işletmelere istedikleri başarıyı sağlaması ise,
işletmenin tüm süreçlerinde bütüncül bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bu kapsamda
muhasebe bilgi sisteminin de yalın muhasebeye aşamalı olarak geçmesi gerekmektedir. Bu
geçiş süreci, geleneksel muhasebe sisteminin de yalın dönüşüme uğraması sonucunu
doğurmuş ve “yalın muhasebe” kavramı geliştirilmiştir. Yenilikçi bir muhasebe türü olan
yalın muhasebe operasyonel performans ile finansal performansı ilişkilendirmektedir. Yalın
yönetim muhasebesi de, yalın muhasebe sisteminin alt uzmanlık alanı olarak, yalın
işletmelerde planlama, kontrol ve alınacak kararlarda gerekli faydalı bilgiyi sağlamaktadır.
Yalın yönetim muhasebesi, geleneksel yönetim muhasebesinin yalın dönüşümü engelleyen
kısıtlarının üstesinden gelmek ve yalın yöntemlerle uyumlu veri akışı sağlamak için
kullanılmaktadır.
Çalışmanın amacı yalın üretim ortamında yalın yönetim muhasebesi ve yalın yönetim
muhasebesi araçlarından skor tablosundan elde edilen bilgilerin karar alma süreçlerinde nasıl
kullanıldığının gösterilmesidir. Bu amaca yönelik olarak yönetim tarafından alınan kararlara,
ürün veya müşteri rasyonalizasyonu ve maliyet iyileştirme ölçümü örnek olarak verilmiştir.
Skor tablosu aracılığıyla yalın işletmelerde bu kararların nasıl değerlendirilmesi gerektiği
açıklanmıştır. Verilen sayısal örneklerde yalın işletmelerde alınacak kararlarda yalın yönetim
muhasebesinden sağlanan bilgilerin yöneticilere daha faydalı bilgi sağladığı görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yalın Üretim, Yalın Muhasebe, Yalın Yönetim Muhasebesi, Skor
Tablosu
Jel Sınıflandırması: M40, M41, M10, M11
SCORE BOX AS A TOOL OF LEAN MANAGEMENT ACCOUNTING
Abstract
Lean manufacturing and applications have been implemented by many organizations
since the early 1990s. The fact that the lean manufacturing philosophy provides the success
they want to companies requires a holistic approach in all processes of the organization. In
this context, the accounting information system needs to be gradually passed to lean
accounting. This transition process led to the transformation of the traditional accounting
system and the concept of lean accounting was developed. As an innovative accounting type
lean accounting associates operational performance with financial performance.
Lean management accounting, as a subspecialty of lean accounting system, provides the
necessary information in planning, controlling and making decisions in lean organizations.
Lean management accounting is used to overcome the constraints of traditional management
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accounting that prevent lean transformation and to provide data flow compatible with lean
methods.
The aim of the study is to show how the information obtained from the lean
management accounting and score box as one of the lean management accounting tools in the
lean production environment in decision making processes. For this purpose, product or
customer rationalization and cost improvement measurement are given as examples to the
decisions taken by management. It is explained that how these decisons will be evaluted in
lean companies by using score box. The score box explains how these decisions should be
evaluated in lean companies. In the numerical examples given, it is seen that the information
obtained from lean management accounting provides more useful information to managers in
decisions to be taken in lean companies.
Key Words: Lean Manufacturing, Lean Accounting, Lean Management Accounting,
Box Score
Jel Classification: M40, M41, M10, M11
GİRİŞ
Yalın üretim, temelleri Womack ve Jones tarafından Toyota’da ortaya atılan bir üretim
felsefesidir. Bu felsefeye göre; işletmelerde ürüne değer katmayan her şey israf olarak kabul
edilmekte ve bu israfların ortadan kaldırılması temel amaç olarak ele alınmaktadır. Geleneksel
muhasebe sistemleri, yalın sistemlerin sürekli iyileştirme hedeflerini yansıtmamakta,
faaliyetlerin sadece “anlık” bir görünümünü sunmakta ve alınacak kararlarda faydalı bilgi
sağlayamamaktadır. Bu nedenle, yalın işletmeler bütüncül bir yaklaşımla beklenen faydaları
elde edebilmek için yalın muhasebe bilgi sistemlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda;
işletmelerin yönetim muhasebesi sistemlerinin de yalın üretim felsefesi ile bütünleştirilmesi
gerekmektedir. Yalın üretim, sadece üretim bölümlerinde uygulanan bir yönetim felsefesi
değil işletmelerin tüm birimlerinin ve süreçlerinin katılımını gerektiren bütüncül bir yaklaşım
olarak ele alınmaktadır. Yalın yönetim muhasebesi de, yalın muhasebe bilgi sisteminin bir
dalı olarak işletmelere karar verme, kontrol ve ölçüm ile müşteri değeri alanlarında faydalı
bilgi sağlayan muhasebe dalı olarak değerlendirilmektedir.
Literatürde yönetim muhasebesi kapsamında yalın yönetim ile ilgili yapılan çalışmalar
incelendiğinde; bu çalışmaların iki alanda yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Bu alanlardan ilki
yalın üretim ve yönetim muhasebesi ilişkisi üzerine yapılmış çalışmalardan oluşmaktadır. Bu
çalışmalar, muhasebe bilgi sisteminin de yalın yönetim uygulamaları kapsamında yeniden
yapılandırılması gerektiği ve nasıl yapılanması gerektiği üzerinde duran çalışmalardır.
Ahlström ve Karlsson (1996) çalışmalarında; yalın yönetim uygulamalarında yönetim
muhasebesinin rolünü incelemişlerdir. Yalın üretim uygulamalarının önündeki en büyük
engellerden birinin geleneksel yönetim muhasebesi uygulamaları olduğunu belirten yazarlar
yönetim muhasebesinde yapılması gereken değişikliklere değinmişlerdir. Ward ve Graves
(2004) çalışmalarında; yalın üretim uygulamalarında geleneksel maliyet muhasebesi
uygulamalarının sorunlarının neler olduğunu ele almışlardır. Söz konusu sorunlardan dolayı
havacılık sektöründe yapmış oldukları çalışmada yalın yönetim için maliyet muhasebesi
sistemi önermişlerdir. Özkol (2004); yalın üretimin temel amacı olan işletmede ortaya çıkan
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israfların tekdüzen muhasebe sistemi kapsamında muhasebe kaydına ilişkin bir çalışma
yapmıştır. Çalışmada, işletmede ortaya çıkan israfların muhasebe sistemi aracılığıyla tespit
edilip, kaydedilebileceği belirtilmiştir. Baysan ve Durmuşoğlu (2008); yalın yönetim
muhasebesinin ilke ve araçlarını tanıtmış ve bu muhasebe sisteminin diğer muhasebe
yaklaşımlarına göre üstünlüğünü ortaya koymuşlardır. Ertaş ve Arslan (2010); çalışmalarında
yalın muhasebe sistemini ele almışlardır. Balcı (2011); çalışmasında yalın düşünce ile
muhasebe arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur, çalışmada yalın üretim ortamında muhasebe
tarafından üretilecek raporlar ele alınmıştır. Bahadır (2011); yalın üretim uygulamalarında
yönetim muhasebesinin rolünü incelediği çalışmasında, yönetim muhasebesi sisteminin yalın
yönetim uygulamalarına göre yeniden tasarlanmadığında yönetim muhasebesinin yalın üretim
uygulamalarından beklenen faydaları sağlayamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yalın üretim
uygulamaları için yetersiz bir yönetim muhasebesi sisteminin uzun dönemde yalın yönetimi
reddettiği sonucuna ulaşılmıştır. Aktaş ve Karğın (2011) çalışmalarında; yalın muhasebeyi ve
yalın üretime geçişte yönetim muhasebesinin önemini ele almışlardır. Sarraf ve diğerleri
(2013) çalışmalarında; yalın üretim ortamında yönetim muhasebesi ve kontrol uygulamaları
arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yalın yönetim uygulayan işletmelerde iç muhasebe
raporlama sisteminin basitleştiği ve değer akış maliyetleme sistemi kullanımının arttığı tespit
edilmiştir. Özçelik (2013a); yalın üretim uygulayan işletmelerin muhasebe bölümlerinde
performans ölçülerine yönelik bir araştırma yapmıştır. Çalışmada, muhasebe bölümlerinin
performans ölçülerinin; basit, anlaşılmasının ve uygulamasının kolay olması ve aynı zamanda
görsel bir şekilde sunulması gerektiği üzerinde durulmuştur. Ayrıca; zamanında teslimi, ürün
kalitesini ve müşteri tatminini ölçen yeni bir performans ölçüm sistemi için öngörülerde
bulunulmuştur. Fullerton ve diğerleri (2013); yalın yönetim uygulamaları ile yönetim
muhasebesi uygulamaları arasındaki ilişkiyi 244 Amerikan işletmesi üzerinde yapısal eşitlik
modeli kullanarak incelemişlerdir. Çalışmada, yalın üretim uygulamaları ile basitleştirilmiş
finansal raporlama sistemleri, değer akış maliyetlemesi, görsel performans ölçüm yönetimi
bilgisi arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Yazarlar ayrıca yönetim muhasebesi ve
kontrol uygulamalarının yalın üretim uygulamalarında birlikte çalıştığı sonucuna
ulaşmışlardır. Yazarlar bir diğer çalışmalarında (2014) ise, 244 Amerikan işletmesi üzerinde
yalın yönetim muhasebesi uygulamalarının işletme performansı üzerine etkilerini yapısal
eşitlik modeli kullanarak incelemişlerdir. Çalışmada, muhasebe uygulamalarının ve
personelinin de yalın üretim uygulamalarına katılmalarının işletme performansına etkisi
pozitif olarak bulunmuştur.
İkinci üzerinde durulan alan ise, yalın yönetimin yönetim muhasebesi uygulamalarından
biri olan değer akış maliyetleme alanında yapılan çalışmalardır. (Karcıoğlu ve Nuray (2010);
Li ve diğerleri (2012); Terzi ve Atmaca (2011); Aktaş (2013); Özçelik (2013b); Aksoylu
(2014)) Görüldüğü üzere literatürde yalın muhasebe bilgi sistemi, yalın maliyet ve yönetim
muhasebesi ve değer akış maliyetleme konuları üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu çalışmada ise,
yalın üretim ortamında yalın yönetim muhasebesi ve yalın yönetim muhasebesi araçlarından
skor tablosundan(Box Score) elde edilen bilgilerin karar alma süreçlerinde kullanılmaları
teorik ve rakamsal olarak ele alınacaktır. Bu kapsamda çalışmada cevap aranan sorular
aşağıda verilmiştir:
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 Yalın yönetim muhasebesi aracı olarak skor tablosunun önemi nedir?
 Yalın işletmelerin alacağı kararlarda skor tablosu nasıl kullanılır?
Çalışmada öncelikle yalın muhasebe ve yalın yönetim muhasebesi kısaca ele alınacaktır.
İkinci bölümde ise, yalın yönetim muhasebesi kapsamında; skor tablosu teorik olarak ve
örneklerle açıklanacaktır.
1. YALIN MUHASEBE
Yalın muhasebenin temel amacı, geleneksel muhasebe sistemlerinin neden olduğu
sorunları çözmek, yalın dönüşümü ve yalın stratejileri desteklemektir. Özellikle, “yalın
muhasebe” kavramı hem yalın faaliyetlere yönelik muhasebe desteğini hem de muhasebe
alanında yalın araçların kullanılmasını ifade etmektedir. Yalın muhasebe, yenilikçi bir
muhasebe yaklaşımıdır ve özellikle geleneksel maliyet ve yönetim muhasebesine alternatiftir.
Yalın muhasebe kapsamında, yalın muhasebe unsurları iki başlık altında ele alınmaktadır:
 Yalın Finansal Muhasebe: Yalın girişimlerin örgütlediği finansal muhasebe yapısıdır.
Finansal raporlar hazırlamanın yanında kendi iç süreçlerini de israftan arındırmayı
amaçlamaktadır.
 Yalın Maliyet ve Yönetim Muhasebesi: Yalın ilkeler çerçevesinde maliyet
hesaplamalarını gerçekleştiren, yalın iyileştirmelerin finansal sonucunu ortaya koyan ve karar
almayı kolaylaştıracak veriyi sağlayan muhasebe türüdür.
Yalın muhasebenin en önemli özelliği; operasyonel performansın finansal performansla
ilişkilendirilmesidir. Bu temel özelliğin yanında; yalın sistemlere entegre edilmiş yalın
yönetim muhasebesi ve yalın finansal muhasebe, geleneksel muhasebe bilgi sistemine
alternatif olarak yalın muhasebe bilgi sisteminde yerlerini almaktadır. Yalın muhasebe ile
geleneksel yönetim muhasebesi arasındaki temel farklar Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Geleneksel Yönetim Muhasebesi ile Yalın Muhasebe Arasındaki Temel
Farklılıklar

Temel
Özellikler

Hedef

Amaç

Odak noktası
Araçlar

Geleneksel
Yönetim
Muhasebesi
Sistemi

Geniş ve karmaşık

Büyük miktarda katma değer
yaratmayan çalışma gerektirir

Uzun zaman sürer
İşçilik etkinliği ve endirekt maliyetlerin
karşılanmasına odaklanma

Firmanın
kaynaklarının
kullanımını en üst düzeye çıkarmak

Standart maliyetlerle eşleştir
Ürünler ve maliyetler




Ürün maliyetleri
Standart maliyetler
Sapma analizleri
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Yalın Muhasebe




Yalın
Hızlı
Zamanında

Finansal ve finansal olmayan performans
ölçülerine (kalite, etkinlik, zamanında,
hizmet vb.) odaklanma

Akışı maksimize et

Sürekli iyileştirmeyi teşvik et

İç/dış müşterilere değer sun

Değer akışı

Süreçler

Değer akışı maliyetleme/Değer
akışı gelir tablosu

Görsel performans ölçümü/Skor
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İlgili personel




Raporlama


Karmaşık ve genellikle geç

Kolay
anlaşılamayan
dil
kullanılması

Denetçi
Yönetim

tablosu





olarak

Muhasebe personeli
Değer akış takımı
Yönetim
Açık ve kolay anlaşılabilir
Sıklık: günlük / haftalık / aylık

Kaynak: Francesca, M. C. and Annalisa, S., 2014:3.
Yalın muhasebenin önemli etkileri aşağıdaki gibidir:
 Yalın muhasebe, herkesin anlayabileceği ve uygulayabileceği finansal rapor
sunabilmektedir. Haftalık veya günlük hazırlanan bu raporlar, değer akış sürecini zamanında
ve etkili bir şekilde izlemeyi ve kontrol etmeyi sağlamaktadır.
 Yalın muhasebe, daha iyi ve anlaşılır bilgi sunarak daha iyi kararlar alınmasını
sağlamaktadır. Daha iyi kararların alınması ise; daha iyi gelirler, kârlar ve nakitler elde
edilmesini sağlayacaktır.
 Yalın muhasebe, sürekli yalın iyileştirme için tüm çalışanları motive etmektedir.
 Yalın muhasebe, yalın iyileştirme ve kaizenin faydalarını maksimize etmektedir.
 Yalın muhasebe; finans, operasyon, tedarik zinciri, yönetim ve üst yönetim için
sadeleştirilmiş daha az iş sunmaktadır.
Yalın muhasebe sisteminin temel yöntemleri, Şekil 1’de gösterilmektedir.
GÖRSEL YÖNETİM
Performans Ölçümü
Skor Tablosu
İşlemlerin Kaldırılması

DEĞER AKIŞ YÖNETİMİ
Yalın Değişikliklerin Faydaları
Değer Akış Maliyetleme
Yalın Karar Verme

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Hedef Maliyetleme
Satış, Operasyon ve Planlama

Şekil 1. Yalın Muhasebenin Temel Yöntemleri
Kaynak: Maskell ve Kennedy, 2007:66
Şekil 1’de görüldüğü üzere yalın muhasebenin yalın dönüşümdeki rolünü
gerçekleştirme yöntemleri üç temel başlıkta ele alınmaktadır. Bu yöntemler aşağıda
verilmiştir:
 Görsel Yönetim: Yönetim muhasebesi tarafından isteyen taraflara bilgi aktarımı için
kullanılır. Bilgi aktarımında yalın performans ölçümleri, skor tablosu kullanılmaktadır. Ayrıca
muhasebe sürecinde israf olarak kabul edilen her türlü işlem ortadan kaldırılarak yalın
muhasebe uygulamalarına geçilmektedir.
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 Sürekli İyileştirme: Yalın felsefenin özünde sürekli iyileştirme vardır. Yalın yönetim
muhasebesi kapsamında; hedef maliyetleme ve satış, operasyonlar ve finansal planlama ile
birlikte süreçler sürekli gözden geçirilmektedir.
 Değer Akış Yönetimi: Değer akışının kâra katkısının yanı sıra ürün kalitesini ve
müşteri hizmetlerini izlemeyi de içermektedir. Değer akış yönetimi; yalın değişikliklerin
faydaları, değer akış maliyetlendirme ve yalın karar verme başlıkları altında
değerlendirilmektedir.
2. YALIN YÖNETİM MUHASEBESİ
Günümüzde yaşanan ekonomik ve teknolojik değişimler ve işletmelerin yalın
dönüşümleri, yönetim muhasebesini iki yönde etkilemiştir (Atkinson ve diğerleri, 1997:81):
 Yönetim muhasebesi sistemi, yaşanan değişimler neticesinde yeni yöntem ve araçlara
ihtiyaç duymuştur.
 Yönetim muhasebesinden, bu değişim sürecinde işletme yönetimine yaşanan
değişiklikler ile ilgili faydalı finansal ve finansal olmayan bilgi sunması talep edilmiştir.
Yalın yönetim muhasebesi, yalın ilkeler çerçevesinde maliyet hesaplamalarını
gerçekleştiren, yalın iyileştirmelerin finansal sonucunu ortaya koyan, planlama, kontrol ve
karar almayı kolaylaştıracak veriyi sağlayan yalın muhasebe sisteminin ayrı bir uzmanlık
dalıdır. Yalın yönetim muhasebesi; kontrol ve ölçüm, karar verme ve müşteri değeri
bileşenleri ile yalın muhasebe yöntemlerini kapsaması bakımından yalın muhasebe bilgi
sisteminde çok önemli bir yere sahiptir. Yalın yönetim muhasebesi sisteminin unsurları, Şekil
2’de gösterilmiştir.

KONTROL VE ÖLÇÜM

KARAR VERME

MÜŞTERİ DEĞERİ

•
•
•
•

Skor tablosu
Performans ölçümü
Değer akış kapasitesi
Değer akış kârlılığı

• Yalın ekonomisine dayalı finansal analiz
• Gerçek finansal neden-sonuç ilişkisi
• Operasyonel iyileştirmenin finansal iyileştirme
yaratması

• İyileştirmenin finansal etkisi
• Yalın stratejiyi desteklemek için karar verme

Şekil 2. Yalın Yönetim Muhasebesi Sistemi
Kaynak: Katko, 2018.
Yalın yönetim muhasebesinin bir aracı olarak skor tablosunun ele alınışı, bu çalışmanın
temel konusu olduğundan devam eden bölümde skor tablosu kapsamında yalın karar verme
konusu teorik ve örnekler verilerek ele alınacaktır.
3. SKOR TABLOSU
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İşletmelerdeki yalın dönüşümde temel sorun, yalın düşüncenin ne yaptığının nasıl
ölçüleceğidir. Çünkü operasyon açısından bakıldığında, finansal sonuçlar hiçbir anlam ifade
etmemektedir. Vasat finansal sonuçlarla karşılaşan üst yönetim, yalın sistemin çalışmadığı
sonucuna varabilir. Bu aşamada yapılması gereken yalın sistemin operasyonel ve finansal
bakış açılarını birleştirmektir. Değer akışı performansını tam olarak anlamadan iyi kararlar
vermek mümkün değildir.
Yalın muhasebede, değer akışının performansının üç boyutlu bir görünümünü
sunabilmek ve operasyonel ve finansal bakış açılarını tek bir raporda gösterebilmek için “Skor
Tablosu (Box Score)” geliştirilmiştir. Skor tablosu, üç boyutlu bir bakış açısı sağlamaktadır.
Bu üç perspektif; yöneticilerin hem finansal hem de operasyonel sonuçlar üzerinde olumlu
etkisi olan yalın sonuçları planlamasına ve değerlendirmesine olanak sağlamaktadır. Skor
Tablosu formatı Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablodaki üç perspektif aşağıdaki gibidir:
 Operasyonel performans (Değer akış performansı ölçümleri)
 Kapasite kullanımı (Değer akış kapasitesi)
 Finansal performans (Değer akış finansalları)
Tablo 2. Skor Tablosu
SKOR TABLOSU
Mevcut
Durum

Finansal Sonuçlar

Kapasite Analizi

Performans Ölçümleri

DEĞER AKIŞI
Verimlilik
Zamanında teslimat
İlk seferde doğruluk

Gelecek
Durum

Finansal
Faydalar

Gelir / Çalışan sayısı
Zamanında sevk edilen parça %’si
Hücrenin ilk seferde doğru ürün
%’si
Akış süresi
Değer akışı haritalamadan
Ortalama maliyet
Toplam Maliyet/ Sevk edilen ürün
adedi
Yerleşim alanı
Değer akışı tarafından kullanılan
atölye alanı
Verimli kapasite %’si Her akıştaki kesintisiz süre/
toplam süreç süresi
Verimsiz
kapasite Gerekli diğer faaliyetlere harcanan
%’si
süre / toplam süreç süresi
Atıl kapasite %’si
%100-(Üretken
%+
Üretken
olmayan %)
Gelirler
Toplam satışlar
Malzemeler
Toplam malzeme satın almaları
Dış işlemler
Toplam dışarıda gerçekleştirilen
süreçler
İşçilik
Toplam işçilik maliyetleri
Makine
Toplam makine maliyetleri
Diğer Maliyetler
Toplam diğer maliyetler
Değer Akış Kârı
Gelirler – Toplam maliyetler
Satış Kârlılığı
Değer akış kârı/Gelirler

Kaynak: Brian M., Bruce, B. & Larry, G., 2011:196.
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Tablo 2’de gösterilen skor tablosunun iki temel amacı vardır:
 Yalının verimliliğini değerlendirmek için bir planlama aracı olmak,
 Planlara ulaşma yolunda ilerlemeyi izlemek.
Geleneksel maliyet muhasebesinde, ürün maliyetlerini hesaplamak ve karar vermede
kullanmak önemli bir konudur. Fakat yalın muhasebe, ürün maliyetleri yanlış ve yanıltıcı
olduğu için onları karar vermede kullanmamakta ve karar verirken sadece tek bir ürün ya da
üretim hattını ele almayıp tüm değer akışını analiz etmekte ve ona göre karar vermektedir.
Karar verirken, yönetime gelen bilgilerin gerçekten doğru olması gerekmektedir, bu
doğru veriyi de ancak yalın yönetim muhasebesi sağlamaktadır. Yalın yönetim muhasebesi,
gerçek rakamları, açık, yalın ve anlaşılır bir şekilde yönetime raporlarsa, bu raporlar da daha
iyi kararlar verilmesine neden olmaktadır. Genellikle değer akışında, haftalık güncel bilgiler
sağlanmakta, bu bilgiler işletmeyi yönetmek ve kontrol etmek için kullanılmaktadır. Yalın
işletmeler için tüm operasyonel ve finansal alanlarda birincil karar verme yöntemi olarak skor
tablosu kullanılmaktadır. Skor tablosunun kullanıldığı alanları aşağıdaki gibi sayabiliriz:
 Değer akış haritalamada,
 Haftalık performans raporlamasında,
 İşletmeyle ilgili tüm finansal analizlerde,
 Kaizen ve iyileştirme etkinliklerinde,
 Uzun vadeli projelerde,
 Yıllık ve aylık planlamada kullanılmaktadır.
Karar verme sürecinde; kararın bir bütün olarak değer akışı üzerindeki gerçek etkisini
anlamak için veriler skor tablosuna girilmektedir. Böylece, değer akışı operasyonel, finansal
bakış açıları ve kapasite kullanımı açısından analiz edilmektedir. Skor tablosu sayısal örneği
Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Skor Tablosu Örneği

OPERASYONEL
Kişi başına birim
Zamanında teslimat
Rampadan rampaya gün sayısı
İlk seferde doğruluk
Ortalama ürün maliyeti
Alacakların tahsilat süresi
KAPASİTE
Verimli kapasite
Verimsiz kapasite
Atıl kapasite
FİNANSAL
Satışlar
Malzeme maliyetleri
Dönüştürme maliyetleri
Stoklar
Kar
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Geçen
Hafta
4/9/xx

Bu Hafta
11/9/xx

Gelecek
Hafta
18/9/xx

Planlanan
Gelecekteki
Durum 31/12/xx

466
92%
15
65%
$112.75
42

470
92%
15
68%
$111.20
43

559
98%
8
82%
$97.61
42

24%
63%
13%

24%
63%
13%

29%
45%
26%

$2,708,333
$1,040,000
$693,333
$3,120,000
$975,000

$2,750,420
$1,056,161
$698,560
$3,112,000
$982,000

$3,277,083
$1,131,312
$669,275
$1,664,000
$1,476,496
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Satış Kazancı

36%

45%

Kaynak: IMA, 2014:17
3.1.
Skor Tablosunun Kullanımına İlişkin Örnekler
Yalın muhasebede, kârlılık, satın alma ya da üretme, kaynak sağlama, ürün ve müşteri
rasyonalizasyonu gibi düzenli kararlar, ürünlerin maliyetleri ile değil, değer akış maliyeti ve
kârlılık bilgileri kullanılarak yapılır. Ve bu süreçte bir yönetim muhasebesi aracı olarak “Skor
Tablosu” kullanılır.
Bir ürün veya sipariş için marjları hesaplamak yerine, bir bütün olarak değer akışındaki
etkiye dayanarak kararlar alınabilir. Değer akışı maliyet bilgilerini kullanarak skor tablosu
aracılığıyla rutin kararlar almak genellikle hızlı, basit ve doğrudur. Bir ürün maliyetini
hesaplamaya gerek yoktur; değer akışı maliyeti, daha doğru kararlara götüren daha faydalı
bilgi sağlamaktadır.
3.1.1. Ürün veya Müşteri Rasyonalizasyonu
Ürün ve müşteri rasyonalizasyonu1 ile ilgili kararlar geleneksel yöntemlerin dışında
değer akış maliyeti bilgileri ve değer akış skor tablosu kullanılarak da yapılmaktadır. Bir
işletme, ürün şartname bilgisini kullanarak diğerlerinden daha az kârlı olduğu düşünülen
ürünleri tanımlamıştır. Bu ürünleri kaldırarak genel kârlılıklarını arttıracağını varsaymıştır.
Fakat ürünler kaldırıldığında, değer akışı karlılığının, Tablo 4’de gösterildiği gibi keskin bir
şekilde düştüğü görülmektedir. Bunun nedeni, bu “düşük marjlı” kalemler için standart ürün
maliyetlerine dâhil edilen maliyetin büyük bir kısmının, ürünler çıkarıldığında ortadan
kalkmamasıdır.
Tablo 4. Ürün Rasyonalizasyon Formatı
Ürün Rasyonalizasyon Formatı
Mevcut
Durum

Düşük marjlı kalemler hariç

Gelir

$2,708,333

$2,437,500

Malzeme Maliyetleri

$1,040,000

$977,600

İşçilik Maliyetleri

$190,667

$190,667

Makine Maliyetleri

$156,000

$156,000

Diğer Dönüştürme Maliyetleri

$416,963

$416,963

Toplam Maliyet

$1,803,630

$1,741,230

KÂR

$904,703

$696,270

KÂR MARJI

33.4%

28.6%

Kaynak: IMA, 2014:17

1

Rasyonalizasyon; verimliliği ve etkinliği arttırma yönünde girişilen planlanmış ve hedefleri saptanmış çabalar bütünüdür.
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İşletme müşterilerine hizmetlerini geliştirseydi ve değer akışı dâhilinde kapasite
sağlasaydı ancak değer akışının yalnızca bir kısmı düşürülseydi ortaya çıkacak değişikliklerin
etkisi Tablo 5’de gösterilmektedir.
Tablo 5. Ürün Kararlarının Etkisi
Mevcut Durum

Düşük marjlı kalemler hariç

Ek
ürünler

Kişi başına birim

466

395

521

Zamanında teslimat

92%

99%

99%

Rampadan rampaya gün sayısı

15

7

5

İlk seferde doğruluk

65%

75%

75%

Ortalama ürün maliyeti

$112.75

$128.23

$111.12

Alacakların tahsilat süresi

42

35

35

Verimli kapasite

24%

18%

28%

Verimsiz kapasite

63%

35%

42%

Atıl kapasite

13%

47%

30%

Satışlar

$2,708,333

$2,437,500

$3,791,666

Malzeme maliyetleri

$1,040,000

$977,600

$1,216,569

Dönüştürme maliyetleri

$763,630

$763,630

$763,630

Kar

$904,703

$696,270

$1,811,467

Satış Kazancı

33,4%

28,6%

47,8%

yeni

OPERASYONEL

KAPASİTE

FİNANSAL

Kaynak: IMA, 2014:18
Bu sorunlu ürünlerin kaldırılması, işletmenin operasyonel performansını ve işletmenin
ortalama maliyetlerini arttırmış ve kârını azaltmıştır. Aynı zamanda, % 34 ek kapasite serbest
bırakılmıştır. Bu ek kapasite tespiti, işletme açısından çok önemlidir. İşletme, bu yeni
kapasiteden ancak, serbest kapasite tanındığında ve düşük marjlı ürünlerden arındırılmış
kapasitenin bir kısmını kullanarak; yeni ürünler için faydalanabilir.
3.1.2. Maliyet İyileştirmenin Ölçümü
Yapılan değişikliklerin etkisinin açık bir şekilde anlaşılması yalın bir işletmeye
geçerken önemlidir. Birçok işletme, yalın yönetim muhasebesi yöntemlerini uygularken, kısa
vadeli önemli maliyet tasarrufları görmeyi beklemektedir. Uzun vadede yalın üretim, düşük
maliyetli üretim yöntemidir; ancak bu maliyet tasarrufları kısa vadede gelmemektedir. Bazı
kısa vadeli maliyet tasarrufları vardır, ancak önemli tasarruflar, yalın sürecin birçok yönü
ortaya çıktıkça ve olgunlaştıkça genellikle daha uzun bir sürede ortaya çıkar. Yalın iyileştirme
yapılırken, yalın değişikliklerin etkisini tam olarak anlamak ve bu değişiklikleri işletmenin
finansal yararı için kullanmak önemlidir.
Stokların devri ve elde stok tutma günü ile ölçülen stok düzeylerindeki önemli kısa
dönemli iyileştirmelere dikkat edilmelidir. Bu kısa dönemli iyileştirmeler farklı nedenlerden
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kaynaklanabilir. Hurda, fazla mesai, hızlandırılmış maliyetler ve depo kiralama maliyetlerinde
önemli düşüş ile bazı kısa vadeli tasarruflar mümkündür.
Çoğu yalın iyileştirmenin birincil hedefi - özellikle kısa vadede - işletmenin
süreçlerinden kaynaklanan israfları ortadan kaldırmaktır. İsraf yok edildiğinde maliyet
tasarrufu sağlanabilir, ancak ortadan kaldırılan israfın çoğu kullanılabilir kapasiteye
dönüşmektedir. Bu yalın değişikliklerin finansal yararı, işletmenin bu yeni serbest bırakılan
kapasiteyi kullanmak için yaptıkları ile belirlenmektedir. Tablo 6, örnek işletmemizdeki bir
değer akışını göstermektedir.
Tablo 6. Değişimin Kısa Vadeli Finansal Etkilerinin Ölçülmesi
Mevcut Durum

Kısa
Vadeli
Durum

Kişi başına birim

466

466

Zamanında teslimat

92%

98%

Rampadan rampaya gün sayısı

15

10

İlk seferde doğruluk

65%

82%

Ortalama ürün maliyeti

$117.32

$115.23

Alacakların tahsilat süresi

42

42

Verimli kapasite

24%

24%

Verimsiz kapasite

63%

44%

Atıl kapasite

13%

32%

Satışlar

$2,708,333

$2,708,333

Malzeme maliyetleri

$1,040,000

$1,019,200

Dönüştürme maliyetleri

$763,630

$752,176

Kâr

$904,703

$936,957

Satış Kazancı

33,4%

34,6%

Gelecek

OPERASYONEL

KAPASİTE

FİNANSAL

Kaynak: IMA, 2014:19
Bu işletme, “mevcut durum” haritasını çizerek bu değer akışındaki yalın değişikliklere
başlamıştır. Daha sonra değer akışı boyunca israfı ortadan kaldırmak için bir dizi önemli
değişiklik içeren bir “gelecek durum” haritası geliştirilmiştir. Bu değişiklikleri
gerçekleştirmek için gereken iyileştirme projelerine başlamadan önce, ekip gelecekteki
durumun değer akışı üzerindeki beklenen etkisini hesaplamıştır.
Tablo 6’da görülebileceği gibi, zamanında sevkiyat, çok daha az stok ve çok daha iyi
kalite gibi ölçülerin yansıttığı operasyonel ölçümlerde önemli bir iyileştirme hesaplanmıştır.
Ancak finansal etki oldukça düşüktür. Malzeme hurdasının azaltılması nedeniyle bir miktar
maliyet tasarrufu vardır, fakat çok az bir tutardır. Sonuç olarak, çok az maliyet indirimi ve
kârda çok az iyileşme vardır.
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Bu değişikliklerin değer akışı üzerindeki önemli bir etkisi, verimli olmayan kapasitedeki
azalma ve kullanılabilir kapasitedeki artıştır. Bu değişikliklerin değer akışına sağladığı
finansal fayda, bu yeni atıl kapasitenin işletmeye fayda sağlamak için kullanılması durumunda
ortaya çıkmaktadır. Atıl kapasite, satışları artırmak, yeni ürünlerin tanıtımına izin vermek,
müşterilere ek hizmetler sağlamak, iç kaynaklı ürünler üretmek veya dış kaynaktan sağlanan
bileşenler üretmek ve geliri artıran ve/veya maliyetleri düşüren diğer değişiklikleri yapmak
için kullanılabilir.
Bu değişikliklerin bir diğer büyük etkisi de, stok seviyelerindeki önemli düşüştür.
Bunun sebebi, büyük ölçüde, sadece talep için üretim ve eldeki mamul stokları ile siparişlerin
karşılanmasıdır. Hızlı ve ilk etki, stok tedarik günü ve stok dönüşleri gibi stok değişiklik
ölçülerinde görülmektedir. Ancak, eldeki stokların tükenmesi ve bu nedenle stokların
bilançodan gelir tablosunda satılan malın maliyetine taşınması nedeniyle, net gelirde bir düşüş
olacağına dikkat etmek son derece önemlidir. Bu durum, cari dönemde giderleştirilen genel
üretim maliyetlerinin daha önce tamamlanmış mal stoğu olarak aktifleştirilmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu olumsuz finansal etkinin tahmin edilmesi ve üst düzey yöneticilerin
kısa vadeli (geçici) bir durum olduğunu anlamaları için eğitilmeleri çok önemlidir. Bu
olumsuz durum, stok seviyelerinin istenilen ölçüde düşük bir seviyeye düştüğü ve siparişlerin
çoğunlukla üretimden karşılandığı zaman tersine çevrilmektedir.
Diğer önemli bir karar ise işletmeye finansal ve operasyonel fayda sağlamak için yeni
atıl kapasiteyi değerlendirmek için bir plan geliştirmektir. Bu tür kararların, iyileştirme
sürecinin başında önceden alınması gereklidir, çünkü bu planların olgunlaşması ve önemli
finansal iyileştirmeler getirmesi zaman almaktadır. Örnek işletmemiz, sürece yeni ürünler
eklemiş, bazı kısmi montajları tedarik etmiş ve üretim parti sırasından tek parça akış hücresel
üretime geçtikçe serbest kalan taban alanını kiralamıştır. Tablo 7’de, hala kayda değer
miktarda atıl kapasite mevcut olduğu, değer akışının çıkışını artırmak için bol miktarda alan
bulunduğu gösterilmektedir.
Tablo 7. Artan Kapasitenin Finansal Etkilerinin Ölçülmesi

OPERASYONEL
Kişi başına birim
Zamanında teslimat
Rampadan rampaya gün
sayısı
İlk seferde doğruluk
Ortalama ürün maliyeti
Alacakların tahsilat süresi
KAPASİTE
Verimli kapasite
Verimsiz kapasite
Atıl kapasite
FİNANSAL
Satışlar
Malzeme maliyetleri
Dönüştürme maliyetleri

Mevcut
Durum

Kısa
Vadeli Uzun
Vadeli
Gelecek Durum Gelecek Durum

466
92%
15

466
98%
10

559
98%
8

65%
$117.32
42

82%
$115.23
42

82%
$101.28
42

24%
63%
13%

24%
44%
32%

29%
45%
26%

$2,708,333 $2,708,333
$1,040,000 $1,019,200
$763,630
$752,176
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Kâr
Satış Kazancı

$904,703
33,4%

$936,957
34,6%

$1,408,638
42,9%

Kaynak: IMA, 2014:21
SONUÇ
Yalın stratejiye geçiş aşamasında işletmelerin yaptığı en büyük hatalardan biri, mevcut
sistemleri ve ölçüleri yerli yerinde tutmak ve yalın düşünceyi bir tür imalat konusu olarak
görmektir. Hâlbuki yalın stratejiye geçiş demek; işletmenin tüm bölümlerinin yalın ilkeleri
benimsemesi demektir. Bu kapsamda muhasebe bilgi sisteminin de yalın muhasebeye aşamalı
olarak geçmesi gerekmektedir. Bu geçiş süreci, geleneksel muhasebe sisteminin de yalın
dönüşüme uğraması sonucunu doğurmuş ve “yalın muhasebe” kavramı geliştirilmiştir.
Yalın muhasebe, değer akışlarına dayalı maliyetlendirmeyi ve karar almayı
kolaylaştıracak, muhasebe bilgi sistemindeki israfları ortadan kaldıracak, yalın iyileştirme
faaliyetlerinin finansal sonuçlarını en açık ve anlaşılır yansıtabilecek ve atıl kapasiteyi
gösteren her türlü yöntem, rapor, tablo, şekil gibi araçları kapsayan bir bilgi sistemidir.
Yalın üretim ortamında yönetsel anlamda ele alınan kontrol, planlama, yönetim ve
iyileştirme süreçlerinin yerine getirilebilmesi için ayrıntılı finansal ve finansal olmayan
verilere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı, vergi ve ölçek ekonomilerine göre ayarlanmış geleneksel
muhasebe bilgi sistemleri karşılayamamaktadır. Bu nedenle yalın üretim ortamında
faaliyetlerin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesi ve üst yönetime yansıtılabilmesi için
özellikle yalın maliyet ve yönetim muhasebesi önemli bir rol üstlenmektedir.
Yalın yönetim muhasebesi, yalın muhasebe sisteminin alt uzmanlık alanı olarak, yalın
işletmelerde planlama, kontrol ve alınacak kararlarda gerekli faydalı bilgiyi sağlamaktadır.
Yalın yönetim muhasebesinin kontrol ve değerleme, ölçüm ve değerleme ile müşteri değeri
olmak üzere üç faaliyet alanı bulunmaktadır.
Yalın yönetim muhasebesi, çeşitli araçlar ile bu faaliyetleri yerine getirmektedir. Yalın
yönetim muhasebesinde, kârlılık, satın alma ya da üretme, kaynak sağlama, ürün ve müşteri
rasyonalizasyonu gibi kararlar, ürünlerin maliyetleri ile değil, değer akış maliyeti ve kârlılık
bilgileri kullanılarak yapılmaktadır. Bu karar alma sürecinde de bir yönetim muhasebesi aracı
olarak “Skor Tablosu” kullanılır. Değer akışı maliyet bilgilerini kullanarak skor tablosu
aracılığıyla rutin kararlar almak genellikle hızlı, basit ve faydalı bilgiler sağlamaktadır.
Geleneksel yönetim muhasebesi bilgileri ile karşılaştırıldığında; yalın yönetim muhasebesi
tarafından sağlanan bilgilerin yalın işletmelerin daha doğru kararlar vermelerini sağlamaya
yönelik bilgiler sunduğu görülmektedir.
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İSLAM’DA BİLİM TARİHİ ÇALIŞMALARI
Dr. Öğr. Üyesi Tuğşat GÜZELOĞLU
Bursa Uludağ Üniversitesi
Özet
Bilim, belli bir amaç doğrultusunda, belli yöntemlerle bir araştırma ürününün ortaya
çıktığı bir süreçtir. Bilim tarihi ise bu süreç içerisinde uygarlıklar ve uluslar tarafından
üretilen bilimin tarihi olarak tanımlanabilir. Bilim tarihi içerisinde bilimin bir gelişme durumu
ele alınmaktadır. Bu bağlamda İslam medeniyeti büyük bir medeniyet olarak bir bilim
mirasına sahiptir. Nitekim geçmişten günümüze bakıldığında İslam medeniyetinin bilim
tarihine olan katkıları inkâr edilemez bir gerçektir. Dolayısıyla bu çalışma İslam
medeniyetindeki bilim insanlarının varlığını gösteren bilim tarihçilerine odaklanacaktır.
Çağdaş anlamda bilim tarihinin bir disiplin halini alması 20. yüzyılda görülse de, İslam
medeniyetinde bilim tarihçilerin çalışmalarından bahsetmek mümkündür. Özellikle George
Sarton tarafından yazılan An Introductıon To The History Of Science adlı eser göz önüne
alındığında Müslümanların bilim tarihi çalışmalarının çok erken dönemde başladığı
görülmektedir. Bu bağlamda karşımıza ilk bilim tarihçisi olarak İbnu’n Nedim çıkmaktadır.
İbnu’n Nedim, Kitabu'l Fihrist adlı eseri ile İslam medeniyetindeki çeşitli bilim dallarını ele
almaktadır. İslam’da bilim tarihi çalışmaları noktasında bir diğer önemli çalışma, Muhammed
Bin Ahmed Yusuf El Harizmi’nin Mefatihü’l Ulum adlı eseridir. Gerçek anlamda ilk yazılan
bilim ansiklopedisi olan bu eser, bilimlerin anahtarı başlığını taşımaktadır. Benzer şekilde
Biruni tarafından yapılan bilim tarihi çalışmaları da vardır. Nitekim Biruni yerel bir bilim
tarihi ortaya koyduğu Kitabu’t-Tahkiki Mali’l- Hind adlı eseri ile önemli bir konumdadır.
Sonuç olarak, İslam medeniyetinin tarih boyunca birçok bilimsel faaliyete ev sahipliği
yaptığı bellidir. Bu açıdan bilime önem veren bu medeniyet içerisinde, günümüze kaynak
teşkil edecek kadar önemli olan bilim tarihi çalışmalarının varlığı görmezden gelinmemelidir.
Anahtar Kelimeler: Bilim, Bilim Tarihi, İslam Medeniyeti.
STUDIES OF THE HISTORY SCIENCE IN ISLAM
Abstract
Science is a process in which a research product emerges through certain methods for a
specific purpose. History of science can be defined as the history of science produced by
civilizations and nations. The development of science in the history of science is discussed. In
this context, Islamic civilization has a scientific heritage as a great civilization. As a matter of
fact, the contributions of Islamic civilization to the history of science are undeniable.
Therefore, this study will focus on the historians of science that show the existence of
scientists in Islamic civilization.
Although the discovery of the history of science in the contemporary sense was seen in
the 20th century, it is possible to talk about the work of science historians in Islamic
civilization. In particular, considering the book An Introductions To The History Of Science
written by George Sarton, it can be seen that the study of the history of science of Muslims
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began very early. In this context, Ibnu’n Nedim is the first historian of science. İbnu’n Nedim
deals with various branches of science in Islamic civilization with his book Kitabu'l Fihrist.
Another important work on the history of science in Islam is the work of Muhammad Bin
Ahmed Yusuf Al Harizmi, Mefatihü’l Ulum. This work, which is the first truly encyclopedia
of science, bears the title of "the key to sciences". Similarly, there are studies of the history of
science conducted by Biruni. As a matter of fact, Biruni is in an important position with his
book named Kitabu’t-Tahkiki Mali’l-Hind, which is a local history of science. As a result, it
is obvious that Islamic civilization has been hosting many scientific activities throughout
history. In this civilization that attaches importance to science in this respect, the existence of
scientific history studies that are important enough to constitute a source for the present is not
to be ignored.
Key Words: Science, History of Science, Islamic Civilization.
İSLAM’DA BİLİM TARİHİ ÇALIŞMALARI
İslam’da bilim tarihi çalışmalarını ele almak için yapılması gereken ilk şey, İslam’ın
bilimle olan ilişkisini ele almak ve anlamaktır. İslam bilimini anlamak ise İslam’ın doğduğu,
geliştiği ortamın bilimsel faaliyetler ile ne denli bir ilişkisinin olduğunu belirlemek ile
mümkündür. Nitekim İslam bilimi hakkında tatmin edici bir düzeyde bilgiye sahip olmak için,
İslam bilimini, içinde bulunduğu şartlarla, doğuşuna şahit olan toplumla ve o toplumun
hastaneleri, gözlemevleri, camileri, okulları vs.leriyle yeniden kurmak gerekir. İslam şehirleri
ve kurumları dikkate alınmadan, bilimin oralarda gerçekleştirdiği işlev ve oynadığı rolü nasıl
anlaşılabilir?(Rasıd,2006: 12)Bu bağlamdan hareket edildiğinde İslam dini bilindiği gibi MS.
7 yüzyılın ilk yarısında Arap yarımadasında ortaya çıkmıştır. Bu dinin etrafında çok kısa bir
zaman sürecinde bir kültür ve medeniyet şekillenmiştir(Yakıt, Durak,2002:65). İslam
biliminin gelişimini, İslam’ın bulunduğu coğrafya ve koşullar etrafında ele aldığımızda,
İslam bilimleri, meyvaları bilimler olan engin bir uygarlığın hayat verici gücü olan İslam’ı
kavramaksızın anlaşılamaz, bu bilimler Müslümanlar arasında kazara meydana gelmemiş,
tersine, meydana getirenlerin, Müslümanlar olmaları ve İslami bir evrende soluk alıp
vermeleri nedeniyle, görüldükleri şekilde ortaya konulmuştur (Armağan, 1990:27). O halde
İslam hem belli özelliklere sahip bir dinin hem de bu dinin tarih içerisinde meydana getirdiği
bir medeniyetin adıdır.” (Armağan, 1990:27) Bununla birlikte “İslamiyet, dünya tarihinde
hem kendi hesabına büyük bir medeniyet olarak, hem de eski çağ medeniyetleriyle modern
dünyada oluşmaya başlayan medeniyetler arasında aracı olarak önemli rol oynamıştır(Ronan,
2003:223).Görüldüğü gibi İslam, medeniyetler üzerinde büyük etkilere sahiptir. Bu nedenle
İslam bilimlerine dair hiç bir inceleme, İslam’ın ilkelerine ve İslam tarafından bilimlerin
yeşermesi için zaman ve mekânda oluşturulan şartlara az da olsa başvurmaksızın yapılamaz
(Armağan, 1990:27). Buradan hareketle İslam bilimin ne olduğunu kavramak mümkündür. Bu
bağlamda İslam bilimin kendine has özelliklerinden bahsetmek gerekir. İslam biliminin 2
yönü vardır; bir yandan dışarıdan alınan bilimsel fikirler, diğer yandan da bilimsel bilgi
birikimine Müslümanların kendi yaptıkları katkılar(Ronan,2003:225).O halde İslam bilimi ya
da İslam’ın bilim anlayışı, İslam kültür ve medeniyetini diğer kültürlerden ayırmamıza
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yardımcı olan ayırıcı bir özelliktir. Bu yüzden İslam’a bilim dini, İslam medeniyetine de
bilim medeniyeti demek yanlış olmayacaktır.
İslam’da bilimsel faaliyetlerin ne şekilde yapıldığına, ne gibi etkilerinin olduğuna
bakmak için İslam’da ilim kavramı oldukça önemli bir kavramdır. Bu yüzden İslam'da ‘ilm
(=bilgi) kavramı konusunda İslam tarihi boyunca gerek Müslüman ve gerekse Müslümanolmayan yazarlar tarafından çok şeyler söylenmiştir(Rosenthal, 1970).Fakat burada bizim için
önemli olan konuyu daha anlaşılır kılmak için İslam’da bilimsel çalışmaların hangi dönemde,
ne şekilde olduğunu ortaya koymaya çalışmaktır. Nitekim İslam bilimini bu şekilde ele almak,
İslam’da bilim tarihi çalışmalarını da ele almamızı sağlamaktadır.
Daha önce değindiğimiz gibi İslam’da bilimi, dönemlere göre ele alarak incelemek o
dönemlerin koşullarına göre ele almayı gerektirmektedir. Bu doğrultuda 8. yüzyıldan itibaren
İslam medeniyeti bilim ve kültür dünyasının egemeni durumdadır. Nitekim bu ilk dönemlerde
İslam dininin bilimi destekleyen bir yapıda olması, beraberinde yapılan tercümeler ile birlikte
İslam bilimi kendine has bir yapıya kavuşmuş ve gelişmiştir. Fakat İslam’ın ilk ortaya çıktığı
dönemde Arap Yarımadası’da, Câhiliye dönemi olarak adlandırılan bir dönemin yaşanmış
olmasının, bu dönemde bilimsel faaliyetlerin gelişmediği yönündeki düşüncelere neden
olduğu da bellidir. Buna rağmen bu dönemde bilgiyi elde etmek için birçok adımın atılmıştır.
Bu adımlarla İslam bilimi bu dönemde belli başarılara sahiptir. Bu başarının sebebi, İslam’ın
mevcut kültürleri kendine uydurabilmesi ve her türlü fikre açık olmasından
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte bu dönem, İskenderiye, Harran ve Cündişâpûr gibi
şehirlerin fethedilmesi ile ilk tercüme faaliyetlerinin başladığı dönemdir. Bu ilk tercüme
faaliyetleri ile Müslümanlar dünya tarihinde yeni bir medeniyet ve düşünce sistemi ortaya
koymuşlardır. Böylece İslam medeniyeti ve bilim tarihi açısından son derece önemli olan bu
ilk tercüme faaliyetleri bilimin gelişmesine katkı sağlamıştır.
Tercüme faaliyetleri uzun bir dönem devam etmekle birlikte, bu faaliyetlerden elde
edilen bilgilerin daha düzenli hale getirildiği ikinci bir dönem, İslam bilimlerinin gelişimi
açısından önemli bir süreci kapsamaktadır. Bu süreçle birlikte bilgi kullanılabilir hale gelmiş
ve topluma hitap etmeye başlamıştır. Nitekim Beytül-hikmeler ve rasathaneler, bu süreç
içinde ortaya çıkmış ve kurumsal bir yapıya dönüşen bilim etkinliklerinin varlığını
beraberinde getirmiştir. Bu doğrultuda Beytü’l-hikme içinde ve dışında yetişen ilim
adamlarının en meşhur olanlarından Huneyn İbn Ishak başta olmak üzere Sabit İbn Kurre,
Muhammed İbn Musa el-Harezmi, el-Battânî, Ebu Bekr er-Râzî, Ebu’l-Vefâ el-Buzcânî, İbn
Sinâ, el-Birûnî, ez-Zehrâvî, İbn Zühr ve İbn Rüşd ve sayamayacağımız kadar çok ilim adamı
bütün dünyayı aydınlatacak ilmi çalışmalarını gerçekleştirmiştir.
İslam biliminin gelişme gösterdiği bu ikinci dönemin ardından İslam biliminde özgün
bilgi üretme olarak adlandırılan yeni bir dönem karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde
astronomi, matematik, tıp, kimya ve fizik alanlarında gerçekleştirilmiş olup üretilen bilgiler,
batı dünyasını etkileyecek şekilde niteliğe sahiptir. Nitekim bu dönemde özgün bilimsel
faaliyetlerin ortaya çıkarılması İslam biliminin kendine has özeliklere sahip olduğunu ve
yalnızca tercüme faaliyetleri kullanarak bilim yapmadıklarının göstergesidir. Çünkü
Müslüman araştırmacılar sadece metinleri çeviren ya da kopya eden kişiler değildi;
Yunanların eserlerine kapsamlı bir şekilde, kimi kez kendi bilimsel araştırmalarına da
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dayanarak, kendi eleştirel yorumlarını katıyorlardı. On ikinci yüzyılda Avrupa' da bilimsel
araştırmalar canlanmaya başladığında, Aristo ve Galen'in Arapça kaynaklardan derlenen
çalışmaları, İbn-i Rüst (Averroes), İbn-i Sina (Avicenna), el-Razi (Razes) ve pek çok başka
alimin yorumlarıyla yeniden şekillendirilmişti (Conner, 2013:172). Dolayısıyla bu dönem
Fezârî (ö. 190/806), Câbir b. Hayyân (ö. 200/815), Hârizmî (ö. 232/847), Fergânî (ö.
247/861), Ali b. Rabben et-Taberî (ö. 247/861), Ebû Bekir Râzî (ö. 313/925), Bettânî (ö.
317/929), Ebü’l-Vefâ Bûzcânî (ö. 388/998), İbn Sînâ (ö. 428/1037), Ali b. Îsâ el-Kehhâl (ö.
430/1039), İbnü’l-Heysem (ö. 432/1040) ve Bîrûnî (ö. 453/1061) gibi bilim adamı ve
düşünürler ile İslam bilim tarihinin altın çağı olarak adlandırlabilecek bir dönem olarak
görülmektedir.
Bununla birlikte İslam’da bilimin gelişmediği ya da İslam âlimleri tarafından bilimsel
faaliyetlerin yeterince iyi şekilde yapılmadığı görüşlerine karşı daha Emevîler zamanında
Emevî prenslerinden Hâlid bin Yezid (665-704), İmam Ca‘fer-i Sâdık (700-765), Horasan'lı
Caâbir bin Hayyân (y. 721-805), Zunnûn-i Mısrî (öl. 860), Raâzî (860925), İbni Sînâ (9801037) ve Mecritî'nin (?-1007) modern kimyanın temeli sayılabilecek deneysel çalışmalar
yaptığını görüyoruz. Daha sonra fizikte Kindî (y. 796-872) ve yine fizikte optik alanındaki
araştırmaları ile bilinen İbni Heysem (y. 965-1051); Matematikte Harezmî (y 780-850) ve
Sâbit bin Kurrâ (y. 834-901); zoolojide Câhiz (y. 776-869); astronomide İbni Heysem (y. 9651051), Beyrûnî (y 973-1051), Zerkalî (1029-1087) ve İbni Şâtır (öl. 1375); tıpta Râzî (y. 864925) ve İbni Sînâ (y. 980-1037); ve tıp, fizik ve felsefede İbni Rüşd (1126-1198) gibi
Müslüman bilginleri bu dönemin önde gelen isimleri arasında sayabiliriz(Döğen, 1992 ve
Bayradar,1987).
İslam’daki bilim ve bilim adamlarının varlığından bu şekilde bahsettikten sonra
İslam’da bilim tarihi çalışmalarına bakmak, İslam dünyasında bilimin ve bilim adamlarının ne
şekilde bir bilimsel faaliyet içerisine, nasıl ve hangi yollarla girdiklerini göstermek adına
önemlidir. Condorcet, İslam bilimini 'hurafelerin ve Karalık’ın hüküm sürdüğü bir dönemde,
aydınlanmanın devam ettirilen gelişiminin bir garantisi olarak görmüştür. Montucla başta
olmak üzere, sonraki dönem bilim tarihçileri ise İslam biliminin sadece bilimin tarihsel
iskeletini oluşturmak için değil, aynı zamanda matematiksel disiplinlerin tarihi hakkındaki
gerçeklerin ortaya çıkarılması için de gerekli olduğunu savunmuşlardır.(Raşid,2006:7).
Böylece İslam bilim tarihi, tarihçilerin vazgeçemediği ve sürekli başvurdukları bir kaynak
niteliği taşımaktadır. Bu yüzden İslam bilim tarihinin ele alınıp incelenmesinin büyük
faydalarını iki temelde saymak mümkündür: 9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar klasik bilim
tarihinin çok daha etkin bir şekilde anlaşılmasına imkân veren yolun açılmasını sağlamak ve
İslam kültürü bilgisinin zaten ondan hiç kopmamış olan bilimsel kültür boyutuna katkıda
bulunmak (Raşid,2006:12).
O halde İslam bilim tarihinde, Müslümanlar bilim alanında ne gibi çalışmalarda
bulundu? İslam’da bilimin gelişimi nasıldı? Müslümanlar bilim çalışmalarında hangi
yöntemleri kullanarak, nasıl sonuçlara ulaştı? Müslümanların bilim alanındaki yetkinlikleri ve
yenilikleri nelerdi? Bilimsel çalışmalar Müslümanları nasıl geliştirdi? gibi sorulara cevap
vermek mümkün olmakla birlikte, burada bizim ele alacağımız şey bu sorulara İslam
CONGRESS FULL TEXT BOOK
www.icssca.org

November 8-10, 2019

810

[XI. INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL
SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC] Bursa, TURKEY
medeniyeti döneminde cevap veren ve İslam’da bilimsel çalışmaların tarihini ortaya koyan
İslam bilim tarihçilerinin varlığına odaklanmak olacaktır.
Bilim tarihi disiplini, bilimlerin gelişimini geçmişten günümüze düşünceler ve
düşünürler ekseni etrafında ele alan bir disiplindir. Bu disiplinin kurucusu olan Sarton’un,
Introduction to the History of Science eserine bakıldığında, İslam bilim tarihini açıklamak ve
aydınlatmak mümkündür. Nitekim Sarton bu eserin ciltlerinde her yarım yüzyılı bir bilim
adamının çalışmalarıyla açıklayıp, ortaya koymuştur. İslam bilim tarihinde önemli bir yer
edinen Sarton’un bu eserinde MS. 750-1100 yılları arasındaki dönemde Câbir, Hârezmî, Râzi,
Abû'l Vefa, Beyrûnî, İb n Sînâ, İb n Heysem, Ömer Hayyam gibi Türk İslâm bilim
adamlarının çalışmaları konu edinmesi Sarton’un bilim tarihi çalışmalarında başvurulacak
nitelikli bir kaynağa sahip olduğunun göstergesidir.
Bununla birlikte İslam bilim tarihi hakkında bilgiler veren, birincil kaynak olarak
karşımıza çıkan düşünürler ve eserleri şu şekilde sıralanabilir: Sâbit b. Kurre’nin Merâtibu’lulûm’u, Farabî’nin İhsâu’l-ulûm ve tertîbuhâ’sı, Hârizmî’nin Mefâtîhu’l-ulûm’u, İbn
Nedîm’in Fihristi, İbn Ebî Usaybia’nın Uyunu’l Enbâ , İbn Cülcül , Fuat Sezgin’in eserleri
bunlardan en önemli olanlarıdır. Bu kaynaklar içerisinde İslam dünyasına dair önemli bilgiler
veren Fihrist’de bilim adamlarının bilgi ile olan ilişkisi ortaya konularak, birçok bilim
adamına yer verilir. Bu anlamda fihrist, döneme ışık tutan kaynak olması açısında önemli bir
yere sahiptir. Benzer şekilde Hârizmî’nin Mefâtîhu’l-ulûm’unda mantığın temel konuları
üzerinde durulmakta ve bu eser birçok bilim dalını içererek anlatıldığı için karşımıza
ansiklopedik bir şekilde çıkmaktadır. Bu anlamda çeşitli ilim dallarını anlatan ve bunları
aydınlatan Harezmî bu eseriyle İslam bilim tarihi çalışmalarında başvurulacak önemli
isimlerdendir. Öte yandan Salih Zeki’nin Asar-ı Bakiye’si İslam dünyasıyla ilgili geniş
bilgiler vermekle beraber, Biruni’nin, Kitabu’t-Tahkiki Mali’l- Hind ve Ani'l-Kurun İl-Haliye
adlı eserleri çeşitli ulusları ve uygarlıkları zengin bir bilgiyle anlatan önemli eserlerdir. Son
olarak XIX. yüzyıl ortalarından başlayarak günümüze kadar süre gelen bilim tarihi
araştırmalarında önemli bir isim olan Prof. Dr. Fuat Sezgin’in çalışmaları İslam bilim
tarihinin aydınlatılmasında önemlidir. Görüldüğü gibi İslam’da bilim tarihi çalışmaları yapan
bu düşünürler geçmişe ve İslam bilimine dair yaklaşımların iyi bir resmini çizerek
anlatmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmalar İslam bilim düşünürlerinin düşüncelerini anlama ve
açıklanmasında önemli yere sahiptir.
SONUÇ
İslam medeniyeti fetihleriyle birlikte büyük bir medeniyet olarak karşımıza çıktığı gibi
bilimsel faaliyetleri ile de özgünlüğe sahip büyük bir medeniyettir. Bu açıdan bu çalışma
içerisinde İslam medeniyetinin bilim mirasının ortaya konduğu bilim tarihi çalışmalarına
değinilmiştir. Bu amaçla ilk olarak değinilen şey İslam’da bilim ve bilim adamlarının
çalışmalarıdır. Buradan hareketle İslam’da bilim fetihlerle bağlantılı olarak ilk olarak tercüme
faaliyetleri ile bir gelişim göstermiştir. Bu sayede Müslümanlar Grek/Helen, İran ve Hint
kültür havzalarının ilmî birikimleriyle tanışmış ve ikinci bir dönemde bilgiye elde etmeye
başlamıştır. Bu noktada Beytül hikmeler ve rasathaneler gibi kurumlarla İslam bilimini
geliştiren İslam bilim adamları İskenderiye, Harran ve Cündişâpûr gibi şehirlerin fethi ile bu
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merkezlerdeki felsefe, tıp, astronomi, matematik ve kimya gibi alanlara ait ilmî geleneğin ilk
tercümeler vasıtasıyla tanınmaya başlanması ile birlikte Müslümanlar için önemli bir dönüm
noktası olmuştur. Zira çok geçmeden bu merkezler ile birlikte bilim adamları bilgiyi
sistemleştirme dönemi olarak yeni bir döneme girmiştir. Böylece özgün bilgi üretme dönemi
olarak bu yeni dönemde İslam bilimi altın çağını yaşamıştır. Matematik, tıp, fizik, kimya ve
astronomi alanlarında gerçekleştirilmiş birçok çalışma, Bîrûnî, İbnü’l-Heysem, Ali b. Îsâ elKehhâl, Ebü’l-Vefâ Bûzcânî, Bettânî, Ebû Bekir Râzî, Ali b. Rabben et-Taberî, Fergânî,
Hârizmî, Câbir b. Hayyân ve Fezârî gibi ismini zikredemediğimiz pek çok Müslüman ilim
adamının kendi alanlarında yazmış olduğu eserler, İslam bilim tarihi adına önemlidir. Bu
yüzden Cabir Harezmi Razi, Mesudi, Ebu’l Vefa Buzcani, İdrisi, Biruni, İbn-i Sina, İbn’ül
Heysem, Ömer Hayyam, Nasireddin Tusi gibi düşünürler dünya bilim mirasının önemli ve
vazgeçilmez isimleri olmuştur.
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