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Uluslararası
29 EKĠM BĠLĠMSEL ARAġTIRMALAR SEMPOZYUMU
26-29 Ekim 2019
ĠZMĠR
KONGRE PROGRAMI
KATILIMCI ÜLKELER: TÜRKİYE, AZERBAYCAN, KKTC, KAZAKİSTAN, ÖZBEKİSTAN, KIRGIZİSTAN, RUSYA-TATARİSTAN
KONGRE GENEL KURALLARI (LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ)
Kongrenin ilk günü̈ gelerek kayıt yaptırmanız GEREKMEMEKTEDİR.
Kayıt masası kongre süresince 08:00-18:00 saatleri arasında hizmet verecektir. Kayıt masasında yoğunluk ve sıkışıklık
yaşanmaması için sunum gününüzde oturumunuzdan yarım saat önce gelerek kayıt yaptırabilirsiniz.
Sunum sıralamasının belirlenmesi, ara verilmesi ve oturuma ilişkin tüm hususlarda düzenleme kurulunu temsilen OTURUM
BAŞKANLARI tam yetkilidir
Katılım belgeleri oturum sonunda, oturum Başkanı tarafından verilecektir Her bir sunum için 15 dk. ayrılmıştır.
Oturumlar programda belirtilen saatte başlayacaktır. Katılımcıların gecikmeksizin oturuma katılmaları gerekmektedir
Sunumlarınızda kitabi teorik bilgi ve tanımlardan kaçınarak, çalışmanızın özüne odaklanmanızı öneririz.
Sunumlarınızı (versiyon değişikliklerinden kaynaklanacak olumsuzluklardan etkilenmemeniz için) hem Power Point hem PDF
olarak kaydederek yanınızda bulundurunuz.
Sunum bilgisayarlarına çok sayıda katılımcıya ait flaş bellekler takılacağı için Flaş Belleğinize virüs bulaşması ihtimali yüksektir.
Bu sebeple içerisinde özel dosyalarınızın, tüm akademik çalışmalarınız, fotoğraflarınız vs. gibi bilgilerin olduğu Flaş Belleğiniz
yerine başka bir flaş bellek kullanmanızı öneririz
Kongrelerde bazı flaş bellekler zaman zaman sunum bilgisayarları tarafından okunmayabilmektedir. Bu sebeple PPT ve PDF
seklinde hazırladığınız sunumlarınızı aynı zamanda MAİL adresinizde de bulundurmanızı öneririz
Kongre yerleşkesinde YAZICI olmadığı için, sunum sırasında ihtiyaç duyacağımız belgeleri/notları önceden YAZDIRARAK
yanınızda bulundurunuz
Bu programda sunumunuzun bulunduğu sayfanın çıktısını yanınızda bulundurunuz

27.10.2019/ Pazar
Saat: 10:00-12:00
SALON- 1 OTURUM-1

MODERATÖR: Doç. Dr. Ömer HAZMAN

Özge TAġÇI (YL Öğrencisi)
Asistan Dr. Erkan ġENGÜL
Asistan Dr. Arzu ÖZLEM
Doç. Dr. Dilek ÖZTAġ
Prof. Dr. Salih MOLLAHALĠLOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdal GÜNEġ
Dr. Öğr. Üyesi Ali Erdal GÜNEġ
Yrd. Doç. Dr. Ramadan ÖZMANEVRA
Uzm. Dr. BarıĢ POLAT
Uzm. Dr.Vadim ZHAMILOV
Fiz.Lis. Gizem DOĞANAY
Prof.Dr. A. Beril TUĞRUL
Doç.Dr.Ömer HAZMAN
Asistan Dr. Nezihe Hacer BĠNĠCĠ
Öğr. Gör. Münire TURHAN
Asistan Dr. Nezihe Hacer BĠNĠCĠ
Öğr. Gör. Münire TURHAN
Doç. Dr .AyĢe ÇEVĠRME
Prof. Dr .Nezihe BULUT UĞURLU
ArĢ. Gör.Özge ERTÜRK
ArĢ. Gör.Nasibe YAĞMUR ZĠYAĠ
Op.Dr.Engin ÇARKÇI
Op.Dr.Tahsin GÜRPINAR
ArĢ. Gör. Dr. Ebru BAYSAL

BĠR HALK SAĞLIĞI SORUNU OLARAK EDĠNĠLMĠġ BAĞIġIKLIK EKSĠKLĠĞĠ SENDROMU VE
ÜLKEMĠZDEKĠ KAYIT SĠSTEM YÖNETĠMĠ

PROFESYONEL DALICILARDA MESLEK HASTALIĞI: DĠSBARĠK OSTEONEKROZ
BASINÇ ODALARINDA GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ
ANTERIOR OMUZ ÇIKIĞI ĠLE GLENOĠD VERSĠYONU ARASINDA ĠLĠġKĠ VAR MI?
YEMEK BORUSU TÜMÖRLERĠNĠN RADYOTERAPĠ TEDAVĠSĠNE ĠLĠġKĠN DOZ
DEĞERLENDĠRMESĠ
TĠP 2 DĠYABETTE ESCĠNĠN OKSĠDATĠF STRESE ETKĠSĠ
BALIN MEDĠKAL AÇIDAN KULLANIMI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÇALIġMALARI
ARI SÜTÜ VE MEDĠKAL TEDAVĠ ĠNTERAKSĠYONUNUN ĠNSAN SAĞLIĞI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ
MEDĠKAL TURĠZM HEMġĠRELĠĞĠ VE EĞĠTSEL YAPISI ÜZERĠNE
AKADEMĠSYENLERĠN GÖRÜġLERĠ: BĠR KARMA YÖNTEM ÇALIġMASI
YOUTUBE PAYLAġIM SĠTESĠNDE YER ALAN SKOLYOZ VĠDEOLARININ
KALĠTE ANALĠZĠ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ONKOLOJĠ HASTALARINA GERÇEĞĠN SÖYLENMESĠ KONUSUNDA SAĞLIK
PROFESYONELLERĠNĠN TUTUMU: LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ
SAĞLIK PROFESYONELLERĠNĠN ANTĠKOAGÜLAN ĠLAÇ KULLANIMI KONUSUNDAKĠ
BĠLGĠLERĠ: LĠTERATÜR ĠNCELEMESĠ

ArĢ. Gör. Dr. Ebru BAYSAL

SALON-2 OTURUM-1

27.10.2019/ Pazar
Saat: 09:00-12:00 – BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR
MODERATÖR: Doç. Dr. ġadiye DENĠZ & Dr.Öğr.Üyesi Tolga ÇELĠK

Dr.Öğr.Üyesi Tolga ÇELĠK
Dr.Öğr.Üyesi Tolga ÇELĠK
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DĠRĠK
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DĠRĠK
Dr. Öğr. Üye.Sinem ÇAMBAY
Dr. Öğr. Üye.Sinem ÇAMBAY
ArĢ. Gör. Dr. Cudi Kaan OKMEYDAN
Dr. Öğr. Üyesi Selin BĠTĠRĠM OKMEYDAN
Dr. Öğr. Üyesi Ġlknur AYDOĞDU KARAASLAN
Dr. Öğr. Üyesi Ġlknur AYDOĞDU KARAASLAN
Doç. Dr. ġadiye DENĠZ
Doç. Dr. ġadiye DENĠZ
AraĢ. Gör. Dr. Petek DURGEÇ
AraĢ. Gör. Dr. Petek DURGEÇ

YENĠ MEDYA ÇAĞINDA HABER ODALARINDA YAġANAN DEĞĠġĠM VE DÖNÜġÜM: DRONE
GAZETECĠLĠĞĠ
VERĠ GAZETECĠLĠĞĠNDE WEB TABANLI APLĠKASYON KULLANIMI: WORKBENCH
BASIN SEKTÖRÜNDE DEĞĠġEN KOġULLAR VE BASIN ĠġLETMELERĠNĠN ÖRGÜTSEL DEĞĠġĠMĠ
BASIN ĠġLETMELERĠNDE ÖRGÜTSEL ĠLETĠġĠM SÜRECĠ VE ĠLETĠġĠMĠ ENGELLEYEN
FAKTÖRLER ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
KÜRESEL ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNE FARKINDALIK YARATMA SÜRECĠNDE DĠJĠTAL MEDYANIN
ĠġLEVĠ ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME
ELEġTĠREL YENĠ MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÖNEMĠ ÜZERĠNE BĠR
DEĞERLENDĠRME
SOSYAL MÜġTERĠ ĠLĠġKĠLERĠ YÖNETĠMĠ: MOBĠL TEKNOLOJĠ MARKASI ONE PLUS’IN SOSYAL
MEDYA HESAPLARINA YÖNELĠK BĠR ĠNCELEME
ÜNĠVERSĠTELERĠN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: ĠZMĠR’DEKĠ DEVLET VE VAKIF
ÜNĠVERSĠTELERĠNĠN KARġILAġTIRMALI ANALĠZĠ
DĠJĠTAL HARĠTALAMA PRATĠKLERĠ TEMELĠNDE GAZETECĠLĠKTE YENĠ DÖNÜġÜMLER:
HABER HARĠTALARI
HABER ÜRETĠM SÜRECĠNDE GELENEKSEL GAZETECĠLĠKTEN YENĠ NESĠL GAZETECĠLĠĞE
DÖNÜġÜME TEORĠK BĠR YAKLAġIM
DĠJĠTALLEġME ĠLE BĠRLĠKTE HABER ODALARINDA NE OLDU?
PERDENĠN ARKASINNDAN MEYDANLARA: CUMHURĠYETĠN HAKLAR
DEMETĠNDEN SÜZÜLEN TÜRKĠYE’DE KADINLARIN SEÇME VE SEÇĠLME HAKKI
YENĠ MEDYADA DĠL KULLANIMINA YÖNELĠK BĠR DEĞERLENDĠRME
GÜNDELĠK YAġAMIN DÖNÜġÜMÜNDE YENĠ ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠNĠN ROLÜ

27.10.2019/ Pazar
Saat: 12:00-14:00
SALON-1 OTURUM-2

MODERATÖR:

Doç. Dr. Harun KAMAN
Mehmet CAN (YL Öğrencisi)
Doç. Dr. Harun KAMAN
Emel ÖZTÜRK (YL Öğrencisi)
ArĢ. Gör. Dr. Bengünur ÇORAPCI

SERA KOġULLARINDA PATLICAN BĠTKĠSĠ KÖK YOĞUNLUĞUNUN ARAġTIRILMASI

ArĢ. Gör. Dr. Bengünur ÇORAPCI
Enes ÇALIġKAN (YL Öğrencisi)
ArĢ.Gör., Mehmet Ali GÜNDOĞDU
Prof.Dr., Murat ġEKER
Enes ÇALIġKAN (YL Öğrencisi)
Prof.Dr.Murat ġEKER

KABAK BĠTKĠSĠ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ VE SU-VERĠM ĠLĠġKĠSĠ
FARKLI PĠġĠRME MATERYALLERĠ ĠLE PĠġĠRMENĠN ÇARPAN BALIĞI (Scorpaena porcus, Linnaeus
1758)’NIN MAKRO VE ĠZ ELEMENT KOMPOZĠSYONUNA ETKĠSĠNĠN BELĠRLENMESĠ
ÇARPAN BALIĞI (Scorpaena porcus, Linnaeus 1758)’NIN TOKSĠK METAL
BĠLEġĠMĠ ÜZERĠNE BAZI PĠġĠRME MATERYALLERĠNĠN ETKĠSĠ
BAYRAMĠÇ BEYAZI NEKTARĠN ÇEġĠDĠ YAPRAKLARININ
UÇUCU BĠLEġĠKLERĠNĠN DÖNEMSEL DEĞĠġĠMĠNĠN BELĠRLENMESĠ
ġEFTALĠ ve NEKTARĠN YAPRAKLARINDA UÇUCU BĠLEġĠKLERĠN DÖNEMSEL
DEĞĠġĠMĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

27.10.2019/ Pazar
Saat: 12:00-14:00
SALON-2 OTURUM-2
AraĢ. Gör. Dr. Merve BULDAÇ
AraĢ. Gör. Gizem Hediye EREN
Doç. Dr. Candan KUġ ġAHĠN
ArĢ. Gör. BüĢra ONAY
Doç. Dr. Candan KUġ ġAHĠN
ArĢ. Gör. BüĢra ONAY
Mimar Bora Örgülü
(YL Öğrencisi)
Doç.Dr.Didem Akyol Altun
Doç. Dr .Nilay ÖZSAVAġ ULUÇAY
Müzeyyen Sedef TAġKIN (YL.Öğrencisi)
Dr.Öğr.Üyesi Kutluğ SAVAġIR
Dr. Öğr. Üyesi Ömer K. ÖRÜCÜ
Almira UZUN
Sena PALAMUT
Ayyüce ÜYÜK
Almira UZUN
Çağıl ÇARDAK
Dr. Öğr. Üyesi Ömer K. ÖRÜCÜ

MODERATÖR: Doç. Dr. Nilay ÖZSAVAġ ULUÇAY
SU ÖĞESĠNĠN FĠZĠKSEL VE TĠNSEL DEĞERLER AÇISINDAN EĞĠTĠM MEKÂNLARI ÜZERĠNDEN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: MARDĠN ZĠNCĠRĠYE VE KASIMĠYE MEDRESELERĠ ÖRNEĞĠ
KENTSEL AÇIK VE YEġĠL ALANLAR AÇISINDAN KENTSEL TARIM UYGULAMALARI
YAġLI BĠREYLERĠN BOġ ZAMANLARINI DEĞERLENDĠRMELERĠ ÜZERĠNE
BĠR ARAġTIRMA: ISPARTA ÖRNEĞĠ
TÜRKĠYE’DE CUMHURĠYET SONRASI MĠMARĠ PROJE YARIġMALARININ
GELĠġĠMĠ
SANAT VE TASARIMDA MEKÂN DĠYALOGLARI: GORDON MATTA-CLARK
GĠYDĠRME CEPHELERDE GÖRSEL KONFOR AÇISINDAN GÜN IġIĞI KONTROL
SĠSTEMLERĠNĠN ĠRDELENMESĠ
CBS ANALĠZLERĠ KULLANILARAK UġAK KENTĠNĠN AÇIK VE YEġĠL
ALANLARININ ĠRDELENMESĠ
REKREASYONEL ALANLARDA GÖRSEL PEYZAJ KALĠTESĠ, MANAVGAT ĠLÇESĠ ÖRNEĞĠ

27.10.2019/ Pazar
Saat: 14:00-16:00
SALON-1 OTURUM-3

MODERATÖR: Doç. Dr. Hakan ARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman FĠDAN

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BĠRLĠĞĠNDE MÜZĠĞĠN ROLÜ VE ÇALGI YAPIM USTASI HÜSEYĠN
ASKER
ANADOLU NEOLĠTĠK DÖNEM BOYALI SERAMĠĞĠ SUNUM
NEVRUZ’UN KÜLTÜRMÜZE KATKILARI
TÜRKLER ’ĠN ĠSLAMĠYET’LE OLAN ĠLĠġKĠLERĠ VE TASAVVUF
TÜRKĠSTAN’ DAN TÜRKĠYE’ YE KÜLTÜR YOLCULUĞUNA TARĠHĠ BAKIġ
TÜRKLER’DE ġEHĠR HAYATI
YALMAVUZ NEDEN ÖFKELENDĠ?
KOMġU: BĠZDEN BĠRĠ MĠ, OLAĞAN ġÜPHELĠ MĠ?
1980 SONRASI KIR SOSYOLOJĠSĠ ÇALIġMALARI
BÜYÜK BUDAPEġTE OTELĠ FĠLMĠNDE GERÇEK-KURMACA DÜNYA VE STEFAN ZWEĠG ĠLE
ĠLĠġKĠSĠ
DUYGU KAVRAMININ TARĠHSEL SÜRECĠ VE SAHNE SANATLARI ALANINDAKĠ YERĠ

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ORAL
Ümmü ER
Ümmü ER
Hatice ER
Hatice ER
Dr. FatoĢ YALÇINKAYA
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
AraĢ.Gör.Kenan Önsever
AraĢ.Gör.Kenan ÖNSEVER

27.10.2019/ Pazar
Saat: 14:00-16:00
SALON-2 OTURUM-3

MODERATÖR:

Doç. Dr . Elif ġEġEN
Dr. Öğr.Üyesi ġeyhmus DOĞAN
Dr.Öğr.Üyesi Nurgül ÖZDEMĠR

NEMLENDĠRĠCĠ KREM REKLAMLARINDA MĠTSEL GÜZELLĠK

Dr.Öğr.Üyesi Nurgül ÖZDEMĠR
Hilal KAVAK (Y. Lisans Öğrencisi)
Dr. Öğr. Üyesi Veli Erdinç ÖREN
Öğr. Gör. Dr. Tuba ġAHĠN ÖREN
Prof. Dr. Nedim YÜZBAġIOĞLU
Nazan KAHRAMAN
Fatma TAġKIN EKĠCĠ
Ġzzet KARA
Nazan KAHRAMAN
Doç. Dr. Fatma TAġKIN EKĠCĠ
Prof. Dr. Ġzzet KARA

DÜZENLĠ SPOR ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNDE ZĠHĠNSEL DAYANIKLILIĞI NASIL
ETKĠLĠYOR?
ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME TERCĠHLERĠ ĠLE MUTLULUK
DÜZEYĠ ĠLĠġKĠSĠNĠN ĠNCELENMESĠ
TURĠZM ĠġLETMELERĠ ÇALIġANLARINA UYGULANAN MOTĠVASYON ARAÇLARI: UġAK ĠLĠ
ÖRNEĞĠ
HAVA SPOR TURĠSTĠNĠN SÜRDÜRÜLEBĠLĠR BĠR DESTĠNASYONDAN BEKLENTĠSĠ:
AÇIKLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALĠZĠ
FEN BĠLĠMLERĠ VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ
KUVVET VE ENERJĠ KONULARI ĠLE ĠLGĠLĠ BĠLĠġSEL YAPILARININ
KARġILAġTIRILMASI
FEN BĠLĠMLERĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ “MÜHENDĠSLĠK” VE “TASARIM” KAVRAMLARINA
YÖNELĠK METAFORĠK ALGILARI

27.10.2019/ Pazar
Saat: 16:00-18:00
SALON-1 OTURUM-4

MODERATÖR: Prof. Dr. Kezban ACAR

Dr. Sezai KürĢat ÖKTE

GAZĠ MUSTAFA KEMAL’ĠN DE KATILDIĞI CUMHURĠYET HALK FIRKASI ĠZMĠR VĠLAYET
KONGRESĠ (27-28 Ocak 1931)
AMERĠKAN KAYNAKLARINDA SULTAN II. ABDÜLHAMĠD’ĠN TAHTA ÇIKIġI

Doç.Dr.Ercan KARAKOÇ
Öğr. Gör.Gökhan DURAK
Prof. Dr.Kezban ACAR
Burcu OTUKFALAY
Prof. Dr.Kezban ACAR
ġehriban Aksoy
Öğr. Gör. Dr. Kazım KARTAL
Öğr. Gör. Dr. Kazım KARTAL
Doç. Dr, Meryem GÜRBÜZ
Dr. Öğr. Üye.Hazal Ceylan ÖZTÜRKER
Dr.Süleyman ÂġIK
Dr. Öğr. Üyesi Asuman KARABULUT
Dr. Öğr. Üyesi Ġnci Selin GÜMÜġ
Dr Öğretim Üyesi Mehmet BĠÇĠCĠ

AVUSTURYA-MACARĠSTAN ĠMPARATORLUĞU’NUN BOSNA-HERSEK’Ġ ĠLHAKI VE BAZI
OSMANLI GAZETELERĠYLE OSMANLI HÜKÜMETĠNĠN TUTUMU
II. MEġRUTĠYET DÖNEMĠ ĠZMĠR MĠZAH DERGĠLERĠNDE ĠSTĠBDAT VE II. ABDÜLHAMĠT
TASVĠRLERĠ
1845 TARĠHLĠ TEMETTUAT DEFTERĠNE GÖRE TEFENNĠ KAZASINA BAĞLI ALAKIR
ÇĠFTLĠĞĠNĠN SOSYAL YAPSI
1846 TARĠHLĠ MUHASEBE DEFTERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE TAHLĠLĠ
“ġEHĠR ĠLERĠ GELENLERĠ”NĠN HÂREZMġAHLAR (1097-1231) SĠYASETĠNDEKĠ ROLÜ
ANADOLU MEZAR TAġI KÜLTÜRÜNDE SIRADIġI BĠR TUTUM: BEKTAġĠ VE CAFERĠ KADIN
MEZAR TAġLARI
DÖNEMĠN TANIKLARINDAN 27 MAYIS 1960 ASKERÎ DARBESĠNE FARKLI BAKIġLAR
CUMHURĠYET DÖNEMĠNDEKĠ TOPLUMSAL DEĞĠġĠMLERĠN KADIN GĠYĠMĠ ÜZERĠNDEKĠ
ETKĠLERĠ: CUMHURĠYET KADINI VE GĠYĠM
TÜRK POLĠSĠ VE ULUSAL KURTULUġ SAVAġI

27.10.2019/ Pazar
Saat: 16:00-18:00
SALON- 2 OTURUM-3

MODERATÖR: Doç. Dr. Emre KAPLANOĞLU

Dr. Öğr.Üyesi Hatice Nur GERMĠR
Ġrem PEġTERNĠK (Doktora Öğrencisi)

KOBĠLERĠN FĠNANSMAN SORUNLARI ĠLE ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGELERĠNDE DIġ TĠCARET
SORUNLARI (AKHĠSAR VE TURGUTLU ORGANĠZE SANAYĠ BÖLGESĠ ÜZERĠNDE BĠR
UYGULAMA)
KREDĠ GARANTĠ FONU VE ĠġLEYĠġĠ
AB ĠLERLEME RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA TÜRKĠYE’DE TÜTÜN FONU
UYGULAMASINDA YAġANAN GELĠġMELERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
KAMU KESĠMĠ ÇEVRE KORUMA HARCAMALARININ YAPAY SĠNĠR AĞI MODELĠYLE TAHMĠNĠ:
UġAK ĠLĠ ÖRNEĞĠ
TÜRKĠYE’DE ASGARĠ ÜCRETĠNVERGĠLENDĠRĠLMESĠNDE ADĠL BĠR MODEL ÖNERĠSĠ
FARKLILAġTIRILMIġ VERGĠ TARĠFELERĠ
DÜNYADA VARLIK FONLARI VE TÜRKĠYE VARLIK FONU: KAYNAKLAR VE HEDEFLER
AÇISINDAN BĠR DEĞERLENDĠRME
CEP TELEFONU TÜKETĠMĠNDE NE KADAR BĠLĠNÇLĠYĠZ? TÜRKĠYE’NĠN AKILLI TELEFON
ĠTHALATI
TÜRKĠYE’DE KUR DEĞĠġĠKLĠKLERĠNĠN ĠHRACATA OLAN ETKĠSĠ: 2014-2019 YILLARI ARASI
BĠR ĠNCELEME
META ANALĠZĠ VE SOSYAL BĠLĠMLERDE UYGULAMALARI

Dr. Öğr.Üyesi Hatice Nur GERMĠR
Öğr. Gör.Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör.Ümit YĠĞĠT
Öğr. Gör.Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör.Ümit YĠĞĠT
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ERDAL
Dilek ÖZKAN (Doktora Öğrencisi)
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ERDAL
Öğr. Gör.Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör.Ümit YĠĞĠT
Öğr. Gör.Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör.Ümit YĠĞĠT
Doç. Dr.Ebru ÖZGÜR GÜLER
Didem KESKĠN (YL Öğrencisi)
Doç. Dr.Ebru ÖZGÜR GÜLER
Didem KESKĠN (YL Öğrencisi)
Doç. Dr.Emre KAPLANOĞLU
Doç. Dr.Emre KAPLANOĞLU
Dr. Ġsmet GÜNEġ

ĠNTERNET BAĞIMLILIĞININ DĠJĠTAL KUġAKLAR ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
SAW YÖNTEMĠNĠN BENEISH MODELĠNE UYGULANMASI
ĠNTERNET ARAMA HACMĠNE DAYALI ALTIN YATIRIM STRATEJĠSĠ
TÜRKĠYE’NĠN BRĠCS ÜLKELERĠ ĠLE DIġ TĠCARET ANALĠZĠ

SALON-1 OTURUM-1
BüĢra ÇĠMEN (YL Öğrencisi)
Doc.Dr.Uğur KURT
Emin VĠLGENOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Reyat YILMAZ
Prof.Dr. Selime MENTEġ ÇOLAK
Öğr.Gör. Urana DANDAR
Prof.Dr. Selime MENTEġ ÇOLAK
Öğr.Gör. Urana DANDAR
Dr. Öğr. Üye. Korkmaz YILDIRIM
Dr. Öğr. Üye. Korkmaz YILDIRIM
Prof. Dr. Osman ĠPEK
Merve GÖLTAġ (YL Öğrencisi)
Prof. Dr. Osman ĠPEK
Merve GÖLTAġ (YL Öğrencisi)
Yüksel Furkan YILDIRIM (YL Öğrencisi)
Prof. Dr. Mehmet SARIBIYIK
Dr. Öğr. Üyesi Korkmaz YILDIRIM
ĠnĢ.Y.Müh.Yüksel Furkan YILDIRIM
Furkan TUNÇEL (YL Öğrencisi)
Dr. Öğr. Üye.Hüseyin ÜVET
Prof. Dr. Yasemin BAġBINAR
Doç. Dr. Gülsüm GENÇOĞLAN
Serkan GÜRSOY
Doç. Dr. Ali Riza MOTORCU
Serkan GÜRSOY
Doç. Dr. Ali Riza MOTORCU
Yusuf Ġslam KARAKUġ(YL Öğrencisi)

28.10.2019 Pazartesi
Saat: 09:00-12:00/ BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR
MODERATÖR: Dr. Öğr. Üye. Korkmaz YILDIRIM
ÇEVRE LABORATUVARLARININ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ AÇISINDAN
KĠMYASAL VE BĠYOLOJĠK RĠSK ETMENLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
GERÇEK ZAMANLI ARAÇ ARIZA TESPĠTĠ VE ĠZLEME SĠSTEMĠ
REAL-TIME ON-BOARD DIAGNOSTICS AND VEHICLE MONITORING SYSTEM
Ligustrum vulgar BĠTKĠSĠNĠN GELĠġĠMĠ ÜZERĠNE DERĠ SANAYĠ ATIK ÇAMURUNUN
ETKĠSĠNĠN ĠNCELEMESĠ
DERĠ SANAYĠ ATIK ÇAMURUNDA BULUNAN KROMUN TOPRAKTAKĠ
MOBĠLĠTESĠNĠN ĠNCELENMESĠ
AYDIN ĠLĠNDE ÜRETĠLEN HARÇ ve BETONLARDA ALKALĠ SĠLĠKA REAKSĠYONU
ARAġTIRILMASI
AYDIN ĠLI GENELINDE BETONLARDA KULLANILAN KIRMA KUMLARDA ALKALI SILIKA
REAKSIYONUNUN ARAġTIRILMASI
DÜġÜK SICAKLIKLI ATIK ISI KAYNAĞI KULLANILARAK FARKLI ORGANĠK AKIġKANLAR ĠLE
ORC SĠSTEMĠNDE EKSERJĠ VE MALĠYET ANALĠZĠ
ENERJĠ SANTRALLERĠNDEKĠ TÜRBĠN YATAKLARINDAN SOĞUTMA YAĞI ĠLE ÇEKĠLEN ATIK
ISIDAN FARKLI ORGANĠK AKIġKANLI BĠR ORC SĠSTEMĠYLE ENERJĠ ÜRETĠMĠNĠN VERĠMLĠLĠK
ANALĠZĠ
CAM LĠFĠ KATKILI POLĠMER BETONLARIN MEKANĠK
ÖZELLĠKLERĠNĠN ARAġTIRILMASI
ALKALI ORANI YÜKSEK ÇIMENTO ILE YAPILAN BETONLARDA C
SINIFI UÇUCU KÜL ETKISININ ALKALI SILIKA REAKSIYONU AÇISINDAN ARAġTIRILMASI
3 BOYUTLU BĠYOYAZICI TABANLI YAPAY DERĠ ĠMPLANTASYON SĠSTEMĠNĠN TASARIMI VE
UYGULAMASI
BĠR TEKSTĠL DOKUMA FABRĠKASI ATÖLYESĠ ĠÇĠN GÜRÜLTÜ HARĠTASININ
OLUġTURULMASI VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
MAKĠNE-METAL SEKTÖRÜ KAPALI ALAN ÜRETĠM ORTAMLARI ĠÇĠN ENDÜSTRĠYEL
GÜRÜLTÜ HARĠTALARININ OLUġTURULMASI: BĠR PRES ATÖLYESĠ ĠÇĠN ÖRNEK UYGULAMA
KENTĠÇĠ TRAFĠK KAZALARI ÜZERĠNE BĠR GÜVENLĠK ÇALIġMASI

28.10.2019 Pazartesi
Saat: 09:00-12:00/ BU OTURUMDA MODERATÖR ARA VEREBİLİR
SALON- 2 OTURUM-1

MODERATÖR: Prof. Dr. Ayla KAġOĞLU & Prof. Dr. Ayten ER

Doç. Dr .Tülin KARTAL GÜNGÖR

IONESCO’NUN “GERGEDANLAR” ADLI ROMANINDA BĠREY ĠNSANIN KĠTLE ĠNSANINA
DÖNÜġÜMÜ
BĠR SPORCUNUN KURGUSAL YAġAM ÖYKÜSÜ: KOġMAK

Doç. Dr .Tülin KARTAL GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi Mualla MURAT
Okt. Ercan SERTDEMĠR
Okt. Kardelen ġENDOĞDU
Prof. Dr. Ayten ER

Prof. Dr. Ayten ER
Prof. Dr. Ayla KAġOĞLU

ERZURUMLU ġAĠRLERLE YAPILAN RÖPORTAJ ÜZERĠNDEN ġĠĠR EĞĠTĠMĠ
18. YÜZYILDA FEMĠNĠST VE ĠNSANCI OLYMPE DE GOUGES’DAN KÖLELĠK KARġITI BĠR
OYUN: L'ESCLAVAGE DES NOIRS, OU L'HEUREUX NAUFRAGE (SĠYAHLARIN KÖLELĠĞĠ YA
DA UĞURLU GEMĠ KAZASI)
BĠR EVLADIN GÖZÜNDEN ALZHEIMER ANNE: YASUSHI INOUE’DEN HISTOIRE DE MA MERE
(ANNEMĠN ÖYKÜSÜ)
KUVÂ-YĠ MĠLLĠYE’NĠN YÜZÜNCÜ YILI’NDA YENĠ BĠR ROMAN: KIVILCIMDAN ALEVE
EGE’DEKĠ KUVÂ-YĠ MĠLLĠYE
AHMET RASĠM’ĠN ROMANYA MEKTUPLARINDA TARĠHĠ OKUMAK
ÂġIK MEVLÜT ĠHSANÎ’NĠN ġĠĠRLERĠNDE GÖÇ ve GURBET OLGUSU
ÇOCUK EDEBĠYATININ ĠNTERAKTĠF YÖNTEMLERLE EGĠTĠMĠNĠN TEORĠK-PRATĠK SORULARI

Prof. Dr. Ayla KAġOĞLU
Öğr. Gör.Fatih KIRAN
Doç.Dr.Nazile ABDULLAZADE
Dr.XoĢbaxt ALĠYEVA
Doç.Dr.Nazile ABDULLAZADE
Dr.XoĢbaxt ALĠYEVA
Doç. Dr. Aylin BEYOĞLU
Öğr. Gör. ġ.Gürkan UZUNKÖPRÜ

GELENEĞĠ SANAT, MEKÂN VE ZAMAN ĠLĠġKĠSĠYLE YANSITAN YAPITLAR:
ELAZIĞ, KEBAN, NĠMRĠ ÖRNEĞĠ

Doç. Dr. Aylin BEYOĞLU

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOLAJ TASARIMLARININ MEKÂN ALGISI AÇISINDAN ANALĠZLERĠ

EDEBĠ MATERYALLERĠN ÖĞRETĠMĠNDE ĠFADELĠ OKUNUN ÖNEMĠ

28.10.2019 Pazartesi
Saat: 13:00-15:30
SALON-1 OTURUM-2

MODERATÖR: Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan UTLU
ArĢ.Gör.Dr, Alper ÇETĠNEL
Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY

ELEKTRODEPOZĠSYON YÖNTEMĠ ĠLE ELDE EDĠLEN NĠKEL NANOYAPILARA BĠRĠKĠM
SÜRESĠNĠN ETKĠSĠ
SALAGEAN q-TÜREV OPERATÖRÜ KULLANILARAK TANIMLANMIġ ANALĠTĠK
FONKSĠYONLARIN YENĠ BĠR ALTSINIFI ĠÇĠN BĠR SUBORDĠNASYON SONUCU
SĠNÜS FONKSĠYONU ĠLE BAĞLANTILI ANALĠTĠK VE BĠ-YALINKAT FONKSĠYONLARIN BĠR
ALT SINIFI ĠÇĠN KATSAYI SINIRLARI
DİKİŞ SIKLIKLARININ MODELLERDE MUKAVEMET AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
GĠYĠLEBĠLĠR ELEKTRONĠKLERĠN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI

Prof. Dr. Hatun Özlem GÜNEY
Doç. Dr. Zümrüt BAHADIR ÜNAL
Öykü GÖKÇEN (YL Öğrencisi)
Doç. Dr. Zümrüt BAHADIR ÜNAL
Elif Tuğçe GÖZTAġI (YL Öğrencisi)
Hicran ÖNEM
Esra TURGUT
Prof. Dr .Azize ALAYLI
Prof. Dr. Hayrunnisa NADAROĞLU
Esra TURGUT
Prof. Dr .Azize ALAYLI
Prof. Dr. Hayrunnisa NADAROĞLU

KĠTOSAN-AYÇĠÇEĞĠ-NANODEMĠR BONCUKLARI KULLANILARAK REAKTĠF BLACK 5 AZOBOYASININATIK SULARDAN FENTON REAKSĠYONU ĠLE GĠDERĠMĠ
FENTON REAKSĠYONU KULLANILARAK NANOBĠYOSORBENT ĠLE ATIK SULARDAN METĠLEN
MAVĠSĠNĠN ETKĠLĠ GĠDERĠMĠ

Azimollah ALESHZADEH (Phd)
Doç. Dr.Enver Vural YAVUZ

DEMPSTER-SHAFER YÖNTEMĠ KULLANILARAK UZUNDERE (ERZURUM) HEYELAN
DUYARLILIK DEĞERLENDĠRMESĠ

Alban Exauce Mouandza Mboungou
(YL Öğrencisi)
Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTIKAT

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORLARINDA KONTROL YÖNTEMLERI VE UYGULAMASI

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ALTIKAT

RÜZGÂR EROZYONU ĠLE EKOLOJĠK MÜCADELE: ARALIK ÖRNEĞĠ

SALON- 2 OTURUM-2

28.10.2019 Pazartesi
Saat: 13:00-15:30
MODERATÖR: Prof. Dr. Halis Türker BALAYDIN & Doç Dr. Veli BATDI

Prof. Dr.Halis Türker BALAYDIN
Sabriye KUġ (Öğretmen)
Prof. Dr .Halis Türker BALAYDIN
Dr. Öğr. Üyesi. Demet SANCI UZUN
Sabriye KUġ (Öğretmen)
Doç Dr. Veli BATDI
Doç Dr. Veli BATDI
Dr. Öğr. Üyesi Feyzi Osman PEKEL
Mustafa Çağatay YĠĞĠT (Psikolojik DanıĢman)
Berkay DÖKEL (Psikolojik DanıĢman)
Aysima KOÇAN (Sosyal Hizmet Uzmanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KIRLIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba YILMAZ
ArĢ. Gör. Elif BARTAN
Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL
Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL
Mehmet ÖZPINAR
Fen Bilimleri Öğretmeni
Prof. Dr.Sönmez
GIRGIN

ATIK MI HAMMADDE MĠ? ÇEVRECĠ GÖZÜYLE EVSEL KATI ATIKLAR

KĠMYA EĞĠTĠMĠNDE HĠKÂYELEġTĠRME VE ARGÜMANTASYON
FEN EĞĠTĠMĠNDE HĠKÂYELEġTĠRME
GÖRSEL ĠġĠTSEL ARAÇLARIN MĠNĠ META-ANALĠZĠ
GÖRSEL ĠġĠTSEL MATERYALLERĠN MĠNĠ META-TEMATĠK ANALĠZĠ
ARGÜMANTASYON TABANLI KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN BĠTKĠ ve HAYVANLARDA
ÜREME, BÜYÜME ve GELĠġME ÜNĠTESĠNĠN ÖĞRETĠMĠNDEKĠ ETKĠNLĠĞĠ
GENÇ YETĠġKĠNLERDE PSĠKOLOJĠK SAĞLAMLIK GELĠġTĠRME PSĠKOEĞĠTĠM PROGRAMI
GENÇ YETĠġKĠNLERDE PSĠKOLOJĠK SAĞLAMLIK GELĠġTĠRMEYE YÖNELĠK STRESLE BAġA
ÇIKMA PSĠKO-EĞĠTĠM PROGRAMI
OKUL SOSYAL HĠZMETĠ UYGULAMASINDA LĠSELĠ ERGENLER ĠLE AKTĠVĠTEYE DAYALI
GRUP OYUN TERAPĠSĠNĠN KULLANILMASI USE OF GROUP ACTIVITY PLAY THERAPY WITH
HIGH SCHOOL ADOLESCENTS IN SCHOOL SOCIAL WORK PRACTICE
ġĠDDETĠ ÖNLEME - Üniversite Öğrencilerinde ġiddeti Önleme ÇalıĢma Grubu Etkililiğinin
Değerlendirilmesi için Bir Pilot ÇalıĢma: Ġzmir Bakırçay Üniversitesi Örneklemi
SĠBER ZORBALIKTA AĠLE ĠLĠġKĠN ÖZELĠKLERĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ĠLKOKUL ÖĞRENCĠLERĠNĠN ĠNTERNET KULLANIMINA ĠLĠġKĠN ANNELERĠNĠN
GÖRÜġLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
HÜCRE KONUSUNDA RESFEBE SORULARININ HAZIRLANMASI VE
ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜġLERĠNĠN ALINMASI

28.10.2019/ Pazartesi
Saat: 15:30-17:30
SALON-1 OTURUM-3

MODERATÖR: Prof. Dr. H. Hüseyin ÖZTÜRK

Prof.Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK
Dr.Ufuk GÜLTEKĠN
Dr.Cahit GÜNGÖR
Prof.Dr.H. Hüseyin ÖZTÜRK
Prof.Dr.Mikail BAYLAN
Doç.Dr.Cengiz KARACA
Dr.Ufuk GÜLTEKĠN
Prof. Dr.Serap GÖNCÜ
Dr.Cahit GÜNGÖR
H. Kaan KÜÇÜKERDEM
Dr.Hasan YILDIZHAN
Dr.Öğr.Üyesi Taner AKBAġ

TARIMSAL ÜRETĠMDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ĠÇĠN ENETEGRE KAYNAK PLANLAMA

Zir. Müh.Tureç KERĠMĠ
Prof. Dr.Ahmet Esen ÇELEN
Zir.Y. Müh.Seda RAJABĠ KHĠABANĠ
Prof. Dr.Ahmet Esen ÇELEN
Zir. Müh. Özgün ÜNAY
Doç. Dr.Gölgen Bahar ÖZTEKĠN
Dr. Öğr. Üyesi Yalçın TÖRE
Nurçin ÇINAR
Prof. Dr.Sait ENGĠNDENĠZ
Doç. Dr.Gökhan ÇINAR
Dr.Öğr.Üyesi Taner AKBAġ

ÇUKUROVA ÜNĠVERSĠTESĠ BALCALI YERLEġKESĠNDE ENERJĠ ÜRETĠMĠ ĠÇĠN
YARARLANILABĠLECEK BĠTKĠSEL BĠYOKÜTLE ATIK POTANSĠYELĠ

AYDIN ĠLĠNĠN TARIMSAL MEKANĠZASYON PROJEKSĠYONUNUN BELĠRLENMESĠ ÜZERĠNE BĠR
ARAġTIRMA
TÜTÜN TOHUMUNDA ÇĠMLENME VE ÇIKIġ KALĠTESĠNĠ ĠYĠLEġTĠRĠCĠ BAZI UYGULAMALAR
ÜZERĠNDE ARAġTIRMALAR
KENTSEL ARITMA ÇAMURUNUN FĠĞ+ARPA KARIġIMININ AĞIR METAL ĠÇERĠĞĠNE ETKĠSĠ
TOPRAKSIZ MARUL YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠNDE FARKLI UYGULAMALARIN YAPRAK NĠTRAT
ĠÇERĠĞĠNE ETKĠLERĠ
DOĞAL ZEOLĠT VE NĠġASTANIN TĠLAPYA (Oreochreomis niloticus) JUVENĠLLERĠ YEMĠNDE
KATKI MADDESĠ OLARAK KULLANIMININ BAZI VÜCUT KOMPOZĠSYONU VE BÜYÜME
PARAMETRELERĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠ
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR GIDA SĠSTEMĠNDE EKO-ETĠKET KULLANIMININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
AYDIN ĠLĠNĠN BAZI BĠTKĠSEL VE HAYVANSAL ATIKLARININ BĠYOGAZ VE
ELEKTRĠK ENERJĠSĠ ÜRETĠM POTANSĠYELLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

28.10.2019/ Pazartesi
Saat: 15:30-17:30
SALON- 2 OTURUM-3

MODERATÖR: Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN

Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN
Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN
Doç. Dr. Dilek TEMĠZ DĠNÇ
Doç. Dr. Aytaç GÖKMEN
Dr. Mehmet Ali POLAT
Dr. Meltem ÖZTÜRK

TÜRKĠYE’DE BELEDĠYELERĠN BORÇLANMA YETKĠLERĠ VE YEREL ÖZERKLĠKLERĠ
KAMUSAL YOLSUZLUK: KAMUSAL YOLSUZLUĞU ETKĠLEYEN BAZI TEMEL UNSURLAR
TÜRKĠYE'DE EKONOMĠK BÜYÜME ĠLE NET DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR ARASINDAKĠ
NEDENSELLĠK ĠLĠġKĠSĠ: TODA-YAMAMOTO YAKLAġIMI
NOMĠNAL FAĠZ ORANLARININ ENFLASYONA OLAN ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ
ALT ĠġVEREN ĠġÇĠSĠNĠN Ġġ SÖZLEġMESĠNDE MUVAZAA ĠDDĠASI SUB-EMPLOYER’S
EQUALISATION CLAIM IN LABOUR CONTRACT
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIMLARIN DIġ TĠCARET, EKONOMĠK
BÜYÜME VE ĠġSĠZLĠK ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ: TÜRKĠYE
ÖRNEĞĠ (2000-2018)
AR-GE FAALĠYETLERĠNĠN BĠLĠMSEL ÇIKTILAR VE EKONOMĠK BÜYÜME
ÜZERĠNE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE UYGULAMASI (2000-2018)
TÜRKĠYE ÖLÇEĞĠNDE KADINA YÖNELĠK ġĠDDET OLGUSUNUN YOKSULLUK VE EĞĠTĠM
PARAMETRELERĠ ĠLE ĠNCELENMESĠ
IPAT MODELĠ ÇERÇEVESĠNDE ÇEVRESEL ETKĠLERĠN ĠTĠCĠ GÜÇLERĠNĠN ARAġTIRILMASI: ÇĠN
ÖRNEĞĠ
MALATYA’DA GĠRĠġĠMCĠ KADINLARIN KARġILAġTIKLARI FĠNANSAL ZORLUKLAR

Dr. Öğr. Üyesi Erhan Duman
Dr. Öğr. Üyesi Erhan Duman
Dr.Güller ġAHĠN
Hüseyin YILDIRIM (Doktora Öğrencisi)
Dr.Güller ġAHĠN
Hüseyin YILDIRIM (Doktora Öğrencisi)
Prof. Dr. Neslihan DERĠN
AyĢe KARA (YL Öğrencisi)
Prof. Dr. Neslihan DERĠN

SAĞLIK KURUMLARINDA VĠZYONER LĠDERLĠK DAVRANIġININ ÇALIġANLARIN
PSĠKOLJĠK RAHATLIKLARI ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ

28.10.2019/ Pazartesi
Saat: 15:30-17:30
SALON-3 OTURUM-1

MODERATÖR: Musa MURSAQULĠYEV

Musa MURSAQULĠYEV
Tahsin BOZDAĞ (Doktora Öğrencisi)
Nurgül SÖYLEMEZ (Görsel Sanatlar Öğretmeni)
Ġbrahim KAYA (Görsel Sanatlar Öğretmeni)
Yusuf SÖYLEMEZ (Görsel Sanatlar Öğretmeni)
Tahsin BOZDAĞ (Doktora Öğrencisi)
Ġbrahim KAYA (Görsel Sanatlar Öğretmeni)
Doç. Abdulvahap BAYDAġ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAġAR

KEġĠKÇĠDAĞ MAĞARALAR KOMPLEKSĠNDƏ SIĞINACAQ MƏSKƏNLƏRĠ
12-18 YAġ ERGENLĠK DÖNEMĠNDEKĠ ÖĞRENÇĠLERDE GÖRSEL SANATLAR
EĞĠTĠMĠN ETKĠLERĠ
EĞĠTĠM ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNDE UYGULANAN SANAT EĞĠTĠMĠ PROGRAMININ ÖĞRENCĠLER
AÇISINDAN ELEALINMASI VE BU SÜREÇTEKĠ UYGULAMALAR
REKLAM ETKĠNLĠĞĠNĠN TÜKETĠCĠ PERSPEKTĠFĠNDEN
DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Doç. Abdulvahap BAYDAġ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAġAR

MÜġTERĠ BAKIġ AÇISIYLA FĠRMALARIN DEĞERLENDĠRĠLMELERĠNDE
ETKĠLĠ OLAN FAKTÖRLERĠN BELĠRLENMESĠNE YÖNELĠK AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA

Doç. Abdulvahap BAYDAġ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAġAR
Dr. Öğr. Üyesi Ġlknur ÖZTÜRK

SOSYAL MEDYADA REKLAM VE ETKĠLĠ REKLAM UNSURLARININ BELĠRLENMESĠ
ÖRGÜTSEL TRAVMANIN ÖRGÜTLER ÜZERĠNDEKĠ ETKĠSĠ
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164

TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETİNVERGİLENDİRİLMESİNDE ADİL BİR MODEL ÖNERİSİ
FARKLILAŞTIRILMIŞ VERGİ TARİFELERİ
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ERDAL
Dilek ÖZKAN (Doktora Öğrencisi)
DÜNYADA VARLIK FONLARI VE TÜRKİYE VARLIK FONU: KAYNAKLAR VE HEDEFLER
AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Adnan ERDAL
AHMET RASİM’İN ROMANYA MEKTUPLARINDA TARİHİ OKUMAK
Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU
KUVÂ-Yİ MİLLİYE’NİN YÜZÜNCÜ YILI’NDA YENİ BİR ROMAN: KIVILCIMDAN ALEVE
EGE’DEKİ KUVÂ-Yİ MİLLİYE
Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU
GELENEĞİ SANAT, MEKÂN VE ZAMAN İLİŞKİSİYLE YANSITAN YAPITLAR:
ELAZIĞ, KEBAN, NİMRİ ÖRNEĞİ
Doç. Dr. Aylin BEYOĞLU
Öğr. Gör. Ş.Gürkan UZUNKÖPRÜ
ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOLAJ TASARIMLARININ MEKÂN ALGISI AÇISINDAN ANALİZLERİ
Doç. Dr. Aylin BEYOĞLU
18. YÜZYILDA FEMİNİST VE İNSANCI OLYMPE DE GOUGES’DAN KÖLELİK KARŞITI BİR OYUN:
L'ESCLAVAGE DES NOIRS, OU L'HEUREUX NAUFRAGE (SİYAHLARIN KÖLELİĞİ YA
DA UĞURLU GEMİ KAZASI)
Prof. Dr. Ayten ER
BİR EVLADIN GÖZÜNDEN ALZHEIMER ANNE: YASUSHI INOUE’DEN HISTOIRE DE MA MERE
(ANNEMİN ÖYKÜSÜ)
Prof. Dr. Ayten ER
SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: MOBİL TEKNOLOJİ MARKASI ONE PLUS’IN SOSYAL
MEDYA HESAPLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME
Arş. Gör. Dr. Cudi Kaan OKMEYDAN
BASIN SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN KOŞULLAR VE BASIN İŞLETMELERİNİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DİRİK
İNTERNET BAĞIMLILIĞININ DİJİTAL KUŞAKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Doç. Dr.Ebru ÖZGÜR GÜLER
Didem KESKİN (YL Öğrencisi)
META ANALİZİ VE SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALARI
Doç. Dr.Ebru ÖZGÜR GÜLER
Didem KESKİN (YL Öğrencisi)
NEMLENDİRİCİ KREM REKLAMLARINDA MİTSEL GÜZELLİK
Doç. Dr . Elif ŞEŞEN
Dr. Öğr.Üyesi Şeyhmus DOĞAN
İNTERNET ARAMA HACMİNE DAYALI ALTIN YATIRIM STRATEJİSİ
Doç. Dr.Emre KAPLANOĞLU
SAW YÖNTEMİNİN BENEISH MODELİNE UYGULANMASI
Doç. Dr.Emre KAPLANOĞLU
IPAT MODELİ ÇERÇEVESİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN İTİCİ GÜÇLERİNİN ARAŞTIRILMASI: ÇİN
ÖRNEĞİ
Dr.Güller ŞAHİN
Hüseyin YILDIRIM (Doktora Öğrencisi)
TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSUNUN YOKSULLUK VE EĞİTİM
PARAMETRELERİ İLE İNCELENMESİ
Dr.Güller ŞAHİN
Hüseyin YILDIRIM (Doktora Öğrencisi)
KAMUSAL YOLSUZLUK: KAMUSAL YOLSUZLUĞU ETKİLEYEN BAZI TEMEL UNSURLAR
Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN
TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN BORÇLANMA YETKİLERİ VE YEREL ÖZERKLİKLERİ
Prof. Dr. Gülsüm GÜRLER HAZMAN
1980 SONRASI KIR SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
KOMŞU: BİZDEN BİRİ Mİ, OLAĞAN ŞÜPHELİ Mİ?
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
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TÜRKİSTAN’ DAN TÜRKİYE’ YE KÜLTÜR YOLCULUĞUNA TARİHİ BAKIŞ
Hatice ER
KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI İLE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE DIŞ TİCARET
SORUNLARI (AKHİSAR VE TURGUTLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA)
Dr. Öğr.Üyesi Hatice Nur GERMİR
İrem PEŞTERNİK (Doktora Öğrencisi
KREDİ GARANTİ FONU VE İŞLEYİŞİ
Dr. Öğr.Üyesi Hatice Nur GERMİR
HABER ÜRETİM SÜRECİNDE GELENEKSEL GAZETECİLİKTEN YENİ NESİL GAZETECİLİĞE
DÖNÜŞÜME TEORİK BİR YAKLAŞIM
Dr. Öğr. Üyesi İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
DİJİTAL HARİTALAMA PRATİKLERİ TEMELİNDE GAZETECİLİKTE YENİ DÖNÜŞÜMLER: HABER
HARİTALARI
Dr. Öğr. Üyesi İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
TÜRKİYE’NİN BRİCS ÜLKELERİ İLE DIŞ TİCARET ANALİZİ
Dr. İsmet GÜNEŞ
1845 TARİHLİ TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE TEFENNİ KAZASINA BAĞLI ALAKIR
ÇİFTLİĞİNİN SOSYAL YAPSI
Öğr. Gör. Dr. Kazım KARTAL
1846 TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE TAHLİLİ
Öğr. Gör. Dr. Kazım KARTAL
DUYGU KAVRAMININ TARİHSEL SÜRECİ VE SAHNE SANATLARI ALANINDAKİ YERİ
Araş.Gör.Kenan ÖNSEVER
BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ FİLMİNDE GERÇEK-KURMACA DÜNYA VE STEFAN ZWEİG İLE
İLİŞKİSİ
Araş.Gör.Kenan Önsever
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ İZMİR MİZAH DERGİLERİNDE İSTİBDAT VE II. ABDÜLHAMİT
TASVİRLERİ
Prof. Dr.Kezban ACAR
Şehriban Aksoy
AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU’NUN BOSNA-HERSEK’İ İLHAKI VE BAZI OSMANLI
GAZETELERİYLE OSMANLI HÜKÜMETİNİN TUTUMU
Prof. Dr.Kezban ACAR
Burcu OTUKFALAY
REKLAM ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Abdulvahap BAYDAŞ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR
SOSYAL MEDYADA REKLAM VE ETKİLİ REKLAM UNSURLARININ BELİRLENMESİ
Doç. Abdulvahap BAYDAŞ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR
MÜŞTERİ BAKIŞ AÇISIYLA FİRMALARIN DEĞERLENDİRİLMELERİNDE
ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
Doç. Abdulvahap BAYDAŞ
Öğr. Gör. Mehmet Emin YAŞAR
OKUL SOSYAL HİZMETİ UYGULAMASINDA LİSELİ ERGENLER İLE AKTİVİTEYE DAYALI GRUP
OYUN TERAPİSİNİN KULLANILMASI
Aysima KOÇAN (Sosyal Hizmet Uzmanı) Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KIRLIOĞLU
“ŞEHİR İLERİ GELENLERİ”NİN HÂREZMŞAHLAR (1097-1231) SİYASETİNDEKİ ROLÜ
Doç. Dr, Meryem GÜRBÜZ
KEŞİKÇİDAĞ MAĞARALAR KOMPLEKSİNDƏ SIĞINACAQ MƏSKƏNLƏRİ
Musa MURSAQULİYEV
ÇOCUK EDEBİYATININ İNTERAKTİF YÖNTEMLERLE EGİTİMİNİN TEORİK-PRATİK SORULARI
Doç.Dr.Nazile ABDULLAZADE
Dr.Xoşbaxt ALİYEVA
MALATYA’DA GİRİŞİMCİ KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI FİNANSAL ZORLUKLAR
Prof. Dr. Neslihan DERİN
Ayşe KARA (YL Öğrencisi)
SAĞLIK KURUMLARINDA VİZYONER LİDERLİK DAVRANIŞININ ÇALIŞANLARIN
PSİKOLJİK RAHATLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Prof. Dr. Neslihan DERİN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME TERCİHLERİ İLE MUTLULUK
DÜZEYİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Dr.Öğr.Üyesi Nurgül ÖZDEMİR
DÜZENLİ SPOR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ZİHİNSEL DAYANIKLILIĞI NASIL
ETKİLİYOR?
Dr.Öğr.Üyesi Nurgül ÖZDEMİR
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YENİ MEDYADA DİL KULLANIMINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Araş. Gör. Dr. Petek DURGEÇ
GÜNDELİK YAŞAMIN DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ
Araş. Gör. Dr. Petek DURGEÇ
ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İZMİR’DEKİ DEVLET VE VAKIF
ÜNİVERSİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Selin BİTİRİM OKMEYDAN
AB İLERLEME RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’DE TÜTÜN FONU
UYGULAMASINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Öğr. Gör.Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör.Ümit YİĞİT
GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN DE KATILDIĞI CUMHURİYET HALK FIRKASI İZMİR VİLAYET
KONGRESİ (27-28 Ocak 1931)
Dr. Sezai Kürşat ÖKTE
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE FARKINDALIK YARATMA SÜRECİNDE DİJİTAL MEDYANIN
İŞLEVİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üye.Sinem ÇAMBAY
ELEŞTİREL YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
DÖNEMİN TANIKLARINDAN 27 MAYIS 1960 ASKERÎ DARBESİNE FARKLI BAKIŞLAR
Dr.Süleyman ÂŞIK
Dr. Öğr. Üyesi Asuman KARABULUT
PERDENİN ARKASINNDAN MEYDANLARA: CUMHURİYETİN HAKLAR
DEMETİNDEN SÜZÜLEN TÜRKİYE’DE KADINLARIN SEÇME VE SEÇİLME HAKKI
Doç. Dr. Şadiye DENİZ
DİJİTALLEŞME İLE BİRLİKTE HABER ODALARINDA NE OLDU?
Doç. Dr. Şadiye DENİZ
VERİ GAZETECİLİĞİNDE WEB TABANLI APLİKASYON KULLANIMI: WORKBENCH
Dr.Öğr.Üyesi Tolga ÇELİK
YENİ MEDYA ÇAĞINDA HABER ODALARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM: DRONE
GAZETECİLİĞİ
Dr.Öğr.Üyesi Tolga ÇELİK
HAVA SPOR TURİSTİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DESTİNASYONDAN BEKLENTİSİ:
AÇIKLAYICI VE DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
Öğr. Gör. Dr. Tuba ŞAHİN ÖREN
Prof. Dr. Nedim YÜZBAŞIOĞLU
BİR SPORCUNUN KURGUSAL YAŞAM ÖYKÜSÜ: KOŞMAK
Doç. Dr .Tülin KARTAL GÜNGÖR
IONESCO’NUN “GERGEDANLAR” ADLI ROMANINDA BİREY İNSANIN KİTLE İNSANINA DÖNÜŞÜMÜ
Doç. Dr .Tülin KARTAL GÜNGÖR
CEP TELEFONU TÜKETİMİNDE NE KADAR BİLİNÇLİYİZ? TÜRKİYE’NİN AKILLI TELEFON
İTHALATI
Öğr. Gör.Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör.Ümit YİĞİT
TÜRKİYE’DE KUR DEĞİŞİKLİKLERİNİN İHRACATA OLAN ETKİSİ: 2014-2019 YILLARI ARASI
BİR İNCELEME
Öğr. Gör.Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör.Ümit YİĞİT
NEVRUZ’UN KÜLTÜRMÜZE KATKILARI
Ümmü ER
GÖRSEL İŞİTSEL MATERYALLERİN MİNİ META-TEMATİK ANALİZİ
Doç Dr. Veli BATDI
GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARIN MİNİ META-ANALİZİ
Doç Dr. Veli BATDI
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN ANNELERİNİN
GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL
SİBER ZORBALIKTA AİLE İLİŞKİN ÖZELİKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Doç. Dr. Zekavet KABASAKAL
AMERİKAN KAYNAKLARINDA SULTAN II. ABDÜLHAMİD’İN TAHTA ÇIKIŞI
Doç.Dr.Ercan KARAKOÇ
Öğr. Gör.Gökhan DURAK
BASIN İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM SÜRECİ VE İLETİŞİMİ ENGELLEYEN
FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem DİRİK
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDETİ ÖNLEME ÇALIŞMA GRUBU ETKİLİLİĞİ
DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR PİLOT ÇALIŞMA: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ
Dr.Öğr.Üyesi Tuğba YILMAZ
Arş.Görevlisi Elif BARTAN
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TÜRKİYE’DE ASGARİ ÜCRETİNVERGİLENDİRİLMESİNDE ADİL
BİR MODEL ÖNERİSİ
FARKLILAŞTIRILMIŞ VERGİ TARİFELERİ
Adnan ERDAL
Dr. Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Dilek ÖZKAN
Doktora Öğrencisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ÖZET
Adil bir vergi sistemi, mükelleflerin vergi yüklerinin mali güçleri ile orantılı olmasını
gerektirmektedir. Vergi sisteminin adil olması, vergi yükünün mükellefler arasında dengeli ve adil
bir dağılımını ifade etmektedir. Tüm gelir kaynakları üzerinden alındığı gibi asgari ücret üzerinden
de vergi alınması dünyanın hemen her ülkesinde geçerli olan bir uygulamadır. Ancak asgari ücretin
vergilendirilmesine ilişkin durum ülkelerin ekonomik ve sosyal koşullarının benzer olmaması
nedeniyle farklılık gösterebilmektedir. Asgari ücretin üzerinde oluşan vergi yükü salt bu ücret
gelirini elde edenler üzerinde kalmamakta aynı zamanda işveren üzerinde de bir maliyet
oluşmaktadır.
Bu çalışmada, mevcut sistemde asgari ücret üzerindeki mali yükler incelendikten sonra asgari
ücretin tespit edilmesinde çalışanlar açısından adaletin sağlanması adına Farklılaştırılmış Vergi
Tarifeleri Model önerisi izah edilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Asgari ücret, Vergileme, Vergi Yükü.
Jel Sınıflandırması: J31, H20, H22.
ABSTRACT
An equitable tax system requires that the financial power is proportional to the tax burden. The
fairness of the tax system means that the distribution of the tax incidence is balanced and equitable
among the taxpayers. As is the case with all income sources, levied a tax on the minimum wages is
an application that in use to throughout the world. On the other hand, the taxation of the minimum
wages can differs greatly the other because of the economic and social conditions of countries are
different from each other. The tax incidence which occurs on the minimum wages not only is a
burden on employee but also is a burden on employer.
In our study will be examined to the tax incidence on the minimum wage of the current system. The
regional minimum wage will be mentioned which find an oppurtunity for the apply that in the years
of the first legal regulation with relation to the minimum wage.
Key Words: Minimum Wage, Taxation, Tax Incidence.
JelClassification:J31,H20,H22.
GİRİŞ
İş görme amacı güden sözleşme türlerinden hizmet sözleşmesi çerçevesinde insan emeği
karşılığında elde edilen gelir, ücret geliri olarak ifade edilmektedir. Ücreti, çalışanın bir işi yerine
getirmek üzere zihinsel, bedensel veya işin niteliği gereği her ikisini birden kullanarak sunmuş
olduğu emeğinin karşılığında aldığı bedel olarak tanımlamak mümkün olmaktadır (Biyan ve
Yılmaz, 2012: 189).
Ücret; Gelir Vergisi Kanunu (GVK md. 61, f. 1)’na göre işverene tabi ve belirli bir işyerine
bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil
edilebilen menfaatlerdir. Ücretlerin vergilendirilmesinde gerçek ücretler ve diğer ücretler olmak
üzere iki yöntem bulunmaktadır. Mali boyutu bakımından değerlendirildiğinde ücret üzerinden
alınan vergiler, önemli bir vergi tabanını işaret etmektedir. GVK uyarınca ücret olarak sayılan bazı
gelirler GVK’ndan istisna edilmiştir. Bunlar arasında dolaylı olarak asgari ücret uygulaması da yer
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almaktadır. Ancak bu durum asgari ücret üzerindeki vergi yükünü tam manasıyla azaltan bir sonuç
meydana getirememektedir.
Mevzuatta asgari ücret, işçilere normal bir çalışma günü karşılığında ödenen ve işçinin gıda,
giyim, barınma, ulaşım, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarının o günün fiyatları üzerinden asgari
düzeyde karşılamaya yetecek ücret şeklinde ifade edilmiştir. Asgari ücretin tanımlanmasında
bazıları sadece çalışanın ihtiyaçlarını dikkate alarak açıklarken bazıları ise çalışanla birlikte
ailesinin de ihtiyaçlarını dikkate alarak açıklamayı tercih etmektedir. Bu noktada asgari ücretin
tanımı konusunda genel kabul görmüş olan ifade şu yönde olmaktadır; işçi ve ailesinin günün
ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını olurlu kılabilecek şekilde hesaplanan
minimum ücreti ifade etmektedir. Asgari ücretin amacı bireylerin sosyal açıdan asgari düzeyde
yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir ücrete sahip olabilmelerini sağlamaktır. Bir başka
ifade ile amacını şu şekilde de dile getirebilmek mümkün olacaktır: Asgari ücret ile birlikte düşük
gelirli bireylere ücret koruması sağlanmış olacaktır. Anayasanın 55. maddesine göre asgari ücret
belirlenirken çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumunun dikkate alınması ölçüt
olması gerektiği belirtilmiştir (Vural ve Rakıcı, 2011: 59; Özdemir ve Dayıoğlu, 2016: 29;
Korkmaz, 2001: 275).
Asgari ücretin diğer amaçları arasında ise gelir dağılımında adaletin sağlanması, fakirliğin
azaltılması, emeğin istismarının önlenmesi, ücretlerin enflasyon karşısında korunması gibi amaçlar
da yer almaktadır. Hatta ücret farklılıklarının azaltılması, eşit işe eşit ücret kavramının da hayata
geçirilmesini sağlamasını hedeflemesi gerekmektedir. Öte yandan işveren için maliyet unsuru
meydana getiren ücret, ekonominin genelini etkiyerek milli gelir bölüşümü açısından da belirleyici
olabilmektedir (Demirer vd, 2017: 267).
Asgari ücret uygulamasının hem iç hukukta hem de uluslararası hukukta dayanakları
bulunmaktadır. İç hukuka bakıldığında asgari ücretin dayanaklarının 1982 Anayasası’nın sosyal
devlet ilkesinin yer aldığı 2. madde, çalışma hakkı ve ödevinin yer aldığı 49. madde, devletin
çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmelerine ilişkin hükmün yer aldığı 55.
madde olduğu anlaşılmaktadır. 1982 Anayasası’nda yer alan bu maddelerin yanı sıra 4857 Sayılı İş
Kanunu’nun 39. maddesi ile bu maddeye istinaden çıkarılmış olan 01.08.2004 tarihli Asgari Ücret
Yönetmeliği iç hukukta yer alan düzenlemeleri göstermektedir. Uluslararası arenada ise asgari
ücrete ilişkin Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından imzalanan 3 sözleşme içerisinde
Türkiye 26 ve 99 Sayılı Sözleşmeleri imzalayıp 131 Sayılı Sözleşmeyi imzalamamıştır. Bunların
yanı sıra 1948 yılında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesini ve 1961’de Avrupa Konseyi’nin kabul
etmiş olduğu Avrupa Sosyal Şartı’nı 1989 yılında söz konusu şartın 4. maddesinin 1. fıkrası dışında
onaylamış bulunmaktadır.
Asgari ücretin tanımına sözleşme içerisindeki madde üzerinden yeniden bakacak olursak
şunu; sadece işçinin temel ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılayacak bir ücretten bahsedildiğini ve
zorunluluk niteliği tanımlanmamış olduğu ifade edebiliriz. Zorunluluk niteliği Yargıtay kararında şu
şekilde yer almaktadır: Yasal asgari ücret bir işçinin geçimini sağlaması için gerekli olan en alt
düzeydeki ücrettir. Bunun altında bir ücret seviyesinde kazanç temininin kabulü yerinde görülmez.
Bu karar belirlenen bir ücretin altında asgari ücretin belirlenemeyeceğine işaret eden zorunluluk
niteliği ifade etmektedir (Korkmaz ve Avsallı, 2012: 151-155).
1.
ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDEKİ MALİ YÜKLER
Asgari ücretin belirlenmesinde kullanılacak olan ölçütlerin Anayasada yer alması ve Avrupa
Topluluğunun 1989 sosyal şartına uygun olacak şekilde ülkenin ekonomik şartlarını zorlayarak,
açlık ve yoksulluk sınırlarına göre geçinmeye ilişkin endeksler göz önünde bulundurularak
ücretlilerin aileleriyle birlikte insani yaşam hakkına kavuşmalarını sağlayacak ir ücret politikasının
belirlenmesi hedeftir. Türkiye’de asgari ücret politikası ve uygulamaları Avrupa
Birliği
ülkelerinden önce 1936’da ilk defa yasayla gelen kesin bir asgari ücret politikası ortaya
konulmuştur. Bu süreç fiilen 1951 yılına gelindiğinde uygulanmaya başlamıştır. Daha sonra 1967
yılında çıkarılan 931 Sayılı İş Kanunu ile ve takiben çıkarılan asgari ücret yönetmeliği ile merkezi
idare tarafından ele alınan ve ülkenin tamamında yer alan işçileri kapsayan bir politikaya
dönüşmüştür (Özdemir ve Dayıoğlu, 2016: 229).
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Ücretlere uygulanan yüksek oranların emek arzının azalmasına sebep olması beklentisini
meydana getirse de gerçekte yeterli iş imkanları sunulamaması sebebiyle çalışanlar iş yerlerinden
ayrılmayı tercih etmeyerek yüksek oranda vergiye tabi olmayı kabullenmektedirler. Bu ise gelir
vergisi içerisinde ayırma kriterinin uygulanamadığını işaret etmektedir (Saraçoğlu, 2001: 62).
Ekonomik kaynakların ortak tüketim ve yatırım harcamalarına tahsis edilen bölümü olarak
vergi yükü; belirli bir dönemde devlete ödenen vergilerin mikro açıdan ele alındığında mükellefin
gelirine oranı; makro açıdan ele alındığında yine belirli bir dönemde tahsil edilen toplam gelirlere
oranlanması ile hesaplanmaktadır. Dolayısıyla vergi yükünün hesaplanabilmesi için ödeme
toplamının toplanan gelire oranlaması gerektiği sonucuna ulaşabiliriz. Vergi yükü aynı zamanda
vergi oranlarının arttırılması istenilmesine rağmen vergi gelirlerinde herhangi bir artışın meydana
gelmeyeceği diğer bir ifade ile vergilemenin mali sınırı olarak tanımlayabileceğimiz bu durumun
temel bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi yükü ödenen vergiyle doğru orantılı iken
gelirle ters orantılıdır. Buna bağlı olarak ödenen vergi miktarı arttıkça vergi yükü artış gösterecektir;
öte yandan gelir arttığında da hissedilen yük azalmaktadır (Muter, Çelebi ve Sakınç, 2006: 177).
Vergilerin saptırıcı etkileri vergi yükünden kaçınmak isteyen mükelleflerin ekonomik tercihlerini
değiştirmeleri sonucu ortaya çıkmaktadır. Bireysel vergi yükünün yüksek olduğu iş dallarından
vergi yükünün nispeten daha düşük olduğu iş dallarına kayması bireylerin yeni tercihlerinin
getirilerinin daha düşük olması bakımından toplumsal refahta azalma meydana getirmektedir.
Vergiler nispi fiyatları değiştirdiği ölçüde düşen fiyatlar marjinal fayda ve maliyetleri
yansıtmayacağı için etkinlik kaybının ortaya çıkması vergilerin aşırı yükü olarak adlandırılacaktır.
Vergilerin kamu harcamalarını finanse etmek için kullanılıyor olması üretilen kamusal mal
ve hizmetin toplam sosyal faydasının toplanan gelirin değerlere eşit olmasının yanı sıra vergilerin
ortaya çıkardığı aşırı yükü de karşılayabilir nitelikte olması gerekmektedir (Turhan, 1998: 236).
Ücretliler için farklı vergi tarifesi uygulanması vergi gelirlerinin azalacağı yönünde görüşlerin
ortaya çıkmasına sebep olmakla birlikte ücretlilerin korunmasına de bir engel teşkil etmemesi
gerekmektedir. Vergi ödeme gücüne ulaşmada vergi tarifelerinden yararlanılarak ücretliler için
farklı vergi tarifesi uygulanmasıyla vergi yükünün ücretliler lehine farklılaşması ile sonuçlanması
sağlanabilir ve böylelikle ayırma kriterinin de uygulanması sağlanmış olabilmektedir (Saraçoğlu,
2001: 66).
Vergi takozu; çalışan başına devlete ödenen vergi ve soysal güvenlik kesintilerinin toplamını
bir başka ifade ile işçilik maliyeti içerisinde yer alan vergi ve sosyal güvenlik ödemelerinin toplamı
olarak tanımlanmaktadır. Vergi vb. mali yükümlülüklerin yüksek olması işverenlerin kayıt dışı
istihdama eğilim göstermelerine yol açmakta ve bu anlamda vergi takozunun Türkiye’de yüksek
olması hem işvereni kayıt dışı işçi çalıştırmaya hem de işgücünü kayıt dışı çalışmayı kabullenmeye
sevk etmektedir (Nar, 2015: 689).
Yapılan açıklamalar ışığında asgari ücret üzerinde varlığı söz konusu olan mali yüklerin
neler olduğuna değinmek yerinde olacaktır. Asgari ücret üzerindeki mali yükü bordro üzerinden
doğrudan yapılan Gelir Vergisi, Damga Vergisi, SSK Primi ve fon kesintileri gibi kesintiler ile
KDV gibi dolaylı vergilerle de kesintiler yapılmaktadır. Gerçekleştirilen kesintiler sonucunda net
asgari ücret tutarına ulaşılarak bireylerin harcanabilir gelir düzeyi ortaya çıkarılmış olunmaktadır
(Korkmaz, 2012: 276).
Tablo 1: Asgari Ücret Üzerinden Yapılan Kesintiler (01.01.2017-31.12.2017)
Brüt Asgari Ücret
2,558,40 TL
SGK Primi (%14)
358.18 TL
İşsizlik Payı (%1)
25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı
2, 174. 64 TL
Gelir Vergisi (%15)
326,196 TL
Damga Vergisi (%0,759)
19,42 TL
Kesintiler Toplamı
578,59 TL
191,88TL
Asgari Geçim İndirimi (AGİ)
(bekar ve çocuksuz)
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Net Ücret
1,829, 02 TL
Kaynak: https://www.csgb.gov.tr/home/Contents/Istatistikler/AsgariUcret (Erişim Tarihi:
Aralık 2018).
Tablodan da görülebileceği gibi asgari ücret üzerinde birden fazla vergi kesintisinin
bulunduğu ve bu durumun asgari ücretin değerinde azalma meydana getirdiği anlaşılmaktadır. Bu
sebeple de asgari ücretin vergilendirilmemesi konusu sıkça gündeme taşınmaktadır.
Ayrıca asgari ücret üzerinde vergi takozunun varlığının yanı sıra Gelir Vergisi tarifesinin
%15’lik dilimine girerek vergilendirilmesi de anayasada belirtilen mali güce göre ödeme ilkesine
ters düştüğünü göstermektedir.
Çalışmanın bundan sonraki kısmında asgari ücretin vergilendirilmesinin azaltılası adına
uygulamada nelerin yapıldığına ve yapılabilineceğine ilişkin konular yer alacaktır.
Ücretlerin belirlenmesinde önemli faktörler arasında vergiye ilişkin düzenlemeler ve aynı
zamanda hem işveren hem de işçi açısından sosyal güvenliğe ilişkin kesintiler yer almaktadır.
Ücretlerin üzerine yüklenilmiş olan bir vergi, nispi fiyatları değiştirerek vergilerden etkilenen
işverenin işgücü istihdam etme kararını etkileyecektir.
OECD ülkelerinde de çalışanlara yapılan ödemeler üzerinden kesintiler yapılması söz
konusudur. Ancak bu kesintiler bizim ülkemizde olduğu gibi işveren ve işçi payları olarak
kategorize edilmiş olan sosyal güvenlik kesintileri ve ülkeler bazında her ne kadar farklı
yöntemlerle uygulansa da vergi kesintilerinden oluşmaktadır.
OECD ülkelerinde uygulanan Gelir Vergisi uygulamalarına bakıldığında farklı
düzenlemelere yer verilerek ücretlerin vergilendirilmesi konusunda da tanınan vergi kolaylıkları
dikkat çekmektedir (Aydın, 2013: 80-81).
2.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI
Ücret geliri elde edenlerin üzerindeki doğrudan vergi yükünü azaltmak adına yapılan
uygulamalar aynı zamanda dolaylı olarak asgari ücret üzerindeki vergi yüklerini de azaltmayı hedef
almaktadır.
Herkesin ödeme gücüyle orantılı bir şekilde vergilendirilmesi gerektiğine dayanan vergi
ödeme gücü; kişinin kendisi ve ailesinin yaşamını sürdürmeye yetecek gelirin üzerindeki gelir
kısmını ifade etmektedir. Bu anlamda vergi ödeme gücüne ulaşılabilmek adına en az geçim indirimi
uygulaması karşımıza çıkmaktadır. En az geçim indirimi; kişinin kendisinin ve ailesinin yaşamını
asgari düzeyde sürdürebilmesi adına gerekli olan gelirin vergiye tabi tutulması gerektiğini ifade
etmektedir. En az geçim indiriminde amaç yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilecek düzeyde
gelire sahip olan bireylerin vergi ödeme güçlerinin zayıf olması ve dolayısıyla da bu bireylerin vergi
yükümlülüğünün dışında tutulmaları gereği aynı zamanda vergi adaletinin de bir sonucunu
oluşturmaktadır. En az geçim indirimine konu olacak gelir sadece fizyolojik ihtiyaçların
karşılanmasıyla sınırlandırılmayıp, bireyin eğitim, kültür, eğlenme gibi sosyal bir varlık olması
itibariyle bu ihtiyaçlar için de dikkate alınması gerekmektedir. Bu uygulama ülkemizde 1980
yılında yürürlüğe konulmuş olup; 1986 yılından itibaren uygulanmasına son verilmiş ancak 2008
yılından itibaren geçerli olacak şekilde “asgari geçim indirimi” adıyla yeniden yürürlüğe girmiştir
(Akdoğan, 2009: 226).
Asgari geçim indiriminin yıllık tutarı, her bir ücretli için asgari ücret üzerinden hesaplanan
yıllık vergi tutarını aşmayacak şekilde hesaplanmaktadır. Asgari geçim indirimi, uygulamada
ücretlinin yanı sıra eşi ve çocuklarını da kapsama almaktadır. Asgari geçim indirimi, ücretin elde
edildiği takvim yılında belirlenen, 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt
tutarına mükellefin kendisi için %50; çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş için %10,
çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere ilk iki çocuk için %7,5; üçüncü çocuk için %10; diğer
çocuklar için %5’i şeklinde hesaplanmaktadır. Uygulanan bu oranlardan sonra elde edilen tutar
Gelir Vergisi Kanunu (GVK)’nın 103. maddesi uyarınca gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde yer
alan oranla çarpılarak ulaşılan sonucun 1/12’si ile aylık hesaplanan gelir vergisinden mahsup
edilerek asgari geçim indirimi tutarı hesaplanmış olunacaktır (Bozdoğan vd, 2012: 131).
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3.
ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN KRİTERLER
İşçiler için temel ve genellikle tek geçim kaynağı olan ücret, işveren bakımından yapılacak
yatırımlardan istihdam kararlarına kadar işletmenin tüm faaliyetlerini etkileyebilecek bir maliyet
unsuru; devlet açısından ise vergiler aracılığıyla bir kaynak aynı zamanda da toplumsal düzeninin
sağlanması açısından gelirde adaletin sağlanmasına yönelik bir araç olmaktadır. Tüm bunların yanı
sıra asgari ücret işverenler arasında yüksek asgari ücret ile düşük asgari ücret ödemesinde
bulunanlar arasında oluşabilecek haksız rekabeti de önleyebilecek bir etkiye sahip
bulunabilmektedir. Bu nedenle belirli ölçütler doğrultusunda belirlenebilecek bir asgari ücret bu
gibi etkileri de sağlayabilecektir.
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’ne göre asgari ücretin belirlenmesinde birçok ülke sosyal
ücret anlayışını esas alarak hareket etmektedir. Bu noktada asgari ücretin belirlenmesinde meslek
grubuna, sektöre, coğrafi bölgeye göre kullanılan unsurlar bulunmaktadır. Bunun yanı sıra asgari
ücretin tespit edilmesinde her ülkenin kanuni olarak yaptığı düzenlemeler, sosyal etmenler ile
ekonomik etmenleri, işverenlerin ödeme gücü ve enflasyon göz önünde bulundurularak hareket
edilmektedir.
Bölgesel asgari ücret, ulusal ücretten farklı olarak diğer bir ifade ile ülkenin tümü için
geçerli olacak tek bir ücret düzeyinin belirlenmesinden ziyade ülkenin her noktasında ortaya
çıkabilecek farklılıklar nedeniyle homojen olmayan noktalarda belirlenebilecek olan bir yöntemdir
(Küçük; 2016: 26-28).
Ülkemizde 1951 yılında Asgari Ücret Yönetmeliği kabul edilinceye kadar asgari ücreti
belirleme yetkisi yerel düzeydeki katılımcılarla oluşturulan mahalli komisyonlara bırakılmıştır.
1951 -1954 yılları arasında 12 ilde mahalli komisyonlar tarafından 9 iş kolunda 47 ayrı asgari ücret
belirlenmiştir. Bu dönemde asgari ücret hem iller arasında farklı belirlenmiş hem de aynı iş kolu
için farklı rakamlar belirlenmiştir. Ancak komisyonlar arasında koordinasyonun sağlanamaması gibi
nedenlerle benzer özelliklerde bulunan yerelliklerde farklı ücretlendirmenin olması asgari ücrete
ilişkin tepkilerin meydana gelmesine neden olmuştur. 1967 yılında ise ikinci defa çıkarılan
931sayılı İş Yasası ile merkezi nitelikli bir komisyon oluşturularak altı bölge ayrımı yapılarak her
bölge için farklı asgari ücret ayrımı tayin edilmiştir. Bu tablo daha sonra 1972-1973 arasında iller
dört gruba toplanarak her grup için farklı ücret belirlenmiştir. 1973 yılına gelindiğinde ise ILO’nun
26 Sayılı Asgari Ücret Tespit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme kabul edilerek 1974-1989 yılları
arasında tarım ve sanayi kesimi için farklı ücretlendirmeler yapılmakta iken 1989 yılından bu yana
ülke çapında iş kollarının tümü için geçerli olacak tek bir ücretlendirme uygulamasına geçilmiştir
(Yükseler; 2015: 7-8).
Asgari ücretin bölgesel olarak belirlenmesi bir başka ifade ile bölge düzeyinde
farklılaştırılması külfeti daha fazla olan bir süreci ifade etmektedir. Bölgesel asgari ücret
yönteminde gelişmişlik ya da her ikisi de olmak üzere işgücü piyasasıyla birlikte homojen olan
bölgeler aynı grupta toplanarak her bir grup için ayrı ayrı asgari ücret oranı belirlenmektedir.
Asgari ücretin bölgesel olarak belirlendiği ülkelerin genellikle federal yapıya sahip olduğu
görülmektedir. Federe yapıda olmayan ülkeler için bölgesel asgari ücretin belirlenmesi, daha
sonraki aşamalarda izlenmesinin zor bir süreç olacağı anlaşılmaktadır (Demir Şeker ve
Küçükbayrak; 2012: 7-8). Her ne kadar ülkemizde geçmiş yıllarda asgari ücret bölgesel olarak
uygulanma imkanı bulmuş olsa da başarılı olmadığı için ulusal çapta belirlenen tek asgari ücret
uygulaması günümüze kadar ve halen devamlılığını göstermektedir. Bölgesel olarak asgari ücretin
uygulanması noktasında destekleyen ve karşısında yer alan görüşler bulunmaktadır. Karşıt
görüşlerin çoğunluğuna bakıldığında ana fikrin bölgelerarasındaki farklılığın daha derin bir hale
gelmesine yönelik kaygılar olduğu anlaşılmaktadır. Olumlu ya da destekleyen görüşler ise
halihazırda her bölgenin gelişme düzeyinin ve potansiyelinin birbirinden farklı olması sebebiyle
bölgelerin gelir düzeyleri birbirinden farklı gelişeceği ve sosyoekonomik koşulların da birbirinden
farklı olacağı gerekçesiyle tüm ülke için belirlenen rakamın her bölge için yeterli bir rakam
olamayacağından hareket etmektedir (Küçük; 2016: 33).
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4.
DAHA ADİL BİR ÜCRET UYGULAMASI: FARKLILAŞTIRILMIŞ VERGİ
TARİFESİ İLE ASGARİ ÜCRET
Özünde emeğin korunması, gelir dağılımında adaletin sağlanması ve aynı zamanda bunlar
gerçekleşirken de haksız rekabetin önlenmesinin yer aldığı asgari ücretin, tüm bu hedeflerini
gerçekleştirebilecek bir uygulamaya sahip olması gerekmektedir. Asgari ücrette meydana
gelebilecek bir artış ilk bakışta çalışanı mutlu eden bir tablo gibi görünmektedir. Ancak tabloya
biraz daha yakından baktığımızda durumun tam olarak öyle olamadığı görülmektedir. Her şeyden
önce ülke sınırlarımız içerisinde her bir bölge yer aldıkları konumları itibariyle farklı oldukları gibi
kendi içlerinde de sosyal ve ekonomik olmak üzere farklı niteliklere sahip bulunmaktadır. Diğer bir
ifade ile bölgelerimiz arasında hem ekonomik hem de sosyal anlamda bir homojenlik
bulunmamaktadır. Böyle bir durumda ülkenin tamamında geçerli olabilecek bir asgari ücret
rakamının belirlenmesi gelir dağılımında adaletten uzaklaşmamıza yol açabilecektir.
Ülkenin genelinde uygulanacak bir asgari ücret rakamının belirlenmesi halinde yukarıda
değindiğimiz bölgesel farklılıklar ve bunun yanı sıra firmalar ve işletmeler bazında da aynı
ekonomik kapasiteye sahip olunamaması nedeniyle hem çalışan hem de işveren üzerinde olumsuz
etkiler meydana getirmektedir. Asgari ücret üzerinden vergi alınıyor olması ve bu verginin asgari
ücret rakamı arttıkça uygulanan vergi diliminin değişmesi ciddi mali yükler meydana getirmektedir.
Bu durum da çoğu zaman kayıtdışı istihdamı gündeme taşımaktadır. Hem işveren hem de çalışan
olumsuz etkilenmektedir.
TÜİK, bölgeleri İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması ile Düzey 1, Düzey 2 ve Düzey 3
olmak üzere sınıflandırmıştır. Bununla birlikte sınıflandırmayı çeşitli endekslerle
değerlendirdiğimizde - satın alma gücü paritesine göre - Bölgesel Satın Alma Gücü Paritesi/2017
verilerine göre fiyat düzeyi endeksi en yüksek bölge TR10 (İstanbul) ve en düşük bölge TRA2
(Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan) olmuştur. Böyle bir tabloya baktığımızda ülke genelinde tek bir
rakamla uygulanan asgari ücretin herkesi memnun etmesini beklemek doğru bir sonuca
götürmemektedir. Örneğin İstanbul’a baktığımızda ortalama ev kirası Ağrı’daki ortalama ev
kiralarından daha yüksektir; gıda harcamaları açısından değerlendirdiğimizde ise yine benzer bir
tabloyu görmek mümkün olmaktadır. Dolayısıyla İstanbul’da yaşayan bir birey asgari ücretin büyük
bir kısmını barınma, gıda vb. temel gereksinimlere ayırmak durumunda kalmaktadır. Bu sebepledir
ki asgari ücretin Ağrı’da yaşamını idame ettirmeye çalışan bireylere göre daha yaşanılası bir rakam
olması gerekmektedir.
Asgari ücretin yükselmesinin çalışan açısından meydana getirdiği sonuç çalışanın emeğinin
karşılığını tam olarak alamadığı ya da satınalma gücü paritesine göre fiyat düzeyi en yüksek olan
bölgede yaşıyor olmasına bağlı olarak emeğinin karşılığında aldığı gelirin barınma, gıda gibi temel
ihtiyaçların karşılanmasına yetmemesi olmaktadır. Bu da demek oluyor ki satınalma gücü paritesine
göre fiyatlar genel düzeyinin ve bölgesel gelişmişliğin yüksek olduğu yerlerde ödenen asgari ücret
yetersiz kalmaktadır (Demirer vd, 2017: 269). Hayat standardının daha düşük olduğu Doğu ve
Güneydoğu bölgelerinde çalışan bir işçi ile Marmara ve Ege bölgelerinde çalışan işçilerin geçim
düzeyleri arasında farklılık olmasına rağmen aynı ücrete tabi olmaları adil bir sonuç meydana
getirmemektedir (Eser ve Terzi, 2008: 137).
Satınalma gücü paritesine ilişkin göstergeler bize asgari ücretin ya bölgesel düzeyde
farklılaştırılarak uygulanmasının ya da asgari ücret üzerinden alınan vergi dilimi oranının
düşürülmesi veya en azından sabitlenebilmesi daha adil bir uygulamaya ihtiyaç duyulduğunu işaret
etmektedir. Bölge sınıflandırmaları baz alınarak her bir düzey için sosyal ve ekonomik gelişmişlik
düzeyi bakımından il seçimi gerçekleştirilerek örneğin birinci bölge için en düşük 19 il seçilerek
burada asgari ücret tutarı ile asgari ücrete uygulanan vergi oranları ve primlerinin gelişmişlik düzeyi
daha yüksek illere nazaran daha düşük belirlenmesi hedeflenebilir. Diğer ikinci bölge ise en az
gelişmiş olan 19 ilden sonraki 30 ilden meydana gelip vergi oranları ve primlerin beş yıl için % 1’e
düşürülmesi hedeflenebilir. Gelişmişlik düzeyinin ülke ortalamasının üzerinde seyreden illerin yer
aldığı bölge olan üçüncü bölgede ise asgari ücretin değişmeyip yalnızca vergi oran ve primlerin
düşürülmesi hedeflenebilir (Küçük, 2016: 31). Burada dikkat edilmesi gereken konu asgari ücretin
bölgesel düzeyde farklılaştırılırken aynı zamanda da uygulanan asgari ücretlerde işveren ve çalışanı
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rahatlatması planlanan vergi oranı ve primlerin azaltılmasının da öneriliyor olmasıdır. Dolayısıyla
sadece bölgesel asgari ücret uygulaması değil, bunu desteklemesi beklenen vergi vb. kesintilerde de
azalmanın meydana getirilmesidir.
Diğer bir öneri ise asgari ücrette bölgesel bazda herhangi bir değişikliğe gidilmeden yalnızca
vergi oranlarının ve primlerinde aşağı yönlü bir değişikliğin yapılmasına yönelik çalışmadır. Bu
noktada az gelişmiş bölgede yer alan iller için vergi oranlarının Gelir Vergisi (GV)’nde yer alan
vergi dilimindeki %15 oranının aşağı çekilmesi ve primlerin de gelişmiş bölgelere nazaran birkaç
puan daha düşürülmesini sağlayacak düzenlemeler yapılabilinir.
SONUÇ
Sosyal devlet olmanın bir sonucu olarak asgari ücret düzeyinin belirlenmesi ve belirlenirken
dikkate alınan ya da alınması gereken unsurlar hem ekonomiyi hem de bireylerin sosyal durumlarını
etkileyen bir politika aracı olarak karşımıza çıkmaktadır.
Asgari ücretin üzerinde hem işveren hem de işçi açısından bulunan mali yüklerin azaltılması
ve aynı zamanda da ücretin bölgeler bazında belirlenmesi bireyler ve istihdam edenler açısından
olumlu sonuçlar meydana getireceği düşünülmektedir.
Asgari ücretin ülkenin her bölgesinde aynı rakamı elde ederek geçim kaynağı olması aslında
insanların yaşam düzeylerini oldukça etkileyen faktörlerden biridir. Ülkemizde mevcut olan
bölgesel farklılıklar ücretle çalışan bireylerin asgari geçim haklarını elde edebilecekleri bir rakama
ihtiyaç duymalarına yol açmakta ve buna karşın her bölgede yaşam koşullarının farklı olmasına
rağmen aynı rakama tabi olmak insan onuruna yaraşır bir sonuç olmamaktadır. Bir başka ifade ile
büyükşehirlerde yaşamını idame ettirmeye çalışanların yaşam koşullarına bakıldığında asgari
ücretin yeterli olmadığı görülmektedir. Bölgesel olarak asgari ücretin uygulanması noktasında
destekleyen görüşlerin de temelinde yer alan bu fikirdir. Buradan hareketle asgari ücretin daha az
gelişmişlik düzeyinde olan bölgelerde asgari ücretin düzeyinde herhangi bir değişiklik meydana
getirmeden bunun yanı sıra ücretin üzerindeki vergi yükünün azaltılması; gelişmiş olan bölgelerde
rakamın biraz daha yüksek tutulması ile vergi yüklerinde azalma sağlanarak iyileştirme yapılması
söz konusu olabilir.
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DÜNYADA VARLIK FONLARI VE TÜRKİYE VARLIK FONU:
KAYNAKLAR VE HEDEFLER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Adnan ERDAL
Dr. Öğretim Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ÖZET
Varlık fonu, devlete ait olan ve devletin yönettiği yatırım araçlarından birisidir. Ülkenin sahip
olduğu ekonomik varlıkların daha verimli ve etkin bir biçimde kullanılabilmesi amacına hizmet
etmek üzere kurulmaktadırlar. Varlık fonlarının ortaya çıkışı eskilere dayanmakla birlikte yakın bir
geçmişe kadar az olan sayıları küreselleşmenin etkisi ile ciddi bir artış göstermiştir.
Varlık fonları, ödemeler dengesindeki fazlalıklardan, resmi döviz kuru işlemlerinden, özelleştirme
gelirlerinden ve doğal kaynakların ihracından elde edilen gelirler başta olmak üzere ülke
ekonomileri için değer ifade eden ekonomik varlıklar vasıtasıyla kurulmaktadır. Özellikle yeraltı
kaynakları açısından zengin olan ülkeler tarafından kurulması daha eskilere dayanmakta ise de,
varlık fonu Türkiye için oldukça yeni sayılan bir geçmişe sahiptir.
Bu çalışmada, varlık fonlarının kuruluş hedefleri ve kaynakları, Dünya uygulamaları ve Türkiye
Varlık Fonu açısından değerlendirmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ulusal Varlık Fonları, Ekonomik Büyüme, Ekonomik Kalkınma, Ekonomik
İstikrar.
ABSTRACT
The Sovereign Wealth Fund is an investment instrument that stated-owned and managed by
government. It is established in order to use the assests owned more efficiently and effectively. The
sovereign wealth funds are being applied in the world for a long time and are increased with the
effect of globalization.
It is established through the derived from surpluses revenue in the balanced of payments, official
exchange rate transaction, privatization revenues and export of natural resources. These funds are
based on historical backround in the international arena is a new process for Turkey.
Keywords: Sovereign Wealth Funds, Ekonomic Development, Economic Stabilization
GİRİŞ
Dünyada uzun zamandır birçok ülke tarafından etkin bir şekilde kullanılmakta olan varlık
fonları, Türkiye’de son zamanlarda gündeme gelmiş, özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin
ardından adından daha sık söz edilir olmuştur.. Darbe girişimi sonrası ekonomik ve finansal saldırı
ve şokların atlatılmasının ardından varlık fonu kurulması kararı Türkiye ekonomisinin bugünü ve
yarını açısından önemli bir yer tutmaktadır. Varlık fonu bu anlamda kısa vadeli şokların etkilerinin
azaltılması, döviz kurları ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların olumsuz etkilerinin bertaraf
edilmesi, tasarrufların yatırımlara yönlendirilmesi dev projelerin ve uzun vadeli yatırımların hayata
geçirilmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca AR-GE, ileri teknoloji üretimi ve stratejik sektörlerin
güçlendirilmesi ve bu yolla ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi
açısından Türkiye Varlık Fonu’nun kurulmasının yanında etkin bir biçimde işletilmesi önemlidir.
Dünyada 40’tan fazla ülkede petrol ve doğal kaynak kökenli, emtia dışı ihracat gelirleri ve
finansal piyasalardaki gelirlerin de yardımıyla kurulan birçok ulusal varlık fonu bulunmaktadır.
Ekonomik performansı ve büyüklüğü göz önüne alındığında, Türkiye’den daha az gelişmiş
ülkelerde dahi varlık fonlarının bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle Türkiye Varlık Fonu’nun
kurulması ve etkin bir biçimde işlemesi Ülkenin geleceği açısından önemli bir hareket noktası
olabilecek bir araç olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda Türkiye Varlık Fonu’nun etkinliği ve
geleceği açısından hâlihazırda faaliyet gösteren dünyadaki varlık fonlarının incelenmesi ve
karşılaştırılması önem arz etmektedir Bu çalışmada farklı ülkelere ait varlık fonları ve Türkiye
Varlık Fonu incelenmeye çalışılmış ve kaynak ve hedefler yönünden değerlendirmeye tabi
tutulmuştur.
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A.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE VARLIK FONU KAVRAMI
Hükümetler ekonomik ve finansal olarak çok çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bu
faaliyetlerin bir kısmı bu varlıkların kullanımını öngören çeşitli yapılardaki finansal varlıkların
toplamını veya yakın ya da uzak gelecekte hükümetlerin çeşitli faaliyetlerini desteklemek ve finanse
etmek için bu varlıklardan elde edilen gelirlerin tamamını ya da bir kısmını içermektedir. Varlık
fonları için kabul edilmiş ve işlevsel tek bir tanım bulunmamaktadır. (Truman; 2010: 9). Ancak
varlık fonları, emtia kaynaklı mali fazlalıkların ve emtia dışı oluşan tasarrufların çeşitli şekillerde
değerlendirilerek sağlanan fayda ve kazanımların gelecek nesillere aktarılmasında işleve sahip olan
finansal varlıkların ve araçların tümü olarak tanımlanabilmektedir. İlk uygulamalarına 1854 yılında
Teksas’ta kurulan ve sermaye kaynağı kamuya ait taşınmazlar olan Teksas Permanent School
Fonu’dur. Bu uygulamadan sonra modern anlamdaki uygulaması ilk 1953 yılında oluşturulan ulusal
refah fonu sermaye kaynağı hidrokarbon gelirlerine dayalı olan Kuveyt Yatırım Otoritesi’dir.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Ulusal Refah Fonu
Enstitüsü (SWFI) gibi kurum ve kuruluşlar tarafından da çeşitli varlık fonu tanımları yapılmıştır.
Örneğin IMF, çeşitli makroekonomik amaçları gerçekleştirmek üzere oluşturulan ve kamunun
mülkiyetinde yer alan yatırım fonları olarak ifade etmiştir.
OECD’nin tanımında milli hedeflere ulaşmada kullanılan ve devlet kontrolündeki varlık
bütünü olarak ifade edilmiştir. IMF ve OECD’nin yapmış olduğu tanımlamalara benzer şekilde
SWFI’nin tanımında varlık fonuna esas gelirleri ödemeler dengesi ve/veya bütçe fazlalıkları, döviz
işlemlerinden kaynaklanan fazlalıklar, özelleştirmeden elde edilen gelirler şeklinde ifade edilmiştir.
Tüm bu tanımlara bakıldığında varlık fonuna ilişkin ortak nokta, kamu mülkiyetinde ve kontrolünde
olduğu yönünde olmuştur (Yamak, Saygın; 2019: 97; Yalçıner, Sürekli; 2008: 2).
Varlık fonları 1990’lı yıllardan sonra sayılarında artış görülen bu fonlar, özellikle 2008 krizi
sonrasında hızla ivme kazanmıştır. Başlangıçta petrol zengini ülkelerin ihracat gelirlerinden elde
ettikleri rezervleri değerlendirmek için kurulmuş olup zamanla emeklilik fonları, bütçe fazlaları gibi
fonlar kullanılarak istikrarın sağlanması ve iktisadi kalkınmanın finanse edilmesi amaçlarıyla
kurulduğu da görülmektedir.
Varlık fonu bulunan ülkelerde iki farklı anlayış söz konusudur. Bunlardan ilki, doğal kaynak
bakımından zengin ülkeler olmaları ve bu kaynaklardan elde edilen yüksek gelirler hem istikrar
sağlamada hem de gelecek nesillere kaynak olarak sunulmasıdır. İkinci anlayış ise ihraç edilen
ürünlerden elde edilen yüksek gelirle kurulmuş olan varlık fonlarıdır. SWFI’ye göre dünyada
kurulmuş olan toplam varlık fonu sayısı 78’dir. En son kurulmuş olan varlık fonu ise 2016 yılında
ülkemizde kurulmuş olan Türkiye Varlık Fonu’dur (Eren, Odabaş; 2019: 138-141).
Uluslararası arenada varlık fonları 150 Trilyon $ ile dünya yatırım pazarının % 5’ini kontrol
etmektedir. Bu fonlar yüksek katma değerli projelerin finansmanını sağlamak üzere kurulmuş
olmalarının yanında ulusal para biriminin yabancı para birimi karşısında korunmasını ayrıca dış
spekülatif amaçlı hareketlere karşı önemli bir koruma aracı olmasını sağlamak için de
kurulmuşlardır (Karasioğlu, Göktürk; 2017: 103).
B.
VARLIK FONLARININ GENEL AMAÇLARI VE KAYNAKLARI
Varlık fonları esas itibariyle devlet kontrolünde olan ve devlete ait olan kaynakların
toplandığı bir havuzdur. Temel kaynağı bütçe fazlası olan bu fonların önemli bir diğer kaynağı ise
petrol ve doğalgaz satışlarından elde edilen gelirlerdir. Döviz kazandırıcı işlemler, özelleştirme
gelirleri gibi kaynaklar da varlık fonlarının kaynakları arasında yer almaktadır (Karasioğlu,
Göktürk; 2017:101, Beken, Baltacı; 2019: 335).
Varlık fonlarının kurulabilmesi için bir varlık ya da kamu elinde oluşmuş bir gelir
fazlalığının olması gerekmektedir. bu anlamda varlık fonlarının kaynaklarını iki başlıkta
toparlayabiliriz:
İlki bir ya da birden fazla ticari maldan elde edilen fon kaynaklarıdır ki bunlar genellikle
ihraç edilen emtia gelirlerinden oluşan bütçe fazlalıklarıdır. Buna en iyi örnek petrol ülkelerinin
kurmuş oldukları fonlardır. Örneğin Norveç’in kurmuş olduğu emeklilik fonu da benzer bir şekilde
Kuzey Denizi’nden gelen petrol gelirlerinin oluşturduğu bütçe fazlasını gelecek kuşaklara
aktarmayı hedeflemektedir.
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İkincisi ise dış ticaret fazlası ya da emeklilik fonlarından biriken emtia dışı fonlardır. Çin,
Kore, Hong Kong gibi ülkelerde kurulmuş olan fonlardır (Sarsıcı, Değirmenci, Öztürk; 2017: 54).
Varlık fonları farklı amaçlara sahip olabilmektedir. IMF bu konuda beşli bir sınıflandırma
yapmıştır. Bu sınıflandırma içerisinde; emeklilik rezerv fonları, tasarruf fonları, istikrar fonları,
rezerv yatırım şirketleri, kalkınma fonları yer almaktadır. Pratikte çoğu fon zamanla ekonomik ve
finansal koşullara göre değişen amaçların karışımına sahip olmaktadır. Örneğin istikrar fonu
tasarruf fonları gibi yeterli miktarda oluşabilir (Truman; 2010: 10-11). Varlık fonunun amaçları
zamanla değişim gösterebilen ülkelere özgü koşullara bağlı olmaktadır. Kaynak bakımından zengin
ülkelerde fonların çoğu istikrar/tasarruf gibi (Azerbaycan, Botsvana, Norveç), tasarruf / emeklilik
rezervi gibi (Avustralya) ya da istikrar / tasarruf / kalkınma gibi (Kazakistan) çoklu amaçlara sahip
olmaktadır. Varlık fonlarının yatırım kararları ve portföy bölüşümü hükümet yapısı ve belirlenen
yatırım amaçlarına yakinen bağlı olmaktadır (Al-Hassan, Papaioannou, Scancke, Sung; 2013: 6).
Özetle varlık fonlarının amaçlarını, ekonomik büyüme ve ulusal refahın korunarak gelecek
nesillere aktarımı, makroekonomik politikalarla mali istikrarın sağlanması ve ekonomik
kalkınmanın desteklenmesi olarak üç başlık altında toplamak mümkün olabilmektedir. Mali istikrar
amacı taşıyan fonlar, ekonominin iç ve dış şoklardan korunması, kısa dönemli sermaye
hareketlerinin bertaraf edilmesi gibi fonksiyonlara sahip olmaktadır. Varlık fonunu ekonomik
kalkınmayı destekleme amacıyla kullanan ülkeler ulaşım, enerji, iletişim ve stratejik sektörlerde
altyapı yatırımlarının yanı sıra sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla sağlık ve eğitim gibi sosyal
yatırımlar da gerçekleştirmektedir (Karagöl, Koç; 2016: 10).
C.
TÜRKİYE’DE VARLIK FONLARI
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olsun her bir ülke ekonomisi yatırımlara ihtiyaç
duymaktadır. Dolayısıyla sıcak para girişi olarak görülen yatırımların vadesi önem arz etmektedir.
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sermaye yatırımlarının kısa vadeli olması söz konusu
ülkelerde ekonominin daha kırılgan bir hale gelmesine yol açmaktadır. Başarılı bir ekonomi,
nitelikli ve rekabetçi bir işgücü, altyapı, yeniliklere açık bir yatırım ortamı, düşük vergiler ve teşvik
oranı gibi unsurlar bir ülkeye yapılacak uzun vadeli sermaye yatırımlarını teşvik edici unsurlardır.
Tüm bunların yanı sıra önem arz eden bir unsur da tasarruf oranlarıdır. İç tasarruf oranlarının düşük
olması Türkiye ekonomisinde kırılganlıklara yol açan ve çözüm bekleyen önemli yapısal sorunlar
arasında yer almaktadır. Tasarruf oranı düşük olan Türkiye’nin gerçekleştirmesi gereken
uygulamalar arasında Varlık Fonu’nun kurulması önemli adımlar arasında yer almaktadır. Türkiye
Varlık Fonu ile kalkınmanın lokomotifi olan reel sektör yatırımlarına, stratejik öneme sahip
şirketlere finansman sağlanarak kalkınmanın hızlandırılması, ekonomide yüksek ve sürdürülebilir
büyüme oranlarının yakalanması amaçlanmaktadır. Bu fon devlete ait olan çeşitli fon ve gelirlerin
belirli bir yüzdesi alınarak oluşturulmuştur (Karagöl, Koç; 2010: 17). Türkiye Varlık Fonu
kurulduğu yıl itibariyle Başbakanlığa bağlı bir kurum konumunda yer almaktayken; 2018 yılı
itibariyle yönetim şeklinin değişmesi ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı bir kurum halini almıştır (Eren,
Odabaş; 2019: 148).
Türkiye Varlık Fonu’nun kuruluş gerekçesinde G-20 ülkeleri içerisinde varlık fonu
bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekilerek kamu mülkiyetindeki varlıkların
stratejik akıl doğrultusunda etkin bir şekilde yönetilebilmesi için varlık fonunun oluşturulması
gerektiği vurgulanmıştır (Yamak, Saygın; 2019: 102).
SONUÇ
Varlık fonları ülkelerin makroekonomik düzeydeki hedeflerini gerçekleştirmek ve gelecek
nesillere sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmak üzere kamuya ait kaynaklarla kurmuş
oldukları fonlardır. Bu fonların kaynaklarının devlete ait olması gibi kontrolü de devlete ait
olmaktadır. Dünya uygulamalarına göz attığımızda kurulan fonların kaynaklarının ya petrolden elde
edilen gelirlere ya da dış ticaretten elde edilen gelirlerle oluşmuş olan bütçe fazlalarına dayandığını
ifade etmek mümkündür.
Bugün dünya üzerinde 40’tan fazla ülkede 80’e yakın varlık fonu bulunmaktadır. Bu
fonların ekonomik olarak toplam büyüklüğü yaklaşık 7,5 trilyon dolara ulaşmış durumdadır.
Çoğunluğu petrol ve doğal kaynak bazlı kurulan fonların yanı sıra dış ticaret ve finans
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piyasalarındaki gelirlerle kurulan varlık fonları da mevcuttur.Özellikle son yıllarda sayıları oldukça
artan varlık fon yatırımları arasına Türkiye de katılmış durumdadır. Özellikle 15 Temmuz darbe
girişiminden sonra kurulmasına karar verilen “Türkiye Varlık Fonu” hem Türkiye’nin gelecekteki
yatırımlarının finansmanını sağlayacak bir araç hem de ekonomik istikrarın sürdürülebilirliği
açısından bir emniyet supabı niteliği taşımaktadır. Türkiye Varlık Fonu’nun kaynakları;
özelleştirme kapsamındayken ve fona devredilen kuruluş ve varlıklar ile Özelleştirme Fonu’ndan
aktarılan nakit fazlasından oluşmaktadır.. Ayrıca fona aktarılan veya şirket tarafından yönetilmesine
karar verilen kamu kesimine dair kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufu altında bulunan ihtiyaç
fazlası gelir, kaynak ve varlıklar ile birlikte fon tarafından yurt içi-yurt dışı sermaye ve para
piyasalarından sağlanan finansman ve kaynaklar da yer almaktadır.
Türkiye Varlık Fonu, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu yüksek finansmanın yanı sıra
büyük altyapı projeleri başta olmak üzere enerji yatırımları ve ekonominin genel üretim
kapasitesinde ciddi artış gösterecek yatırımların gerçekleştirilmesinde borca başvurmadan öz
kaynakların kullanılmasını mümkün kılması açısından ayrıca önemli bir finansal enstrüman olarak
değerlendirilmektedir.
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AHMET RASİM’İN ROMANYA MEKTUPLARINDA TARİHİ OKUMAK
READING HISTORY IN AHMET RASIM’S LETTERS FROM ROMANIA
Ayla KAŞOĞLU
Prof. Dr. ,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Rus Dili ve Edebiyatı

ÖZET
Romanya, 28 Ağustos 1916 tarihinde I. Dünya Savaşı’na girdikten kısa bir süre sonra İttifak
devletleri tarafından ağır bir yenilgiye uğratılmış ve işgal edilmişti. Osmanlı ordusunun Çanakkale
ve Kûtü’l-Amâre zaferlerinin yanında Romanya cephesinde kazandığı başarı basının ilgisini bu
cepheye yöneltmiş ve dönemin gazete manşetlerinde geniş yer bulmuştu. Cemiyet-i Matbuat-ı
Osmaniye de, Romanya ve Galiçya cephelerinde çarpışan Osmanlı askerlerine gönderilmek üzere
tütün hazırlamış, bu tütün paketlerini ve birtakım hediyeleri askerlere ulaştırma görevini ise
gazeteci-yazar Ahmet Rasim (1865-1932) üstlenmişti. Ahmet Rasim’in çıktığı yolculuktaki
izlenimlerini aktardığı Romanya Mektupları, yazarın 1916 Aralık ile 1917 Ocak ayı arasında
Romanya cephesinden Tasvir-i Efkâr gazetesine gönderdiği yazılardan oluşmaktadır. 19 Aralık
1916 tarihinde yola çıkan Ahmet Rasim’in ilk durağı Sofya olur ve 22 Aralık 1916 tarihli ilk
mektubu Tasvir-i Efkâr gazetesinin 28 Aralık 1916 sayısında Dobruca Yolunda başlığıyla
yayımlanır. Yirmi bir mektuptan oluşan söz konusu yazılar 28 Aralık 1916-17 Temmuz 1917
tarihleri arasında gazetede yayımlanır ve 1917 yılında kitap halinde basılır.
Ahmet Rasim, Romanya Mektupları’nda Sofya, Varna, Mecidiye, Dobruca, İbrail ve Bükreş’e
ziyaretlerindeki izlenimlerini ve Rumenlere dair düşüncelerini tarihe yaslandırarak aktarır.
Bölgedeki harekâtı gözlemlerken Romanya’nın, Balkanların nasıl iktisadi hükümdarı olabileceği
hususunda fikir beyanında bulunur. Plevne’ye ve Balkan Savaşı sırasında Dobruca’ya girişte
duyulan galibiyet sevincinin yerini sükût ve hareketsizliğin aldığı, işlek bir liman ve ticaret şehri
olan İbrail’de Rusların geri çekilirken şehri yağmalayıp işlerine yarayan her şeyi yanlarında
götürmeleri ve yine Rusların Tuna’ya sığınmaktan başka çarelerinin kalmayışı yazarın kendine has
üslubuyla ifade edilir. Romanya’da gidilen ve görülen yerlerin yanı sıra cephe ve cephe gerisi,
askerlerin durumu ve bu süreçte karşılaşılan çeşitli milletlerin insanları ve yaşantıları gözler önüne
serilir. Ayrıca farklı milletlerin subay ve sivil kişileri ortaya konularak Türk insanı ile benzeyen ve
ayrılan noktalar üzerinde durulur. Türk’ün hala Romanya’da etkisinin hissedildiği vurgulanırken
vatanından haber alamamanın verdiği vehim ve bu noktada basının rolüne dikkat çekilir.
Bu çalışmada Tanzimat sonrası edebiyat ve basınımızın en özgün yazarlarından biri olan Ahmet
Rasim’in gezi izlenimlerini anlattığı tek eseri sayılan Romanya Mektupları, aslına sadık kalınarak
sadeleştirilip 1988 yılında basılmış metin üzerinden yola çıkılarak savaş yıllarındaki Romanya ve
Romanya cephesi tarihsel bağlamında irdelenmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ahmet Rasim, I. Dünya Savaşı, Romanya, Romanya Cephesi, Gezi Notları.
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ABSTRACT
Romania was heavily defeated and occupied by the Central Powers shortly after it went to the
World War I on August 28, 1916. The success of the Ottoman army in Romanian front as well as
the victories in Canakkale and Kutul-Amare directed the attention of the press to this front and
found wide coverage in the newspaper headlines of that period .Cemiyet-i Matbuat-i Osmaniye
prepared tobacco to be sent to the Ottoman soldiers fighting on the Romanian and Galician fronts
and the journalist-writer Ahmet Rasim (1865-1932) took upon himself delivering these tobacco
packages and some gifts to the soldiers.Letters from Romania, in which Ahmet Rasim reflected his
impressions through his journey, consists of the articles written by the author for the newspaper
“Tasvir-i Efkar” from Romanian front between December 1916 and January 1917.The first stop of
Ahmet Rasim, setting off in December 19th, 1916 was Sofia, and his first letter dated December
22nd, 1916 was published in Tasvir-i Efkar’s issue dated December 28th, 1916 under the title “On
the Way to Dobruca”.These articles, consisting of 21 letters, were published in the newspaper
between December 28th, 1916-July 17th, 1917 and published in 1917 as a book.
In his Romanian Letters, Ahmet Rasim represents his impressions through the visits to Sofia,
Varna, Mecidiye, Dobruja, Israel and Bucharest, and his thoughts on Romanians.While observing
the operation in the region, he expresses his opinion on how Romania can become the economic
ruler of Balkans.It is expressed in the author’s original style that the joy of victory at the entrance to
Pleven and Dubrovnik during the Balkan War was replaced by silence and quietness, that Russians
took everything serving for them while withdrawingin the busy port and trade city Braila, and that
Russians couldn’t choose but taking refuge in Danube.In addition to the places visited and seen in
Romania, the front and hinterland, the situation of the soldiers, people from different nations and
their lives encountered by the writer during this process are revealed. Also, officers and civilians of
different nations are put forward and similar and different points of foreign officers and people with
Turkish people are emphasized. While it is highlighted that Turkish influence was still felt in
Romania, the suspicion due to not receiving any news from homeland and the role of press at this
point are remarked.
In this study, one of the most original writers of the literature and press after Reorganization, Ahmet
Rasim’s Letters from Romania regarded as his only travel note, and Romania and Romanian front
will be examined within historical context, based on the abbreviated text remained loyal to the
original and published in 1988.
Keywords: Ahmet Rasim, the WWI, Romania, Romanian Front, Travel Notes.
GİRİŞ:
Ahmet Rasim (1865-1932) Tanzimat sonrası edebiyatçılarımızdan ve basın dünyası
yazarlarımızdandır. Çocukluk günlerinin anı kitabı Falaka’da ayrıntıyla anlattığı haylazlıkla geçen
çocukluktan sonra girdiği Darüşşafaka’da başarılı bir öğrenci olarak sivrilir ve 1883 yılında orayı
bitirince kısa süreli bir memuriyetin ardından 48 yıl sürecek basın hayatına girer. 1927-1932 yılları
arasındaki milletvekilliği sayılmazsa hayatını hep kalemiyle kazanmıştır. Ahmet Rasim, yetiştiği
dönemde yazı hayatına Fransızca’dan manzum ve mensur tercümeler yaparak hikâye ve şiirler
yazarak başlar. Asıl yazar kişiliğini 1895 yılında Malumat’ta çıkmaya başlayan Malumat-ı Usbuiyye
ve onu izleyen Şehir Mektupları’nda bulur. Yazarın gezi izlenimleri de kendine has özellikler taşır.
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Bunların bir bölümü Muharrir Bu Ya ile Anılar ve Söyleşiler’de yer alır. Bu türdeki tek kitabı ise
Romanya Mektupları’dır. Romanya Mektupları, Ahmet Rasim’in 1916 Aralık ile 1917 Ocak
arasında Romanya cephesinden Tasvir-i Efkâr gazetesine gönderdiği yazılardan oluşmaktadır.
Ahmet Rasim, Romanya Mektupları’nda yaptığı yolculukları, gittiği yerleri, gördüğü, karşılaştığı
insanları ve çeşitli ulusların yaşayışlarını kendine özgü üslubuyla anlatır. Bu esnada savaşın gidişi
ve askerlerin durumu hakkında da bilgiler verir.
Bilindiği üzere Romanya 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı’na girdikten kısa bir süre sonra
İttifak devletleri tarafından ağır bir yenilgiye uğratılır ve işgal edilir. Çanakkale ve Irak
Cephesindeki Kûtü’l-Amâre zaferleri dışında Osmanlı Ordusu’nun kazandığı en önemli başarıdır.
Uzun süredir herhangi bir önemli başarı elde edemeyen İttifak devletleri için bu kolay başarı bir
moral kaynağı olur. Osmanlı ordusu diğer cephelerde başarı kazanamazken, kamuoyunun ilgisi
Romanya cephesine çekilir. O sırada gazete manşetleri hep Romanya’daki durum ile ilgilidir.
Matbuat-ı Osmaniye Heyeti de, Romanya ve Galiçya cephelerinde çarpışan Osmanlı askerlerine
gönderilmek üzere tütün toplamıştır. İşte bu tütün paketlerini Romanya’daki askerlere ulaştırma
görevini Ahmet Rasim üstlenir.
Ahmet Rasim, 19 Aralık 1916 tarihinde yola çıkar ve ilk durağı Sofya olur. Sofya’dan 9
Kânunuevvel 1332 ( 22 Aralık 1916) tarihli ilk mektubu Tasvir-i Efkâr gazetesinin 28 Aralık 1916
sayısında Dobruca Yolunda başlığıyla çıkar. Toplamda yirmi bir olan bu mektuplar gazetede 28
Aralık 1916-17 Temmuz 1917 tarihleri arasında yayımlanır ve 1917 yılında kitap halinde basılır.
Yirmi bir mektubun başlığı ve tarihleri sırasıyla şu şekildedir: Otele Varıncaya Kadar-9
Kânunuevvel 332; Balkanlar-Sofya-11 Kânunuevvel 332; Sofya’da Güzellik-14 Kânunuevvel 332;
Sofya’da Bir Gündüz-12 Kânunuevvel 332; Plevne’ye Kadar; Varna’ya Kadar; Varna’dan
Mecidiye’ye-İbrail 28 Kânunuevvel 332;Mecidiye’de Bir Gece-İbrail 9 Kânunuevvel
332;Mecidiye’de; Karargâha Doğru-15 Kânunusani-İbrail; Müjde! Karargâh Bulundu!;Ulah
Köyleri Arasında; Karargâh-Silistraol Muharebesi; İbrail’e Dühul; İbrail’de; İbrail’de; Vadeni
Muharebesi; Madam K.N. İle Ben; İbrail’de Birkaç Gün Daha; Bükreş’e İniş ve Bükreş’te İki Gece
Bir Gün.
Sofya’da:
Ahmet Rasim ilk olarak Balkanların, yüzyıllardır insanlığı kana bulamış bir bölge olduğu ve
dünya savaşına neden olmakla bir kez daha ne olduğunu göstermiş olmasının yanı sıra Avrupa dış
ilişkiler siyasetinin de buluşma merkezi olduğundan söz eder. 1293 (1877) Rus muharebesinden
beri yarımada pek çok olaya tanıklık etmiştir: Doğu Rumeli Olayı Berlin Antlaşması’nı ihlal ederek
ardından Sırp-Bulgar Muharebesi, Makedonya, Girit İhtilâli, Osmanlı-Yunan Harbi, Bulgar İstiklali,
Balkan genel savaşı, Romanya-Bulgar, Bulgar-Sırp, Yunan boğuşmaları ve son olarak ise şimdiki
karışıklık verilebilir. Tüm bu olaylardan dolayı bu yarımadada yazarın ifadesiyle rahat bir nefes
alabilmek neredeyse imkânsızdır ve bu güçlük yarımadada ortaya çıkan değişimlerden ileri
gelmektedir. Hâlbuki Osmanlı istilası öncesinden de var olan değişimler yüzyıllarca bir dereceye
kadar durdurabilmişti, şimdi ise savaşın nedeni olan Sırbistan (yazarın ifadesiyle Sırbiye) ezilmiş,
Karadağ, Kosova Savaşı’nın kötü neticelerinin yaratıcısı olduğuna kanaat edemeyerek yarımadayı
adeta bir çıbanbaşı iriniyle bulaştırmaktan boş durmayıp kangren olmuş, Yunanistan beceriksizlik
içinde ikiye ayrılmış, Arnavutluk adeta bir esimlik rüzgârla devrilip kalkamaz bir hale gelmiş,
ortada ise Bulgaristan ve Türkiye kalmıştır. Tarihe inceleyici bir gözle bakamayıp oralarda bir
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siyasi başarı kazandığına inanan Romanya ise alçaklık içindedir (Rasim, 1988: 31).1 Tüm bu
olaylara Almanya, Avusturya, Rus, İngiltere, Fransa ve İtalya da karışmış ve bunlardan Ruslar bir
dönem kurtarıcı, İngiltere, Fransa koruyucu, İtalya amatör namlarıyla belirmiştir. Balkanlar’da
komiteler oluşturup, nüfuz bölgeleri tertip edilmesine ve birlikler kurulmasına
rağmen
karmaşalardan dolayı bölge, Rasim’e göre yolunu kaybetmiş bir derbeder gibidir.
Balkanların mevcut durumunun ardından ilk durak yeri olan Sofya ile ilgili bilgiler verilir.
Bulgaristan’da halk arasında komitet adı verilen bir toplumsal sağduyu encümeninden bahsedilir ve
çoğunlukla hükümet taraftarı olmak üzere çeşitli partilere mensup on sekiz mebustan oluşan bu
encümenin kararlarında ve kararlarını tatbik etme hususunda tamamen özgür ve bağımsız olduğu,
hapsetme ve para cezası alma yetkilerine sahip olduğu, kabinenin iaşe meselesine ait kararlarının
bile bu encümenden geçtiği ve bu sebeple encümenin ülkenin zorunlu ihtiyaçlarının sorumluluğunu
taşıdığı vurgulanır. Komitetin içinde Müslüman olarak yalnızca Varna Mebusu Şakir Bey
bulunmaktadır. Bunun yanı sıra Sofya’daki vesika derdi ve pahalılıktan söz edilir. Bu iki mesele
olmasa Bulgaristan’ın savaşa girmesine ve ondan dolayı etkilenmiş olmasına hüküm
verilemeyecektir. Vesika’da amaç toplumun her kesiminin aynı işleme tabi tutularak ekmek, tuz,
şeker, gaz, kömür gibi birinci derecede ihtiyaç maddelerinden eşit olarak ekonomik bir biçimde
yararlanmalarını sağlamak ve yazarın ifadesiyle düşmanların aç bırakma isteğine tutumlulukla
karşılık verebilmektir.
Bulgarlar gerek ticari ve gerekse siyasi ve idari faaliyetlerine başladıkları günden beri
kendilerine özgü bir düzen kurmuşlardır. Gazinolar, kahveler açık, hatta çok kalabalıktır, etrafta
simsar, komisyoncu, tüccar, işadamı ve aracılar mevcuttur. Büyük caddeler gelen geçenlerle,
mağazalar ise alışveriş edenlerle doludur. Köylü, yerli, asker, Frenk, Alman, Avusturya, Türk
subayları, hatta arada sırada birkaç fesli, tek tük sarıklılar caddelerin daimi ziyaretçileridir. Savaşın
başlangıcında Rusçuk ve diğer yerlerden gelen göçmenler ile müttefik devletlerin subay ve askerleri
Sofya’yı doldurmuştur. Tramvaylar ucuzdur, ancak biletçilerin kıyafetleri hoş değildir. Sofya, tam
bir Doğu şehridir ve bu yüzden de dilencisi çoktur, özellikle de çocuklu çingeneler sıklıkla göze
çarpar. Seyyar satıcılar vardır, ancak Osmanlıdaki gibi çığırtkanlık yapan cinsten değildir ve hiçbir
dükkân önünde çığırtkan bulunmamaktadır. Şekerleme dükkânları olsa da un meselesi yüzünden
hükümet posta imalini yasaklamıştır.2 Rus şekeri, bisküvi, kahve, çikolata, süt ve çay satılmaktadır.
1

Birinci Dünya Savaşında Balkan ülkelerinden Avusturya-Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti Almanya’nın
yanında savaşa girdiler. Diğer Balkan ülkeleri Yunanistan, Sırbistan ve Romanya ise savaşın ilerleyen zamanlarında itilaf
devletleri ismi verilen İngiltere, Fransa gibi ülkelerin yanında yer aldı. Osmanlı Devleti İttihat ve Terakki hükümetinin
gizli anlaşmaları sonucu 2 Ağustos 1914 günü savaşa girdi. Bu savaşta Osmanlı Devleti Çanakkale’de başarılı olmasına
rağmen, diğer cephelerde başarılı olamadı. Birinci Dünya Savaşı sonunda milyonlarca insan hayatını kaybetti. Balkan
Coğrafyasında çok ciddi bir değişiklik olmadı (Nasuhbeyoğlu, 2008: 31).
2

Birinci Dünya Savaşı’nın hem katılan taraflara hem de diğer ülkelere önemli etkileri olmuştur. Bunlar arasında bilinen
siyasi sonuçlar dışında; daha önce savaş görmeyen insanlar savaş ortamının içinde kalmışlar, ordular özellikle sayı
bakımından büyümüşler, savaş öncesi ve sonrasında şehirler ciddi bir açlık ve kıtlığa düşmüşlerdir. Nitekim savaştan
yaklaşık on yıl sonra dünya, tüm algı ve politikaları değiştirecek bir ekonomik krize girmiştir. Bir başka ifade ile büyük
savaş, (başka etkenlerde olmakla birlikte) kısa bir süre sonra büyük bir ekonomik buhranı doğurmuştur (Arslan, 2016:
75). Alman-Türk-Bulgar kuvvetlerinin 3 Aralık 1916'da bir araya gelmesi ve Bükreş’in 6 Aralık 1916’da Almanların
eline geçmesiyle Romanya'nın askeri kaybı büyür. Üç ay önce seferberliğe çağırdığı askerlerin üçte biri olan 250 bin
kişi ölmüştür. 4 Ocak 1917 günü Falkenhayn birlikleri Seret hattına ulaşarak buraya yerleşir. İki ay içinde Romanya
topraklarının büyük bir bölümü İttifak devletlerinin eline geçer. Böylelikle Romenlerin zengin buğday ve petrol
kaynakları da Almanların kontrolüne girmiş olur. Feldmareşal Von Mackensen, Bükreş'e gelir gelmez, Romenlerin
yiyecek stoklarının üçte ikisini askeri yetkililere teslim emrini verdi. Emre uymamanın cezası hapis veya ölümdü.
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Elma, mevsimin yegâne meyvesidir. Bulgar kâğıt parası lef ise Osmanlıdaki üç kuruştan biraz daha
fazla bir karşılığa denk gelmektedir.
Camiden dönme ‘yedi kubbeli’ müze savaş nedeniyle kapalıdır. Yazarın isteği bu müzenin
içinde bulunan doğu eserlerini görebilmek ve Bali Baba3 namıyla orada manevi bir şöhret kazanmış
olan kişinin yazılarını gözden geçirebilmektir. Ziyaret edilen yeni, büyük kilisedeki bir tablo
özellikle dikkat çekicidir. Tabloda kırmızı robalı, eli bıçaklı bir cellada kellesi uçurulmak üzere
vaziyet aldırılan Bulgar azizelerinden birinin mazlum hali resmedilir ve bu noktada Müslümanların
ibadet yerlerinin bu gibi dünyevi ayıplar ve alçaklıklardan uzak ve temiz olması gerektiğine vurgu
yapılır.
Gezi notlarında Sofya’daki güzellikten, Bulgar güzelliğinden de söz edilir. Bulgarların dış
görünüş itibarıyla yüz, göz, burun, dudak, ses, diş, boy, pos, el, tırnak, parmak özellikleri ayrıntılı
bir şekilde tasvir edilir ve Bulgar güzelliğinin özellikle köylerde mevcut olduğu ifade edilir. Bulgar
bakışlarının hemen yere çevrilmesinin ise öy işlerinin ve tarla hayatının yegâne delili olarak
gösterilir.
Plevne Yolunda:
Ahmet Rasim’in gezi notlarının Plevne’ye Kadar başlığını taşıyan beşinci bölümde
karargâha gitmek üzere trenle Sofya’dan Plevne’ye doğru olan güzergâh daha ziyade çevresel
yönüyle resmedilip aktarılır.
Varna Yolunda:
Varna’ya Kadar başlıklı mektupta, trende Dobruca’ya giden bir Bulgar askerinin, kuşatma
zamanında bile dini itikatların en etkin başarı aracı olduğu ve kumandasında bulunan
Müslümanların yiğitçe savaştıklarından söz ettiği nakledilir. Yine trende seyahat sırasında
yolculardan birinin, Osman Paşa’nın istihkâmlarını, yaralandığı ve teslim olduğu yerin gösterildiği,
mısırlık bir alanda askerlerin mısırların arasında gizlendiği, hatta Bulgar kılavuzuyla gelen çok
sayıda Romanyalının farkına bile varmadığı anlatılır. Yazar, 13.yüzyılın son yıllarında Osmanlı
kahramanlığını dünyaya kabul ettiren bu yüce insanın oralarda nasıl savaştığını tasavvur eder ve

Böylece hem yiyecek stokunu Almanlara kaptıran hem de askeri açıdan zayıflayan Romanya’da kıtlık ve açlık baş
gösterir (Çetin, 2019: 543).
3

Bulgar halk geleneğinde Halveti Şeyhi Bali Efendi, Sünniliği savunan ve Sünniliğe aykırı cereyanlara karşı olan bir
şahıstan çok dinî ve etnik yapısına bakılmaksızın tüm insanların koruyucusu olarak kabul edilmekte olduğudur. Bu
bağlamda tarihî bir şahıs olan Bali Efendi, halk inanışlarında Ali (Bali) Baba adıyla yer almaktadır. Sofya Knyajevo’daki
Bali Efendi Türbesi’nin tedavi edici güce sahip olduğuna inanıldığı için evliyanın gerçek dinî ve etnik menşeine
bakılmaksızın burasını her din ve milletten insanlar ziyaret etmektedir. Bali Efendi hakkındaki ilk bilgi Evliya Çelebi
tarafından aktarılmıştır. Gezgine göre Bali Efendi, Bayram-î şeyhi ve Yörük kabilelerinin hocası olup, yetmiş bin kadar
müridi vardı ve görüşü güneş ışığı gibi her yere yayılıyordu. Evliya Çelebi’ye göre Bali Efendi H. 958/M. 1551 yılında
vefat etmiştir ve bu tarih türbesinin kitabesinde yazılıdır. Gezgin, Sofyalı Bali Efendi’nin Samokov’da Şeyh Şakir Efendi,
Doyran’da Doyranî Şeyh Mehmed ve Strumitsa’da İmam Aziz Efendi adında halifeleri olduğunu belirtmektedir. Bunun
dışında İştip kalesinde bulunan yedi tekkeden birinin Bali Efendi’ye ait olduğunu ve bu kalenin muhafızlarından birinin
oğlu olduğunu kaydetmektedir. Oğlunun isminin ise Mustafa Efendi olup Sofya’da bir sarayının var olduğu rivayet
edilmektedir (Mikov, 2016: 115, 116).
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Plevne’den sonra ne zaman bir Osmanlı kıtası yiğitliğiyle ünlense, ne zaman Osmanlı askerliği söz
konusu edilse onun eşsiz adıyla sözlerin süslendiğine dikkat çeker.
Plevne Müdafaası’ndan4 söz edilirken Prens Carol’un5 korku ve tereddüt içinde girdiği bu
savaştan son derece başarılı çıktığı vurgulanır. Garip olan durum ise Romanyalıların bu savaşta
Rusların sağ kolunda bulunması ve dünya savaşında ise sol kanatlarını teşkil etmeleridir. Fakat talih
Carol’un yeğenine başarı yüzü göstermemiş ve Carol, Tuna’yı geçmesine rağmen Ferdinand Seret
nehrinin diğer tarafına can atmıştır. Bunun yanı sıra Kral Ferdinand’ın6 Bükreş’teki sarayı önünde
bulunan ve resmi günlerde Romanya bayrağı çekilen Fransız sisteminde üç Plevne topunun oradan
geri alınarak şehre yollandığı ve Romanya silah müzesinde Vidin kalesinin demirden yapılmış bir
siperinin mevcut olduğu bilgisi paylaşılır. Kral Carol ise elde ettiği eski Osmanlı toplarıyla
silahlarının bir kısmını Sinaia’daki sarayı kapısına süs eşyası olarak koydurtur. Ahmet Rasim’in
hatırladığı olaylar arasında Karadağ Kralı Nikola’nın Çetine’deki ikametgâhının kapısına Osmanlı
toplarından yapılmış bir hac diktirttiği ve memlekette en önemli sanayiden olan kuyuculuğun bir
örneği olmak üzere kazdırdığı bir kuyuya Osmanlı şehitlerinin kuru kafalarını doldurup saklatması
da gelmektedir (Rasim, 1988:56).
Varna:
Varna’dan Mecidiye’ye başlıklı gezi notlarının yedinci bölümünde Varna tasvir edilir. Yol
aldıkça düzenli bir şehir izlenimi veren Varna’nın büyük kâgir binaları, dükkânları ve eczaneleri
yazarın dikkatini çeker. Caddeleri oldukça geniş ve temizdir. Sahile doğru yürüdükçe vaktiyle
Osmanlı’nın orada bıraktığı ahşap evlere ve Müslümanlara rastlanmaktadır.
4

1877-1878 yıllarında Osmanlı Devleti ile Rus Çarlığı arasında meydana gelen savaşta bugünkü Bulgaristan sınırları
içinde kalan Plevne’nin Ruslar tarafından kuşatılması 1877 yılının Temmuz ayı sonlarından başlayıp Aralık ayının onuna
kadar devam etmiştir. Gazi Osman Paşa’nın komutasında Plevne’nin savunmasıyla vazifeli Türk birliği ikmal
imkânlarından yoksun, asker ve silah sayısı bakımından düşmanın üçte biri kadar olduğu halde Ruslar karşısında beş ay
kadar bir süre başarılı bir şekilde mücadele ederek büyük bir takdir kazanmıştır. Romanya ise bu savaş sonrasında
bağımsızlığına kavuşmuştur ve I. Carol, Romanya’nın ilk Kralı olarak ilan edilmiştir (Çavuş, 2016: 165).
5
Bağımsız Romanya’nın ilk kralı olarak bilinen I. Carol, I. Dünya Savaşı başlamadan önce Almanların yanında yer almak
ister. Romanya hem itilaf hem de ittifak bloğu için önemli bir stratejik konuma sahipti. Avusturya-Rusya cephesinin
güneyinde bulunuyordu. Almanya ve Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti'ne silah nakliyatını Romanya üzerinden
yapmaktaydı. Romanya ordusunun güçlü olduğuna inanılmaktaydı. Ayrıca bu ülke, zengin petrol ve buğday
kaynaklarına sahipti. Dolayısıyla her iki blok ile de pazarlık yapabilecek imkânları vardı. Savaş döneminde Romanya'nın
savaşa hangi blokta katılması konusunda Romen siyasi çevreleri ve kamuoyunda farklı görüşler savunulmaktaydı.
Öncelikle Romen Başbakanı Ion Bratianu ve Kral I. Carol arasındaki görüş ayrılığını belirtmek gerekir. Köken olarak
Alman olan Kral, İttifak devletlerine meyilli iken, Başbakan, İtilaf devletlerine sempati duymaktaydı. Bu da
Romanya'nın savaşa girişini geciktiren nedenlerdendi. Romen halkı ve politikacıları ise ağırlıklı olarak AvusturyaMacaristan'ın egemenliğindeki Romenlerin yaşadığı vilayetlerin Romanya'ya ilhakını istemekteydiler. AvusturyaMacaristan sınırları içerisinde Bukovina'da 250 bin, Macaristan'ın egemenliğindeki Transilvanya, Banat, Crişana ve
Maramureş'te yaklaşık 2.500, Rus hâkimiyeti altındaki Besarabya'da yaklaşık 1 milyon, Bulgaristan, Sırbistan ve
Makedonya'da ise 500.000 Romen yaşıyordu. Romanya'nın büyük bir devletin desteği olmadan soydaşlarına yardım
etmesi oldukça zordu. Bratianu hükümetine muhalif basın, eleştirilerini doğrudan doğruya Bratianu'ya yöneltmekteydi.
Bratianu'yu savaşa girmeyerek Romanya için birçok avantajı kaçırmakla itham ediyorlardı. I. Carol, Plevne Savaşı’ndaki
askeri kabiliyetini burada da göstermek ister, ancak bu görüşü Romen konseyi tarafından reddedilir. 1914 yılında
savaşın başlamasıyla ölen kralın yerine evlatlık aldığı yeğeni I. Ferdinand geçer (Çetin, 2019: 537).
6
I. Carol, 1914 Ekim’inde vefat edince yerine İtilaf devletlerine sempati duyan yeğeni ve evlatlığı Kral Ferdinand tahta
çıktı. Bu değişim Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın Bükreş'teki nüfuzunu azalttı. Romanya'nın dış politikası bundan
sonra Romen başbakanı Bratianu tarafından kontrol edildi. Bratianu, İtilaf devletleriyle birçok müzakerede bulunmuş
ve Romanya’nın 28 Ağustos 1916’da savaşa dâhil olmasıyla birlikte, Balkanlar’da yeni bir cephe açılmıştır (Çetin, 2019:
537).
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Bu esnada Dobriç’ten harp kokuları gelmektedir. Kızılhaç sağlık trenlerinde Osmanlı, Bulgar ve
Alman yaralıları görülür ve Dobriç’in ovalarındaki şehitler hatırlanıp onlar için dua edilir.
Kolordu, düşmanın (Toprakhisar-Kobadino) hazırlanmış mevzi üzerine müttefik kıtaları
tarafından icra edilen taarruzda ilkin düşman hattını yarmayı başararak büyük bir zaferin ve sonuç
olarak Dobruca’da birbirini izleyen kazançların esasını hazırlamıştı. Bu savaşta Osmanlı taburu,
Kobadino hattını batı tarafından yarar ve diğer taburları ardı sıra kendine katar, ancak bu süreçte
taburun kumandanı Binbaşı Halil Bey ağır yaralanır. Verilen bilgiler arasında düşman mevzilerine
giren müttefik kıtaların başarısının Feldmareşal Mackensen’e7 ulaştığı ve Mackensen’in bizzat
Paşa’yı arayıp tebrik ettiği ve kıtalara selam gönderdiği yönündedir (Rasim, 1988: 67).
Mecidiye Yolunda:
Ahmet Rasim, Mecidiye yolunda tütünlerin iki vagonla I. Carol’a, eski Tane Köyü’ne gitmiş
olduğunu öğrenir. Bu arada Dobruca Müslüman yatağı olduğu halde Varna’dan bir iki istasyon
ötede bulunan Kuzluca köyünde yalnızca tek bir mescidin bulunmasını yadırgar ve Köstence’nin
büyük bir yağmaya uğramasıyla Romanya’nın Balkan Savaşı sonlarına doğru hırsızlık, gasp yapmış
olduğu yerlerdeki istilasının karşılığını şimdi gördüğü yorumunu yapar.
Mecidiye’de:
Ahmet Rasim’in izlenimiyle Mecidiye’nin çamurlu sokaklarında gezmek zordur, evden eve
ve istasyon dışında gidilecek bir yeri olmadığı için kişinin kendini ve zihnini dinlendirme imkânı da
söz konusu değildir Mecidiye’de. Savaştan dolayı sürekli olarak yaralı sevk edilen Kuzey
Dobruca’da neredeyse hiç Romen kalmamıştır, arada sırada Tatar simasına rastlanır yalnızca.
Etraftaki köylerden gelen Müslümanlar da göze çarpar ve bu kişiler savaşın her yönünü görüp açlığı
ve sefilliği yaşamaktadırlar.
Kolordu’nun 31 Aralıkta Dobruca’yı terk edip Harşova’dan geçerek Eflak bölgesine girdiği
kesinleşir, yani kolordu, Bulgar üçüncü Ordusuyla bağlantısı kesilip Alman Tuna ordusuna
katıldığı için bu sebeple karargâhı bulmak daha da zorlaşmıştır Ahmet Rasim için. Harşova, adeta
bir yangın yeri gibidir, Rus ordusu tahrip edip çekip gitmiştir. Kolordu’nun Dobruca’daki iki
fırkası dört aydan beri sürekli savaş ve ilerleme halindedir.
Ulah Köyleri:
Ulah Köyleri Arasında başlıklı on ikinci bölümünde geçilen köylerde görülenler aktarılır.
Gözlemler neticesinde her milletin layık olduğu hükümeti bulur kaidesinin mevcut durumu göz
önünde bulundurularak Romanya kadar aşikâr bir şekilde ispat eden hiçbir toplumun, ülkenin
olmadığı vurgulanır. Romanya köylerinin hiçbirinde kaldırım, yaya yolu, parke yoktur. Fayton
küçük, hayvanlar dirice olmasına rağmen zar zor ilerlenir. Bazı yerlerde ise dağ taş mekkâre
hayvanı arabası ile doludur.
Ahmet Rasim, karargâha vardığında Babaeski’den tanıdığı Kolordu Komutanı Mustafa
Hilmi Paşa ile karşılaşır. Savaşı seyretmek vahşi bir his vermesi gerekirken ertesi günkü
Silistre’deki çarpışmayı seyredecek olması o ana kadar hiç muharebe görmemiş olan yazarı son

7

Alman Kuvvetleri Başkomutanı Mareşal Auguste von Mackensen komutasındaki (Alman, Bulgar ve Türk birliklerinden
oluşan) 9’uncu Ordu Silistra’da Tuna nehri üzerinden Bulgaristan’dan geçip, Romen Ordusunu Batı ve güneydoğudan
sıkıştırmıştır. Ortak harekâtın amacı, Romen Ordusunu Doğu Eflâk’a hapsetmek olmuştur (Yıkılmazpehlivan, 2018: 60).
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derece heyecanlandırır. Bu arada Almanların Bavyera fırkasının, Rusları mevzilerinden
püskürttüğü, Maçin’in düşüşü ve savaşın bitmek üzere olduğu haberleri gelmektedir.
İbrail’de:
Ahmet Rasim, Silistre çarpışmasını Kumandan Hilmi Paşa ile izler ve konuşmaların özü
yapılacak harekât sonucunda İbrail’e giriş meselesine ayrılır, zira Rusların şehri tahliye ettikleri ve
Alman öncülerinin girdikleri haberi alınır. Bu esnada Maçin ile İbrail’in düşüşü arasındaki
benzerlik ortaya konur.
Sultan II. Mahmut döneminde Rusya ile açılan ve Edirne Antlaşması ile son bulan savaşın
1143 yılının sonlarında olan olaylar arasında Maçin ile İbrail’in düşüşü de aynı şekilde
gerçekleşmiştir. Maçin Cafer Paşa, İbrail’de Süleyman Paşa namlarında iki muhafız tarafından
Ruslara terk edildiğine (Efe, 2006: 151) ve hatta İbrail’in düşüşü üzerine Paşa’nın vezirlik
rütbesinin kaldırılıp kendisinin Eski Zağra’ya sürüldüğüne dair tarihi bir bilgi verilir (Rasim,
1988:109-110).
İbrail Kilesi, İbrail Danası tabirleriyle ünlenen ve bir zamanlar hububat ve zahire ticaretiyle
(Tuna ötesi) eyaletlerin en önemli ticaret limanı olan İbrail 1245 (1829)’dan itibaren Eflak Beyliği
idaresinde kalmıştı.
Müttefik devletler orduları, Romanya’nın başkenti ve Köstence limanını ele geçirdikten
sonra ikinci derecede önemli bir ticaret iskelesi olan İbrail’e8 giderler. Bu başarıyla büyük Eflak
bölgesinin de istilasına son verilir. Bu bölgede geçici olarak Seret Nehri doğal sınır olarak
tanınacaktır, nehrin diğer tarafındaki sahilde ise Alman, Avusturya, Macar, Bulgar ve Osmanlı
kıtaları mevzilenmiştir. Osmanlı hamiyetini yayılmaya mecbur ettiği Silistre müdafaası esnasında
tutunulmuş ve tel örgülerle sağlamlaştırılmış olan mevziler gezilir.9 Romanya’nın Müslüman ve
Slav gibi iki büyük unsurun çarpışma noktasında bulunmasının yanı sıra Macar ve Avusturya
zorlamasıyla zayıf düştüğü, Tuna’nın alt ve yan tarafından sarılan topraklarının verimliliğinin inkâr

8

İbrail, Romanya’nın aşağı Tuna kısmının sol kıyısında, Siret (Seret) Nehri’nin Tuna’ya karıştığı yerin 20 km
güneyinde bazı ticaret yollarının kesiştiği bir noktadadır. Başkent Bükreş’e 165 km mesafede bulunan İbrail’e
(Romence Brâila, Osmanlı kaynaklarında ilk dönemlerde Berâyil, sonraki dönemlerde ise İbrâil ya da İbrâyil şeklinde)
ait ilk tarihi verilere İspanyolca coğrafi bir açıklamada rastlandığı belirtilmektedir. Ancak İbrail’e ait önemli
çalışmaları bulunan Prof. Dr. Mihai Maxim, İspanyolca Drinago adı ile zikredilen yerin İbrail olduğuna dair kesin bir
kaydın bulunmadığını ifade eder. Kesin bilginin ise 20 Ocak 1368 yılında Eflak Voyvodası tarafından Erdel’deki
(Transilvanya) Braşov şehri tüccarlarına verilen bir ticaret imtiyaz belgesine atıfta bulunur, bu imtiyaz belgesine göre
İbrail ismi; Braşov tüccarları mallarını İbrail yolu ile ihraç etseler de Eflak Voyvodasına gümrük ödemiyorlardı
şeklinde geçer. Bu tarihten sonra da İbrail ve limanı Eflak denizaşırı ticaretinin ithalat ve ihrâcat kapısı olarak ön plana
çıkmış ve sadece Tuna kıyılarından gelen ticari maksatlı gemilerin değil, Akdeniz ve Karadeniz’den gelen gemilerin de
ticari faaliyet yapabilecekleri uğrak bir liman kenti olmuştur. Liman özelliğinin dışında İbrail, önemli bir hububat, balık,
sığır ve esnaf merkezi aynı zamanda Eflak bölgesinin hububat ambarı durumundaydı (Engin, 2013: 26, 27).

9

1829 yılında Balkanlarda devam eden çarpışmalarda Varna’nın ele geçirilmiş olması, Rus ordusuna deniz yoluyla ikmal
sağlanmasını büyük oranda kolaylaştırmıştı. Bundan sonra artık Rusların planı çok açıktı. Silistre’nin kuşatılması,
Şumnu’nun gözetim altında tutulması ve Balkanların aşılmasıydı. (…) 12 Mayıs’ta General Dibiç komutasında ileri
harekâta başlayan Ruslar Silistre’yi kuşatıp Pravadi üzerine yürüyüşe başlamıştı. Sadrazam Reşit Paşa bu haber üzerine
Şumnu’dan ayrılmıştı. Reşit Paşanın Varna’daki Rus Kuvvetlerinin bağlantısını kesip Silistre savunmasına yardım etmek
amacıyla Mayıs ve Haziran aylarında düzenlediği hücumlar stratejik bir hataydı. Nitekim Ruslarla Külefçe’de 11
Haziran’da yapılan savaşta Reşit Paşa’nın 40.000 kişilik ordusu tam bir yenilgiye uğramıştı. Hemen sonrasında 30
Haziran’da Silistre düşmüştü (Efe, 2006: 154-155).
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edilemeyecek bir gerçek olduğu ve ülkenin ehil ve yetenekli ellerde bulunmuş olsa/ydı Balkanların
iktisadi hükümdarı olabileceği hükmü verilir.
İbrail sokaklarında tenhalık gözlenir, ilk izlenim ahalinin şehri terk etmiş olması yönündedir,
zira evlerdeki perdeler iniktir ve içlerinden hiçbir ses gelmemektedir. Çamur, İbrail’de de söz
konusudur. Dükkânların çoğu kapalıdır, seyyar satıcılar orada da vardır. Yazarın dikkatini bir
bahçenin önündeki büstte hilale geçmiş kılıç çeker ve ona göre Romenler bu simge ile
Osmanlılardan intikamlarını almış olduklarını ima etmek ister gibidirler.
Ahmet Rasim, geçmişte Osmanlı’nın Romanya’ya misilleme ve haklı girişini ve ardından
İbrail şehrinin yakılmasını tarihten verdiği bilgiyle hatırlatır: Bizans İmparatorluğu hududunda
Edirne civarında bulunulduğu vakit Voyvoda Mircea, Papa V. Urbanus’un teşkil ettiği Haçlı
sürüsüne katılmış ve Osmanlıya silah çekmiş idi. Mircea’nın Fetret devrinde oynadığı rol de
Osmanlı istiklali namına unutulur cinsten değildi. Çelebi Sultan Mehmed, adı geçeni hamisi olan
Macar yardımcı kuvvetleriyle beraber Yerköy ile Bükreş arasında bozarak haraca bağlamıştı.
Mircea’dan sonra Şeytan Voyvoda10, yani Drakula Devri başlamış ve kan dökücülüğü ile
ünlenmişti. Varna Savaşı’nda Osmanlı ordusuna karşı saf bağlamış ve İkinci Kosova Savaşı’nda da
ispatlamıştı. Fatih ile Drakula’nın karşılaşmasında da Romanya tarihinin canilik ve kötülük
sayfaları açıkça görülür. Padişah geçtiği yerlerde yirmi beş bin masumun kazığa vurulmuş olduğunu
görünce hayretler içinde kalmış ve bu öfkeyle İbrail’i yakmıştı ( Rasim, 1988: 121-122).
İbrail’in işlek limanı üzerinde kimseler görünmez. Kaçamamış bir-iki vapur, tek tük mavna
kıyıda kalmış, tüm fabrikalar, değirmenler işi durdurmuştur. Her tarafa sakinlik ve sessizlik
hâkimdir. Siyaset bu gürültü kaynağının da dilini kesmiş gibidir. Şehrin sahil kısmında ise savaşı
hatırlatan hiçbir yıkıntı izi görülmemektedir. Ruslar şehirden geri çekilirken eşya, yiyecek, giyecek
ve diğer işlerine yarayan ne varsa hepsini alıp götürmüşler ve onlar çıkar çıkmaz ise Romenlerin en
müthiş düşmanı Bulgarlar belirmiştir. İbrail’de hava son derece soğuktur. Yol üzerindeki ufak tefek
su birikintilerinin hepsi son damlalarına varıncaya kadar donmuş vaziyettedir. Bu sükûnetin
arasında şehrin kuzey tarafından top sesleri gümbürdemeye devam eder. Vakit geçirmek için kitap,
sinema, çalgılı kahve yoktur. Orada da çingeneler dilenciliği seçmiştir. Dükkânların pek çoğu açık,
ancak mal yoktur. Bakkaliye dükkânlarında kutu sardalyadan, miktarı oldukça sınırlı birkaç türlü
konserveden başka bir şey kalmamıştır. Şekerin tadı, zeytinyağının rengi, sadeyağın kokusu,
peynirin çeşnisi unutulmuştur. Bununla birlikte saklanmış pek çok malın mevcut olduğu
10

Cellat, şeytan voyvoda, drakula, kazıklı voyvoda, kara şeytan gibi pek çok unvanla anılan Eflak kralı III. Vlad Tepeş,
Türk kaynaklarında Müslümanları kazığa geçirmesinden dolayı bu adlarla anılır. Fatih Sultan Mehmet döneminde
kardeşi Radul ile birlikte sarayda yetiştirilmiş ve iyi eğitim almış olan Vlad Tepeş, Sultan tarafından 1456’da Eflak
Prensliği’ne tayin edilir. Vlad’ın bu göreve layık görülmesinde Boğdanlılar ve Macarlara karşı kazandığı zaferlerin etkili
olduğu bilinmektedir. Ancak Fatih bu esnada, Vlad’ın başına büyük dertler açabileceğine dair en ufak bir kuşku
duymamaktadır. Halk arasında Kazıklı Voyvoda veya Kara Şeytan olarak tabir edilen Vlad, bu göreve giderken Fatih’e
bağlılık yemini vermiş ve Eflak’a gittikten sonra da Osmanlı’ya bağlılığını sürdürmüş, vergisini zamanında ödemiştir.
Ancak bu sadakat fazla uzun sürmemiş, Macarlarla anlaşma yolunu seçen Vlad, halka da türlü zorbalıklar yapmıştır.
Fatih’in Karadeniz’deki bazı huzursuzlukları gidermek için İstanbul’dan ayrıldığı sırada, bunu fırsat bilen Voyvoda Vlad,
zorbalıklarının dozunu iyice arttırmıştır. Kendi halkı tarafından da Cellat olarak adlandırılan voyvodanın yaptığı bu
zorbalıklar, Edirne’de muhafız olan İshak Paşa tarafından padişaha bildirilmiş ve Vlad derhal İstanbul’a çağrılmıştır. Bu
arada birikmiş olan iki yıllık vergisi de istenmiştir. Ancak voyvoda memleketinde karışıklıklar olduğunu ve oradan
ayrılması halinde Macarların memleketi ele geçireceklerini ileri sürerek İstanbul’a gitmemiş, Trabzon seferi için elçilerle
tebrik hediyeleri göndererek bağlılığını bildirmiştir. Bu sebeple mevzu üzerinde pek fazla durulmamıştır. Ancak Drakula
Vlad zulüm ve işkencelerini sürdürmeye devam etmiştir. Vlad, Tuna’yı aşarak Dobruca’yı talan etmiş ve Müslümanları
katletmiştir (Pala, 2009: 14).
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hissedilmesine rağmen görünürde hiçbir şey yoktur. Top tüfek sesinden yalnızca kuşlar değil
Tuna’daki balıklar bile kaçmıştır. Karanlık, şehre çabuk yayılır. Şehirde güneşin batışı ‘evine gir!’
ve ‘olayları bekle’ işareti yerine geçmiştir.
Almanlar İbrail’e girer girmez gazete yayınına başlamışlardı. Bu gazete Donau Arme
Zeitung adında ikisi Almanca ikisi Rumence dört sayfadan oluşan düzenli, saati saatine yayınlanan
günlük bir gazetedir. Gazete, asayiş ve düzene ilişkin ordu emirlerini, resmi tebliğleri ve yerel
haberleri içermektedir. Oraya kadar bir şekilde gelebilmiş olan Akşam gazetesinin nüshasının ise
yıpranıncaya kadar beş yüz defa elden geçtiği eleştirisi yapılır.
Şehirler çalışma derecesinde hayat bulurlar kuralı hükmünce İbrail’de son nefes bile
kalmamış, savaş İbrail’i de vurmuştur, öldürmüştür. Söz konusu durum Ahmet Rasim’in kendine
özgü üslûbuyla şu sözlerle ifade edilir: Şimdi İbrail kıtlığa mahkûm, aç kalacak, sefalet görecek,
ihtimal ki açlığından bir daha ölecek, doktoru barış olsa bile ancak elli sene, o da çalışma iki kata
çıkarılabilirse, kendine gelebilecek ( Rasim, 1988:148).
Karargâhtan başka her yerde bir uyuşukluk, gevşeklik, tembellik, işsizlik söz konusudur, ara
sıra top düelloları sessizliği bozmaktadır yalnızca. Etrafta en fazla duyulan haberler şu şekilde
sıralanır: Altı esir alınmış. Üç yaralı bir şehit! İki kişinin elleri donmuş! Un bitiyormuş! Yolları kar
basmış! Tuna donacakmış! Zavallı vefat etmiş (Rasim, 1988: 149-150).
Bükreş’te:
Bükreş sönüktür, sokaklarında kimse yoktur. Şehirde yazarın ifadesiyle sokaklardan
ikametgâhlara, ikametgâhlardan sokaklara geceli gündüzlü cereyan etmekte olan fuhuş gece
yarısına kadar med, sabaha karşı cezir halindedir (Rasim, 1988:164). Bükreş’teki dükkânlara giren
çıkan yoktur, pahalılık orada da söz konusudur. Gündüz bile şehirde bir sessizlik hâkimdir, bir iki
koketin kızaklarından başka bir şey görünmez; tramvayları atlar çeker, kadınlar biletçilik yapar;
sinemalar kalabalıktır yalnızca.
Ahmet Rasim, gezdiği yerlerin birinde o sıradaki Romen Başbakanı Bratianu, ve babası
Constantin (Dinca) Bratianu’nun resmini görür ve Romen toplumunun ne makus bir tarihe sahip
olduğunu tarihten sahnelerle hatırlar. Baba, Romanya’ya Balkanlar’da oldukça önemli bir siyasi
nüfuz kazandırmıştı. Baba Romanya’ya kazandırmış iken oğlu kaybettiriyordur. Kral Carol’a
yaramış olan Bratianu’nun bıraktığı halefi Kral Ferdinand’a ise yaramamıştır ( Rasim, 1988: 165166).
Sonuç:
Avrupalı devletler Balkanlar, İstanbul ve Boğazlar istikametinde ilerleyen Rusya’nın
yayılma politikasına karşı bir tampon olarak Eflak ve Boğdan’ın birleşmesini, yani küçük
Romanya’nın kurulmasını kabul etmişler ve I. Carol döneminde (1866- 1914) Osmanlı
Devleti’nden ayrılma talebine olumsuz cevap alınmasına rağmen Romanya, 9 Mayıs 1877’de
bağımsızlığını ilan etmişti. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’na katılan ve Plevne’de Osmanlı
kuvvetlerinin yenilmesinde etkili olan Romanya’nın bağımsızlığı ancak 1878 yılında Berlin
Kongresi’nde tanınmıştı. I. Dünya Savaşı başladığında ise Romanya, başlangıçta tarafsızlığını ilan
etmiş, ancak savaşan devletler açısından stratejik bir konumda olması, insan ve yer altı kaynakları
açısından da son derece önem taşımasından dolayı 27 Ağustos 1916 tarihinde. İtilaf devletleri
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safında savaşa katılmıştı. Romanya'nın savaşa girmesiyle Osmanlı Devleti müttefiklerine yardım
etmek amacıyla bu ülkeye kuvvet sevk etmiş ve bu amaçla 15. ve 25. tümenlerden oluşan 6.
Kolordu, Romanya'ya gönderilmiş ve karargâhı Sofya’da bulunan Feldmareşal Mackensen
Ordusu’nun emrine verilmişti. İşte bu tarihsel süreçte gazeteci-yazar kimliğiyle savaşılan bölgedeki
askerlere tütün götürmek için yola çıkan Ahmet Rasim, Romanya Mektupları eserinde gezdiği
gördüğü mekâna, insana ve çevreye dair izlenimleriyle birlikte savaşın acı yüzüne Romanya’nın
Balkanlar’daki önemine ve tarihine de vurgu yaparak kendine has üslûbu ve sübjektif bakış açısıyla
ortaya koymaya çalışmıştır.
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KUVÂ-Yİ MİLLİYE’NİN YÜZÜNCÜ YILI’NDA YENİ BİR ROMAN:
KIVILCIMDAN ALEVE EGE’DEKİ KUVÂ-Yİ MİLLİYE
A NEW NOVEL IN THE 100 TH ANNIVERSARY OF THE NATIONAL FORCES: THE
NATIONAL FORCES IN AEGEAN FROM SPARK TO FLAME
Ayla KAŞOĞLU
Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı
ÖZET
Bilindiği üzere Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Mondros Ateşkesi sonrasında İstanbul’daki
merkezi hükûmetin gücünü yitirmesi, Anadolu’nun idari, mali, sosyal sorunlarına ve işgalcilerin
yarattıkları olumsuzluklara bir çözüm getirilememesi sonucunda yaşananlar karşısında Anadolu
insanının aralarında bir güç birliği oluşturmasına neden olmuş ve çeşitli yörelerde Osmanlı
ordusunun silahlarının alınıp dağıtıldığı günlerde bir millî direniş hareketi olarak Kuvâ-yi Milliye
doğmuştu. İşte Çağdaş Türk yazarlarından Serra Menekay’ın yeni kitabı Kıvılcımdan Aleve
Ege’deki Kuvâ-yi Milliye başlıklı eseri tarihimizdeki bu önemli olayı konu edinir. Eylül 2019’da
yayımlanan kitabın Kuvâ-yi Milliye’nin kuruluşunun yüzüncü yılına denk gelmesi de son derece
anlamlıdır. Kıvılcımdan Aleve Ege’deki Kuvâ-yi Milliye’de o günlerde yaşananlar adeta
destanlaştırılarak gerçek kişiler üzerinden olaylar kaleme alınır. Tarih sahnesindeki İlkkurşun
Muharebesi ve Demirci Akıncıları’nın yanı sıra Kırımlı Ayşe Çavuş, Gördesli Makbule ve Yörük
Ali Efe gibi yurt sevgisiyle yoğrulmuş fedakâr kişiliklerle de dolu olan kitapta Ödemiş merkez
alınarak Ege’deki Kuvâ-yi Milliye direnişi, Kurtuluş Savaşı ve Ege’nin kahramanları gözler önüne
serilir. Milli Mücadele yıllarının birbirinden çok farklı hayatlarını yaşayan ancak ülkeleri için bir
araya gelip kenetlenen efe, bürokrat, din adamı, esnaf ve kadınlarının Ege’de verdikleri özgürlük
savaşı coşkulu bir dille eserde yansımasını bulur.
Bu çalışmada yazarın da ifade ettiği gibi bundan tam bir yüzyıl önce Ege’nin dağlarında halkın
yaktığı Kuvâ-yi Milliye kıvılcımının nasıl aleve dönüştüğü söz konusu eserden yola çıkılarak
kahraman kişilikler ve olaylar üzerinden gösterilmeye ve tarih-kurmaca ekseninde irdelenmeye
çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kuvâ-yi Milliye, Direniş, Mücadele, Anadolu.
ABSTRACT
As it is known, the fact that central government in Istanbul lost its power as a result of the Armistice
of Mudros after the First World War, and that administrative, financial and social problems of
Anatolia and the negativities created by the invaders were not delivered a solution led to
collaboration of the Anatolian people against the experiences. Thus, National Forces were born as a
national resistance movement in the days, when weapons of Ottoman army were withheld and
distributed in different regions. One of the contemporary Turkish authors Serra Menekay’s new
work National Forces in Aegean from Spark to Flame is about this important event in our history. It
is highly meaningful the fact that released year of the book published in September 2019 coincides
with 100 th anniversary of National Forces’ establishment. Making the events in those days
legendary, Menekay describes them through real persons in her work. In the book, including the
first bullet war, Demirci raiders, patriot and altruist people such as Demirci Akıncıları, Crimean
Sergeant Ayshe, Gordesli Makbule, Yoruk Ali Efe, the War of Independence, resistance of National
Forces in Aegean and Aegean
heroes is shown centered on Odemis region. The freedom war in the Aegean of the efes,
bureaucrats, clergymen, tradesmen and women having and experiencing different lives of the
years of National Struggle, but coming together for their countries, finds reflection through
enthusiastic language of the author.
www.iksad.org.tr

İKSAD

24

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

In this study, as mentioned by the author, how spark of National Forces, burnt by people in the
mountains of the Aegean a century ago, turned into a flame will be tried to be shown through heroes
and events and it will be tried to be examined on the axis of history and fiction.
Keywords: National Forces, Resistance, Struggle, Anatolia
GİRİŞ:
Yazar Serra Menekay’ın Kıvılcımdan Aleve Ege’deki Kuvâ-yi Milliye başlıklı kitabı, Ege
Coğrafyası’na dair bilgi verilmesiyle başlar ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Ege Bölgesi’nin kıyı Ege
bölümünde, merkezi Ödemiş olarak belirlediğimizde, kuzeydeki Bozdağlar ve onun ardındaki
Turgutlu, Alaşehir, Demirci, Akhisar dörtgeninin içinde kalan alan ve güneydeki Aydın Dağları ile
yine onun ardındaki Aydın, Denizli, Bozdoğan ve Çine sınırları arasında olan yerlerde olan bitenler
aktarılır. Bu bölge Batı Anadolu’daki Kuvâ-yi Milliye’nin doğduğu ve büyüdüğü alan olarak
gösterilir. Ödemiş’in merkeze alınması yazar tarafından üç nedene bağlanır: Birincisi; Kuvâ-yi
Milliye’nin ilk örgütlü cephe savaşı olan İlkkurşun Muharebesi’nin 1 Haziran 1919 tarihinde
Ödemiş’te yapılmış olmasıdır. Bu cephenin kahramanlarının bir bölümü ilk kıvılcımı orada
yaktıktan sonra Alaşehir’e, bir bölümü Bozdağlara, bir bölümü de Nazilli’ye geçmiş ve oralarda
Kuvâ-yi Milliye’yi kurmuş ya da bir başka deyişle oralarda filizlenmekte olan direnişe destek
vermişlerdir. İkinci neden, Ödemiş’in coğrafi olarak bu alanın ortasında yer alması ve bu nedenle
hem kuzeydeki hem de güneydeki Kuvâ-yi Milliyecilerin birbirleriyle olan bağlantısını sağlarken
gelip geçilen bir yer olarak direnişin hep içinde ve merkezinde bulunmasıdır. Üçüncü neden ise
yazar Menekay’ın ifadesiyle kendisinin Ödemiş’te büyümüş olmasıdır (Menekay, 2019: 25-26).
Efelik, Zeybeklik:
Bilindiği üzere Ege’de özellikle Küçük Menderes’teki Ödemiş bölgesi ve Büyük
Menderes’teki Aydın yöresi Efeler Diyarı olarak bilinir. Kurak ve sıcak geçen yazlar ve tarım
arazileriyle kaplı olmaları nedeniyle ovalar, kaçıp saklanılması zor bir coğrafi yapı oluşturur. Büyük
Menderes tarafında bol olan sazlıklar işgal sırasında görüşü artırmak için Yunanlılar tarafından
yakarak temizlenmişti. Ovadan düşmana gün ışığında gizlice yaklaşmak imkânsız olduğu için ancak
karanlıkta yapılan baskınlar başarılı olabilirdi. Ovada saklanmak ve barınmak da güç olduğundan
dolayı Kuvâ-yi Milliyecilerin meskeni, tıpkı efelerinki gibi dağlar olmuştur (Menekay, 2019: 289).
Yoksul ve ezilen halkın gözünde efelik, haksızlığa karşı koymanın bir simgesi haline
geldiğinden Ege’de halk arasında efelere sevgi ve saygı beslenmiştir. Bu noktada Ödemiş’ten
yetişen 102 efeden en ünlüleri Çakırcalı Mehmet Efe (1871-1911) ve Kamalı Mustafa Efe (18751905)’dir. Onlardan sonra yetişen tüm efeler ya Çakıcı’nın ya da Kamalı’nın zeybek grubundandır
ve bu gruplar Cumhuriyet’in ilanına kadar birbirlerine rakip olmuşlardır.1
Tarihe baktığımızda zeybeklerin savaş durumunda devlete destek vermesi ilk olarak Ruslarla
yapılan savaşlarda görülür. 1854 yılında Silistre Savunması ve Kırım Savaşı sonrasında Karadağ
ayaklanmasında süregelen bu destek, 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında da
devam eder. Osmanlı Rus Savaşı’nda devlet, genel af ilan ederek efelerle zeybeklerden yardım ister
ve efeler düze inerek gönüllü taburlarla savaşa katılıp cepheye giderek bu çağrıya olumlu yanıt
verirler. Bunların arasında Ödemiş’in ünlü efesi Çakıcı’nın yani Çakırcalı Mehmet Efendi’nin
babası Koca Çakırcalı Ahmet Efe de vardır (Menekay, 2019: 38-39). Ancak bir süre sonra pek çok
efe ve zeybek katledilir. İşte bu katliamın kurbanlarından biri de Koca Çakırcalı Ahmet Efe’dir.2
1

O dönemin zor koşulları içine zeybekler arasında bir birlik söz konusu değildi. Küçük Menderes yöresinde ve
etrafındaki bölgede kol gezen zeybekler arasında çekememezlik, kan davası vb. olaylar mevcut olduğu gibi, bir de ayrı
kollardan geliyor olmaları aralarında birliğin oluşmamasında etkili olan faktörlerden biriydi. İleride bölgeye gelerek milli
direnişi örgütlemeye çalışan Celal Bayar’ı da uğraştıran en önemli sorunlardan biri zeybekler arasındaki bu gerginlikti.
Bunu Celal Bayar’ın şu ifadesi açıkça ortaya koymuştur: “Öteden beri zeybekler arasında birbirini çekememezlik ve kan
davaları vardı. Kamalı Efe, Çakırcalı Efe bilmem ne efe takımlarının bir araya gelmeleri zor bir işti. Bütün iptidai insanlar
gibi, bunlar da bu zaafa kendilerini kaptırmışlardı. Yanık Halil İbrahim Efe’ye fazla güvenir görünmek Gökçen’i işten
uzaklaştırabilirdi. Çünkü Yanık Halil İbrahim Kamalı Kolu’ndan, Gökçen ise Çakırcalı Kolu’ndandı. Bunlar birbirinin rakibi
idi (Özcan, 2009:28).
2
1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi)’nın başında genel bir af çıkarıldı; Ödemiş ve çevresindeki efe ve zeybeklerin
önemli bir kısmı bu gelişme ile beraber yüze indiler. Bunlar arasında Ödemiş yöresinin ünlü efesi Çakırcalı Mehmet
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Yaşar Kemal, Çakıcı Mehmet Efe’nin yaşam öyküsünü Çakırcalı Efe kitabında anlatırken,
Çakıcı’nın insanlık tarihinin en büyük eşkıyacısı olduğunu belirtir. Çakıcı’nın on beş yıllık efelik
yaşamında 1081 kişiyi öldürdüğü, her daim yoksulun ve ezilenin yanında görünerek halkın
sevgisini kazandığı ve ardına aldığı bu destekle daha da güçlendiği söylenir. Çakıcı Efe, ezeli rakibi
Kamalı Efe’yi 1905 yılında Birgi’de pusu kurarak öldürür. Ünü yurtdışına da ulaşan Çakıcı ile ilgili
olarak Alman Profesör Esmo Littmann, Berlin’de 1915 yılında ünlü efenin biyografisini
Tschakydschy (Çakıcı) adlı bir kitapta yayımlamıştır.
Direniş, Kuvâ-yi Milliye ve Ödemiş’in Rolü:
Kurtuluş savaşı sırasında Yunanlıların hızlı ilerleyişi, Türk halkının işgaller karşısında son
derece tepkisiz kalmasından kaynaklanmaktaydı, zira o sırada halkın büyük çoğunluğu uzun
yıllardır süren ve hep yenilgilerle biten savaşlardan yorgun düşmüş ve devlete olan güvenini
yitirmiş durumdaydı. Halk artık yapacak bir şey kalmadığına inanıyor, adeta tevekkül ediyor ve
üstelik işgal birlikleri karşısında sessiz ve uslu olunursa kötü muameleden kurtulacağını
sanıyorlardı. İşte bu noktada direnenlerden Albay Bekir Sami Bey, Yunanlıların İzmir’i işgalinden
altı gün sonra İstanbul’dan deniz yoluyla Bandırma’ya geldiğinde her yerin Yunan bayrakları ve
zafer taklarıyla süslendiğine tanık olur ve hiçbir yetkilinin de bunlara karşı çıkmamış olduğunu
görür. Kendisi dipçik, tüfek ve tokatla Yunan bayraklarını indirtir ve bir camiden halka seslenerek;
Haydi silah başına. Bugün ne bir hükümet ne de devlet kalmıştır. Devlet de hükümet de sizsiniz der
(Menekay, 2019: 63).
Hatırlanacağı üzere tarihte Yunanlıların İzmir’i işgalinden önce 30 Ekim 1918’de Mondros
Mütarekesi’nin imzalanmasının ardından İngiliz ve Fransızlar işgallere başlamışlardı. Aslında ilk
direniş 19 Aralık 1918 tarihinde Fransızların Adana’yı işgali sırasında oluşmuştu ve Hatay iline
bağlı Dörtyol kazasının Karakese köyünde köylüler barikat kurup köylerini savunmuşlardı
(Menekay, 2019: 59). Dolayısıyla Karakese Çatışması Kurtuluş Savaşı öncesi ilk silahlı direniş
olarak tarih sayfalarında yerini almıştır.
Kuvâ-yi Arapça’da güç, Milliye ise ulusal anlamında olduğundan Kuvâ-yi Milliye, Ulusal
Güçler demektir. Dar anlamıyla Kurtuluş Savaşında düzenli ordular kurulmadan önce düşmana
karşı vur-kaç yöntemiyle mücadele eden ulusal direniş kuvvetlerinin genel adıdır. Geniş anlamıyla
ise bağımsızlığını koruma uğruna, ulusal istek ve milletin genel desteğiyle oluşan ve milletin tüm
güçlerini varlığında toplayan bir örgüttür Kuvâ-yi Milliye (Menekay, 2019: 64). Geçmişte ve
günümüzde Kuvâ-yi Milliye hareketini kendi penceresinden değerlendiren herkes farklı bir yorum
getirmektedir. Padişah Vahdettin için Kuvâ-yi Milliye entrika çeviren yeni bir partiydi ve padişahı
tahtından ve canından etmek için ortaya çıkmıştı. Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Winston
Churchill ise Kuvâ-yi Milliye’yı Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü korumayı hedefleyen yurtsever
bir örgüt olarak nitelendirmişti (Menekay, 2019: 64-65).3
Efe’nin babası Koca Çakırcalı Ahmet Efe de vardı. Yüze inen bu efe ve zeybekler gönüllü taburları ile beraber cepheye
gittiler ve savaş yenilgiyle son bulunca sağ kalanlar köylerine geri döndü. Ancak savaş sonrası oluşan koşullar nedeniyle
tekrar dağa çıktılar. 1883’te İzmir Valisi Hacı Naşit Paşa döneminde Ödemiş ve çevresinde pek çok efe ve zeybek
katledildi. Bunlar arasında Koca Çakırcalı Ahmet Efe de mevcuttu. Osmanlı’nın aldığı bu kanlı önlemler, zeybekliği
ortadan kaldırmadı. Osmanlı Hükümeti’nin sorunun kaynağına inip insanları bu yola iten problemlerin çözümü için
uğraşmayıp, sadece sorun çıkaran kişilerin katledilmesine yönelik yaklaşımı Ödemiş ve Küçük Menderes’in diğer
kısımlarında birçok efe ve zeybeğin türemesine yol açtı (Özcan, 2009: 10).
3
Prof. Dr. Akşin'e göre, Kuvayı Milliye, önce Yunan istilası ve sonra da Güneydoğu' da Fransız işgaline karşı oluşan milis
kuvvetleridir. Rahmi Apak, İstiklal Savaşı' nda Garp Cephesi Nasıl Kuruldu? adlı eserinde Kuvayı Milliye için; Asker-milis
karışımı bir kuvvettir demektedir. Prof. Dr. Aybars; Halkın, askerin, efelerin oluşturduğu bir mukavemet hareketinin
ortak noktası vatan savunması ve Türklük duygusu idi. Böylece oluşan bir mukavemet hareketi, Ayvalık' tan Denizli' ye
kadar uzanan geniş bir çizgi üzerinde milli cephenin doğmasına yol açtı. Bu milli cepheyi oluşturan kuvvetlere ve
harekete dar anlamda ‘Kuvâ-yi Milliye’ hareketi denildi. Bu anlamıyla Kuvâ-yi Milliye, silahlı mukavemeti ifade
etmekteydi" diye belirtmiştir. Mustafa Kemal Paşa ise Kuvâ-yi Milliye’yi şöyle tanımlamıştır: Vatanı müdafaa ve
muhafazadan ibaret olan vazife-i asliye doğrudan doğruya milletin kendisine teveccüh etmiş bulunuyordu. Millet
orduya, kendi içinden teslim ettiği efradını düşman tecavüzüne maruz olan mıntıkaların müdafaasına, düşman
tasallutuna uğrayan kardeşlerinin hayatının müdafaasına memur etmeye mecbur olmuştur. İşte buna kuvve-i milliye
diyoruz (Gülcan, 2007: 186-187).
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Kurtuluş mücadelesi vermek üzere Anadolu’ya doğru yola çıkan pek çok vatansever subay
arasında Yüzbaşı Selahattin Bey ve Albay Bekir Sami (Günsav) Bey’in yanı sıra Ödemişli Avukat
Hamit Şevket (İnce) Bey vardır. Hamit Şevket Bey, Yüzbaşı Selahattin Bey’e Ödemiş’te silahlı bir
kuvvet örgütleme ve Yunanlılar Ödemiş’e yönelirse silahlı bir direniş gerçekleştirmek için gereken
hazırlıkları yapmayı amaçladığını ifade eder. Ödemiş Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tahir Bey’in
odasında yapılan gizli toplantıda da; para bulunan her devlet kurumuna el konulması ve kasaların
mühürlenmesi, ilçede bulunan yedek subayların derhal silahaltına alınması ve depolardaki
silahların gerektiğinde halka dağıtılmak üzere güvence altına alınması, dağlarda dolaşan
zeybeklere haber gönderilerek Yunanla savaşma zamanının geldiğinin bildirilmesi ve civardaki ilçe
ve nahiyelerle ilişkileri sürdürmek için güç ve moral verici telgraflar çekilmesi kararlaştırılır
(Menekay, 2019: 71-72).
17’nci Kolordu Komutan Vekili Albay Bekir Sami'nin Yüzbaşı Rasim ile gönderdiği
emirden cesaret alan, Askerlik Şube Başkanı ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Tahir ve Avukat
Hamit Şevket (İnce) ve işbirliği içinde hareket eden Ödemiş Kaymakamı Bekir Sami (Baran) Bey
halkı ve eşrafı arkasına alarak gönüllülere Askerlik Şubesi deposundaki silahları dağıtmış, 15 yedek
subayı silâh altına almış ve beş gün içinde Kuvâ-yi Milliye denen ilk örgütü kurmuşlardır. Ödemiş
Kaymakamı Bekir Sami Bey, büyük bir medeni cesaretle İtilâf Devletleri temsilcilerine 29 Mayıs
1919'da çektiği telgrafta artık biliniz ki, kalem değil silah konuşuyor ifadesini taşıyan protestosu ile
Kuvâ-yi Milliye'nin silahlı mücadelesinin başladığını ilan etmiştir (Gülcan, 2007: 229). Benzer bir
şekilde Demirci Efe de Yunan işgaline karşı efeleri toparladığı gün ayağa kalkarak; Bir genç
düşmana ilk kurşunu sıkmış, bundan sonrası bize düşer! demiştir (Güneş, 2013: 270).
Ödemiş’te komutan Yüzbaşı Tahir (Özerk ) Bey, anılarında 1200 kadar silahla yeteri kadar
cephanenin halka dağıtıldığını yazmıştı. Ali Orhan (İlk kurşun), Sarıgöllü Selim (Kayalar), Mahmut
Selim (Örsel), Ahmet Şükrü (Konuk), Salih Vecdi (Can), Selim Rıfat, Aziz (Kurtcebe), Hamdi
(Akalın), Osman (Duygulu), Aydınlı Ahmet, Öğretmen Faik (Kızıltan), Öğretmen Şeref Remzi ve
Öğretmen Tatar Nuri Beyler. Bunlara ilave olarak 12 jandarma eri. İşte bu 25 kişilik ekip Kuvâ-yi
Milliye’nin ve dolayısıyla Kurtuluş Savaşı’nın ilk milli cephesini Ödemiş’te açarlar (Menekay,
2019: 76-77). Bu cephe Küçük Menderes ovasına hâkim konumuyla stratejik açıdan önemli olan
Hacı İlyas Tepesi’ndedir (Bu tepenin adı daha sonra İlkkurşun Tepesi olarak değiştirilir ve buraya
İlkkurşun Anıtı dikilir).4 Cephe oraya kurulur ve civar köylere postalar çıkarılır. Halk silah başına
çağrılır. Cephenin hemen yanında yer alan tren istasyonundaki telgraf binası yıktırılır, tren hatlarını
yıkmak için çok çaba sarf edilir, ancak eldeki patlayıcıların gücü bunu başarmaya yetmez. Rayların
üzerine kütük ve taşlar konarak tren yolu kesilir. Bu suretle Ödemiş’in İzmir ile bağlantısı kopar ve
Yunan askerlerinin haberleşme ağı bozulur (Menekay, 2019: 77). Gerek teçhizat olarak gerekse
sayıca Yunan askerleri Ödemişli Kuvâ-yi Milliyecilerden çok daha fazladır. Sabah saat sekizde
başlayan çarpışmada iki saatin sonunda Kuvâ-yi Milliye direnişçilerinin mermileri tükenmeye yüz
tutar ve yedek mermileri de yoktur. İkindi zamanı Yunan birliklerinin bir bölümü komutanlığın
bulunduğu Hacı İlyas (İlkkurşun) Tepesi’ne saldırır. Yunan askerleri Ödemiş’e on kilometre
mesafede bulunan Hacı İlyas ve Kayaköy tepelerinde epeyce ölü ve yaralı verirler. Ödemişli Kuvâyi Milliyeciler ise bu ilk muharebelerde 2 şehit ve 20 yaralı verirler.5 Ödemiş’teki İlkkurşun
4

Aydın Milli cephesinde Milli Menderes Alayı Kumandanlığı yapmış olan Jandarma Albayı Nuri Vural Bey, Ali Orhan
Bey’e yolladığı mektubunda şöyle demektedir: İstiklal savaşı ateşinin tutuşmasında ilk kibrit vazifesini kimin yaptığı ve
nerede olduğu hakkındaki bilgilere gelince; Bu ateşin ilk fışkırma yerinin Ödemiş olduğu ve İlk kurşunun da Hacıilyas
tepesinden atıldığı kanaatindeyim (Güneş; Özcan, 2019: 95).
5
Batı Anadolu’nun işgaline karşı savunuculuk ve Milli mücadelenin sesi olarak Balıkesir’de İzmir için çıkan bir gazete
olan İzmir’e Doğru Gazetesi’nin yedinci sayısı baş sütunda bir haberle çıkar. Bu haber milli mücadelenin önemli yerel
liderlerinden Gökçen Efe’nin Ödemiş Cephesi’ndeki çatışmalarda şehit olmasıdır. Şahadet haberi bir hınç alma
haberine dönüşür. Bu şahadetten üzüntü duymayacak hiçbir dindaşımız olmayacağı gibi unutulmamalıdır ki Gökçen
Efe’nin intikamı kahraman mücahitlerden tarafından muhakkak ki alınacaktır. Kimsenin bu konuda şüphesi olmasın
sözleriyle millet için çalışan kimselerin hesabını millet alacaktır duygu ve düşüncesini ön plana çıkartılmaktadır. Ayrıca
bir efe haberinin baş haber olarak verilmesi örgütlenmede ve halkın gözünde efelerin konumu hakkında da bilgi
vermektedir (Ayhan, 2008: 335).
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Muharebesi’nde Yunan ordusu karşısında ilk örgütlü halk direnişinin somut örneği verilir.6 Bu
muharebe Kuvâ-yi Milliye’nin halkın içinden kurumsal ve örgütsel bir başkaldırıyla Yunan
ordusuna karşı verilen ilk cephe savaşı olması sebebiyle bir ilktir ve bu başkaldırı tüm Türkiye’de
Kuvâ-yi Milliye dönemini başlatır.7 Yunan yayılmasına karşı çıkılabileceği düşüncesi oradan güç
alarak Alaşehir Kongresi’nin de toplanmasıyla Ege’de Alaşehir, Balıkesir ve Aydın cephesi gibi
yeni cepheler oluşturulacak ve bu cepheler kurulacak Batı Cephesi’nin mayasını oluşturacaktır.
Yunan birliğinin önceden aldığı aslında doğru olmayan istihbarata göre Ödemiş’te 8000
silah halka dağıtılır, onlar da bu 8000 silahı bulabilmek için herkesi acımasızca sorguya çekip
işkence ederler. Ödemiş yöresine işgal yayıldığı vakit Yunan askerleri ele geçirdikleri köy ve
kasabaların halkına aynı davranışta bulunur ve direnişçilerden ele geçirdiklerini öldürürler. Bu gizli
öldürme siyaseti doğal olarak yerli halkın isyanına neden olur. Dağlara kaçanlar ya bir çete kurar ya
da hazır bir çeteye katılırlar. Bu şekilde eli silah tutan herkes Yunanlılara karşı Kuvâ-yi Milliye’de
birleşmiş olur. Direnişin başlangıcında yer almamış bile olsalar, sonradan direnişin en büyük
destekçileri efeler olur (Gülcan, 2007: 205). Küçük Menderes ovasındaki efeler ve müfrezeleri
kuzeyden güneye doğru şu şekilde sıralanır:
Bozdağ Cephesi: Poslu Mestan Efe; Halkapınar Cephesi: Mursallılı İsmail Efe; Kaymakçı
Cephesi: Gökçen Hüseyin Efe; Çaylı Cephesi: Keleş Mehmet Efe; Bademli Cephesi: Kör
Bayram’ın Mehmet Efe; Beydağ-Emirli Cephesi: Dikileç Koca Mustafa Efe; Adagide Cephesi:
Kahyaoğlu Mustafa Efe ve Çelenlerin Kara Hüseyin Efe (Menekay, 2019: 93).
Küçük Menderes ovasındaki efeler ve müfrezelerinden Halkapınar Cephesi, Ödemiş’in en
önemli cephelerinden biridir. Halkapınar Cephesi’nin direnişçileri, Ege’deki Kuvâ-yi Milliye’nin
önemli bir kolu olan Balkan Akıncılarını oluşturur ve adlarını ise bir kısmının Balkan Savaşı’nda
benzer görevler üstlenmiş olmasından alırlar.
Dağları mesken tutan bu halk direnişi, 16 Şubat 1920’ye kadar Yunanlıların ilerlemesini
durdurur. Ancak Yunan ordusu, gerek Bozdağ gerekse Halkapınar cephelerini çökertip dağıtmak ve
buraları Türk direniş güçlerinden temizleyerek Salihli Cephesi ile Ödemiş’i birbirine bağlama
gayesindedir. Buna odaklanarak 16 Şubat 1920’de Kuvâ-yi Milliye direnişçilerine yönelik büyük
bir saldırı başlatır. Sayı ve donanım bakımından üstün olan Yunanlılar, Kuvâ-yi Milliye güçlerini
yenmeyi başarır ve Bozdağ Cephesi’nin dağılışı ile Ödemiş’i Salihli’ye bağlayan yol Yunanlıların
eline geçmiş olur (Menekay, 2019: 97).
1922 yılının 3 Eylül günü Yunanlılar, Ödemiş’i de yakmak için hazırlık yapıp kentin güney
yönüne 20 kadar gaz tenekesi koyduklarında Rum papazının, Müftü Hacı Hüseyin Efendi’ye haber
vermesi üzerine alınan önlemlerle bu yangın engellenir. 3 Eylül günü akşama doğru Yunan askerleri
istasyona gelerek trene binmek zorunda kalırlar, bu esnada Ödemiş’te yaşayan yerli Rumlar da trene
binme arzusundadır, ancak Yunan komutanı Fifi’nin verdiği emir üzerine silahlar patlar ve tren yerli
Rumların pek çoğunu almadan hareket eder. Sonuçta Ödemiş işgal edildiği günden 3 yıl 3 ay 3 gün
sonra 3 Eylül 1922’de kurtulmuş olur (Menekay, 2019: 100).
Kuvâ-yi Milliye’nin çatışmaları sırasında Ödemişli kadınlar da cepheye su, ayran ve ekmek
taşırlar. Benzer bir şekilde Büyük Taarruz sırasında Çobanlar-Afyon arasındaki tren yolunun yirmi
kilometrelik yıkıma uğratılmış bölümünün raylarını onarma işi kadınlar tarafından yapılır ve
6

İzmir’in işgalinden sonra Yunanlılara karşı atılan ilk kurşunları karşılaştıracak olursak şöyle bir tablo ortaya
çıkmaktadır: 15 Mayıs 1919 sabahı İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edildiği gün Hasan Tahsin (gerçek adıyla Osman
Nevres) ilerleyen Efzon alayının karşısına çıkarak revolverini ateşlemiş ve böylece ilk kurşun Hasan Tahsin Bey
tarafından İzmir’de atılmıştı. Ancak bu yiğitlik ve kahramanlıkla vuku bulan bireysel bir başkaldırı örneğidir, yani bir
halk hareketi olma özelliği taşımamaktadır. Yunanlılara ikinci kurşun Ayvalık’ta sıkılmıştır, ancak, bu da bir halk hareketi
değildir. Burada bulunan 172. Alay aldığı emir üzerine Yunanlılara direnmiştir, bu ise ordu birliği tarafından
gerçekleştirilmiş bir eylemdir. Üçüncü kurşun ise Ödemiş’te Hacıilyas sırtlarında sıkılmıştır. Direniş halktan gelmiş,
Kuvâ-yi Milliyenin ilk muharebesi üstün Yunan kuvvetlerine karşı orada verilmiştir (Özcan, 2009: 108-109).
7
Batı bölgelerinde olduğu gibi güney ve güneydoğu bölgelerinde de Kuvâ-yi Milliye’nin büyük bir etkinliğe sahip olduğu
bilinmektedir. Çukurova, Maraş, Gaziantep, Urfa, Pozantı gibi güney ve güneydoğu bölgelerinde olduğu kadar olmasa
bile Trakya, Kuzey Doğu Anadolu’da ve kısmen Karadeniz’de Kuvâ-yi Milliye’nin çalışmalarını sürdürdüğü yazılıdır tarih
sayfalarında (Özkaya, 1992: 479-480).
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inanılmaz bir hızla dokuz günde tamamlanır. Günde 18-20 saat çalışan kadınlar bir mucize
yaratırlar. Onarılan hat üzerinden işleyen katarlarla cephedeki askere erzak ve cephane tam
zamanında yetişir; cephe gerisindeki kadınlar askere giysi ve çadır dikerler; savaşta yaralananların
tedavisini yaparlar; cepheye mermi üretmek için fişek yapımında çalışırlar (Menekay, 2019: 170).
Bigadiç’in Yukarıdevrek köyü Kavakalanı mahallesinden Nazife Kadın da Gediz Ovası’nda 1921
yılından sonraki en önemli ayağı oluşturan Demirci Akıncılarına yiyecek getirip götürdüğü ve
müfrezelerin yerlerini bildiği halde bir şey söylemediği için Yunanlıların işkencesine maruz kalarak
fırında diri diri yakılır. Bir başka kadın kahraman ise Gördesli Makbule’dir. Onun da Akıncıların
yüreklerine korku düştüğü veya bezginlik yaşadıkları anlarda herkesi ateşleyen cesur davranışları,
Akıncılar arasında dişi aslan olarak anılmasına neden olmuş, ancak hazırlıksız yakalanan bir anda
serseri bir kurşunla şehit olmuştur.
Kuvâ-yi Milliye’nin yürüttüğü gerilla savaşı başlangıçta iyi sonuçlar vermiş olmasına
rağmen, nihai sonuç yenilgiydi. Bu bakımdan daimi ve kalıcı sonuçlar için Mustafa Kemal’in
önderliğinde TBMM’ye bağlı düzenli ordular oluşturulur ve gerilla tipi yıpratma muharebelerinin
yerini düzenli ve disiplinli Türk ordu birliklerinin saldırı ve muharebeleri alır. Ardından ise Türk
ordusu, Anadolu içlerinde 10 Ocak 1921’de İnönü’de ilk kez, 1 Nisan 1921’de İnönü’de ikinci kez,
13 Eylül 1921’de Sakarya’da ve 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Yunan ordusunu yenmeyi
başarır. Dolayısıyla Batı Cephesi’nin kurulmasıyla 1920 yılının başından itibaren Kuvâ-yi Milliye
yerini düzenli orduya bırakmış ve çeteciliğe son verilmiştir. Bu suretle zaman zaman eleştirilerin
Çetecilerin çalışmadan halka ait olan mallara el koymaları, giyinip kuşanmaları ve yiyip içmeleri
engellenmiş olur.
İlk Destek Veren Yörük Ali Efe:
Yunan askerleri hiçbir direnme ve güçlükle karşılaşmadan 27 Mayıs 1919 tarihinde Aydın’ı işgal
eder. Yunanlılar için verimli Büyük Menderes ovasını işgal ederek oralara üç yüz bin Yunan
göçmenini yerleştirmek kendi güvenliği açısından da önemliydi. İşte 57. Tümen komutanı Albay
Şefik Bey’in emrindeki Yüzbaşı Ahmet Bey, milli bir mücadele başlatmak gerektiğini
düşüncesinden hareketle efelerle zeybeklerin bu mücadeleye yönlendirilmesini önerir, ancak Albay
Şefik Bey, hükümete bile boyun eğmeyen eli silahlı bu insanların güdüm ve yönetiminin güçlüğünü
düşünerek bu öneriyi reddeder. Sonunda ise başka bir çare kalmadığı görülünce Albay Şefik Bey, 4
Haziran günü Yüzbaşı Ahmet Bey’i Çine’ye yarım saatlik mesafedeki Yağcılar köyünde bulunan
Yörük Ali Efe’yle görüşmeye gönderir (Menekay, 2018: 137). Yörük Ali Efe, kendisini tanıyanların
ifadesiyle; Yılanın deliğine girmekten korkmaz, attığını vururdu. Yörük Ali’nin bir diğer özelliği ise
okuyan yazan insanlara büyük saygı beslemesidir. Nitekim ülkenin subaylarına karşı da derin bir
saygısı olan Yörük Ali Efe, gerek çetecilik yaparken gerekse jandarmayla dağlarda girdiği
çatışmalarda mümkün mertebe subayları öldürmemeye gayret ettiği yazılıdır kendisini anlatan
eserlerde. Geçmişine dair ise bir cinayet yüzünden dağlara çıkmak zorunda kalmış, okumuş yazmış
bir efe olan Alanyalı Molla Ahmet Efe’nin, Yörük Ali’deki cevheri görüp onu kızan olarak yanına
alması, genç yaşına ve tecrübesizliğine rağmen Yörük Ali’nin çok kısa sürede Molla Ahmet Efe’nin
baş zeybeği olması ve Efe’sinin bir çatışmada ölmesi üzerine Efeliğe yükseldiği bilgisine ulaşılır.
Yörük Ali Efe, Büyük Menderes Ovası’nda Yunan işgaline karşı oluşan Kuvâ-yi Milliye’ye ilk
destek veren efedir. Nitekim Ödemiş’e kurtuluş sonrası müfrezesiyle ilk giren Efe de Yörük Ali Efe
olur. 5 Eylül 1922 tarihinde Yörük Ali Efe emrindeki müfreze, Kiraz’ın doğusundaki dağlardan
inerek Ödemiş’e geldiğinde kentin dört bir yanına Türk bayrakları asılır, davullar zurnalar çalınır ve
akıncıların önünde koçlar kurban edilir (Özcan, 2019: 217).
Yazar Serra Menekay’ın kitabında Kuvâ-yi Milliye’ye Yörük Ali Efe’nin yaptığı
Malgaç/Malkoç Baskını ve Aydın’ı geri almak için bölgede toplanan ulusal güçlerin hep birlikte
kalkıştıkları ve kazandıkları Aydın Muharebesi sonrasında katılan Demirci Mehmet Efe de yâd
edilmektedir.
Düzenli Ordu Karşısındaki Çerkes Ethem:
Kuvây-ı Milliye, düzenli ve belirli kurallara uygun olarak tasarlanıp yönetilmiyordu. Bu
nedenle elinde silah ve güç bulunduran eşkıyalara dönüşmeleri olasıydı. Nitekim buna verilebilecek
en bilinen örneklerden biri Çerkez Ethem ve Kuvâ-yi Seyyare’dir. Düzenli ordunun bir parçası
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olmak ve Batı Cephesi Kumandanı Albay İsmet (İnönü) Bey’in komutası altına girmek istemeyen
Çerkez Ethem ve ona bağlı Kuvâ-yi Seyyare birliklerinin bir bölümü başka bir çözüm peşindeydi.
Çerkez Ethem’in kardeşi Reşit, Uşak’a giderek Yunan komutanlarla görüşür, kendilerine bağlı
Kuvâ-yi Seyyare birliklerinin Gediz, Simav, Demirci, Gördes ve Kütahya bölgesine egemen
olduğunu belirterek Yunanlıların oralarda herhangi bir hareket yapmaması karşılığında kendilerinin
Milli Mücadele’ye karşı isyan edecekleri konusunda güvence vererek Yunanlılarla bir anlaşma
imzalar. Buna bel bağlayan Yunan ordusu da Eskişehir’e doğru hareketini başlatır. Türk ordu
birlikleri Yunanlılara karşı durmak için Anadolu içlerindeki cephelere koşarken Çerkez Ethem
birlikleri Türk ordusuna arkadan saldırır. Çerkez Ethem’in beş bin kişilik milis kuvvetinin
kontrolünü elinde tuttuğunu düşünen Yunanlılar, onun kendi taraflarına geçmesiyle büyük bir zafere
imza atacaklarını düşünürler, ancak işler onların düşündüğü ve umduğu gibi gitmez. Çerkez Ethem
kuvvetleri içinde yer alan Parti Pehlivan Ağa, Halil Efe ve Ayşe Hanım gibi milisler Türk ordusuna
karşı gelmezler. Bu koşullar altında 6 Ocak 1921 tarihinde iki taraftan saldırıya geçen Yunan
ordusuyla İnönü mevzilerinde savunmada olan Türk kuvvetleri arasında I. İnönü Savaşı başlar.
İnönü mevzilerindeki muharebeler 10 Ocak 1921’de şiddetlenir ve bir gün sonra Yunan
kuvvetlerinin savaştan önceki hatlarına geri çekilmeleriyle son bulur I. İnönü Savaşı, TBMM
tarafından kurulmuş olan düzenli ordunun Batı Cephesi’ndeki ilk başarısı olması açısından son
derece önemlidir. Çerkez Ethem ise Yunanlılara iltica ederek Atina’ya gittiği söylenmiştir
(Menekay, 2019: 111-112). Aslında Çerkez Ethem. Mustafa Kemal Paşa tarafından düzenli ordu
oluşturuluncaya kadar Anadolu’daki çok sayıda Milli Mücadele aleyhtarı isyanı bastırmış olmasına
rağmen bu eserde daha ziyade ihaneti ile anılmıştır.
Sonuç:
Sonuç itibarıyla; düşmanın işgal ettiği yerlerdeki köprüleri yıkma, telgraf ve telefon hatlarını
kesme, düşmanın posta birliklerine ve dağınık kuvvetlerine baskınlar düzenleme, haber alma ve
verme, halkı düşmana isyan etmek için yüreklendirme ve örgütleme, düşmanı sürekli taciz ederek
yıldırma vazifesini Ege’nin dağlarındaki efeler ve onların desteğiyle güçlenen Kuvâ-yi Milliye
üstlenmiştir. Milli Mücadele tarihi içinde Kuvâ-yi Milliye ifadesinin ilk kullanıldığı Mayıs 1919
sonu itibarıyla Ödemiş olmuştur. Nitekim Ödemiş’te Kuvâ-yi Milliye’nin oluşumu ve yapılan ilk
silahlı muharebeden sonra Yunan ilerleyişine karşı müdafaaya geçme cesareti artmış ve diğer
bölgelerde de ardı ardına Kuvâ-yi Milliye birlikleri kurulmaya başlanmıştır.
Anlatılan olayların/direnişin Ege Bölgesi ayağı ile sınırlandırılan Kıvılcımdan Aleve
Ege’deki Kuvâ-yi Milliye kitabında yukarıda zikredilen ve anılanların dışında Ege’deki kadın
kahramanlardan Kırımlı Ayşe Çavuş, Çete Ayşe, Selânikli Ayşe Hanım, Binbaşı Ayşe, Mehmet
Çavuş Namlı Ayşe ve Şerife Ali Kübra ile birlikte Ödemişli isimler arasında Doktor Mustafa
Bengisu ve Şükrü Saracoğlu’nun da adı geçmektedir. Her iki isim de diğer tüm kahramanlar da
olduğu gibi özelde memleketleri Ödemiş’e ve genelde ise ülkeleri Türkiye’ye yaptıkları katkılar ve
hizmetlerden dolayı takdirle, övgüyle söz edilmekte ve küçük kıvılcımların nasıl adeta bir alev
topuna döndüğü uzun araştırmalar ve incelemeler neticesinde gerçek tarih üzerinden samimi ve
sıcak bir dille bire bir aktarılmaktadır.
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GELENEĞİ SANAT, MEKÂN VE ZAMAN İLİŞKİSİYLE YANSITAN
YAPITLAR:
ELAZIĞ, KEBAN, NİMRİ ÖRNEĞİ
WORKS REFLECTING TRADITION IN ASSOCIATION WITH ART, LOCALE AND TIME:
ELAZIĞ, KEBAN, NİMRİ SAMPLE
Aylin BEYOĞLU
Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Ş. Gürkan UZUNKÖPRÜ
Öğr. Gör. Trakya Üniversitesi, Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar MYO
ÖZET
Bu araştırmanın temel amacını: Geleneği “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle yorumlayan
sanatçıların yapıtları ve “Trakya Kulluk” isimli heykelin analizi oluşturmaktadır. Araştırmada,
geleneği “sanat, mekân ve zaman ” ilişkisiyle yorumlayan sanatçıların yapıt örneklerinin dönemin
şartlarına, sanat akımının özelliklerine ve sanatçının yorumuna bağlı olarak nasıl değişkenlik
gösterdiği incelenerek sunulmuştur. Geçmişten günümüze sanatçıların yapıtlarında geleneğin
“sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle birlikte yorumlanışı ve farklı dönemlerdeki yaklaşımlar ışığında
ele alınış biçimleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu araştırma, nitel araştırma tekniğiyle yürütülerek
betimsel tarama modeli ile desenlenmiştir. Araştırmada; gelenek, sanat, mekân ve kulluk kavramı
ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Literatür gözden geçirilerek araştırmaya örnek
oluşturabilecek çalışmalar belirlenmiştir. Yapılan araştırmalarda yazınsal ve görsel kaynaklar
incelenerek geleneği “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle yorumlayan sanatçılar ve yapıtları
saptanmıştır. Buna göre araştırmada, birçok Türk sanatçının yapıtlarına yer verilerek, sanatçıların
yapıtlarındaki benzerlikler ve farklılıklar irdelenerek sunulmuştur.
Ayvalık Karagöz Sanat Evi yöneticisi, sanat danışmanı Kenan Öztürk’ün yürütücülüğünde
başlatılan, Elazığ’ın Keban İlçesi Nimri Köyü, Nimri Kullukları Sanat Projesi: Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar
Meslek Yüksekokulu işbirliği yapılarak desteklenmiş, projede yer alan tasarımcılar tarafından
Trakya Üniversitesi’nin heykeli “Trakya Kulluk” olarak isimlendirilmiştir. Bu araştırmada,
tasarımını Aylin BEYOĞLU ve Ş. Gürkan UZUNKÖPRÜ’nün yaptığı, Asena SARCAN,
Ümmühan TUTAK ve Tayfun YILMAZ’dan oluşan beş kişilik ekiple Ağustos 2019’da uygulanan
heykel analiz edilmiştir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda araştırma içeriği dâhilinde tamamlanmış
ve sonuç bölümü oluşturulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sanat, Sanatçı, Kulluk, Eğitim, Heykel
ABSTRACT
The fundamental purpose of this study is to create an analysis of the works of artists interpreting
tradition “in association with art, locale and time” and the statue titled “Trakya Kulluk (Signpost)”.
The study examines, with examples, the variations in the artistic works of artists interpreting
tradition “in association with art, locale and time” by the conditions of the age, features of art trends
and the artist’s interpretation. The interpretation of tradition “in association with art, locale and
time” historically in the works of artists and their approaches in various time periods have been
explained. This study has been carried out using the qualitative research method and designed with
the descriptive survey model. The study featured a literature search on tradition, art, locale and the
concept of kulluk (signpost). The literature has been reviewed to identify possible sample works.
Literary and visual resources have been examined to identify the artists and the works interpreting
tradition “in association with art, locale and time”. Accordingly, the works of many Turkish artists
have been included in the study with similarities and differences discussed.
The Keban District, Nimri Village, Elazığ Province Nimri Kullukları (Signposts of Nimri) Art
Project, initiated by Kenan Öztürk, the art consultant in Ayvalık Karagöz House of Art has been
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supported by the Trakya University Faculty of Education, Fine arts Department and Şehit Ressam
Hasan Rıza Fine Arts Vocational School and the designers included in the project have named the
statue in Trakya University as “Trakya Kulluk”. In this study, the statue created in August 2019,
designed by Aylin BEYOĞLU and Ş. Gürkan UZUNKÖPRÜ, has been analyzed by a team of five
consisting of Asena SARCAN, Ümmühan TUTAK and Tayfun YILMAZ in addition to the two
names above. The resulting information has led to the conclusion of the study and the completion of
the conclusion section.
Keywords: Art, Artist, Kulluk, Education
GİRİŞ
Geleneği sanat, mekân ve zaman ilişkisini yansıtan yapıtlar; hem sanat hem mekân açısından farklı
biçimlerde ele alınarak incelenmiştir. Tam olarak mekânın tek bir tanımlaması olmasa da birbiri
içinde yer alan ve birbirini içinde barındıran birer kavram olarak kabul edilmiştir. Bu iki kavrama
eklenen zaman ise dönemi yapıtların oluştuğu anı ifade etmektedir. Geçmişte kullanım amaçları
farklı olan bu yapıtlar, sanat ve mekân kavramlarının yani sanat ve tasarımın birbirinden ayrı
düşünülemeyeceği kanısında geliştirilen sanatın mekânı ve mekânın sanatı örnekleridir. Sanatın
mekânları olarak dış mekân açık arazi konumu, iç mekân galeri konumu, bina, kapalı alan gibi
değerlendirilebilir.
Sanat kelimesi dar anlamıyla daha çok plastik veya görsel sanatları içinde barındırır. Aslında
edebiyat ve fonetik sanatları da içinde yer almaktadır. Sanat, bir başkasının yansıttığı duyguları
görerek ya da duyarak algılayan birinin, bu duyguların aynısını yaşaması temeline dayanan bir
etkinliktir (Tolstoy, 2019).
Sanat teorisi şu düşünceyle başlamalıdır; İnsan duygularının önüne konan şeyin biçimine, yüzeyine
ve kitlesine göre davranır. Eşyanın biçim, yüzey ve kitlesinin belli ölçülere göre bir eksikliğinde,
ilgisizlik ve hatta büyük bir sıkıntı ve tiksinti verir.
Mekân kavramı en basit ve tanımlanabilen haliyle sınırları olan bir boşluğu, yapıyı ifade etmektedir.
Yapıyı ifade ettiğinde mekân, dışarıdan gelen ışığı “hapseder ve işler”. Onu kendi iç ışığı yapar.
İçerden dışarı vuran bir ışık olarak betimlenir. Mekânı belirleyen en önemli öğe hacimdir. Ama
ışığın bütünlemediği bir hacim, yaşayan bir mekân değildir. Mekâna zaman boyutunu, onu yüzyıllar
sonra seyreden insanoğlu verir. Tüm sanat yapıtları gibi mabetler, anıtlar da böylece sürekli olarak
yeniden doğar (Edgü, 2011, s. 593). Fakat mekân kavramı her disiplinde benzer nitelikleri taşıdığı
halde ayrı anlamlar yüklenebilen bir olgudur. Mekân ve sanat etkileşimi sadece nesneleri içinde
barındırması değildir.
Sanatın, kentsel dokuda, mimaride, iç mekânda önemli yer tutmakta olduğu görülmekte, yeni
anlayışlarla birlikte sanat ve mekân ilişkisinin kuvveti gözler önüne serilmektedir. Sanatın,
belirlenen mekânda oluşturulma sürecinde zaman, dönem ve süreç olgusuyla adlandırılır. Zaman
kavramı, tasarımcının oluşturduğu eserde, dönemsel ve anlayış felsefesinin belirlenmesinde önemli
bir kıstastır.
Araştırılan bu konuda yapılan yapıtlar, tümüyle üç boyutlu düşünme, kütlesel ve dokunabilir formla
da sınırlı değildir. Tasarımcıların bazı çalışmaları başka türden geometrik öğelerle; özellikle
tamamıyla üç boyutlu olan plaka formlarla oluşturulmuştur.
Araştırmanın Amacı
Araştırmada, Geleneği “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle yorumlayan sanatçıların yapıtları ve
“Trakya Kulluk” isimli heykelin analizini yapmak araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu
amaç doğrultusunda; geleneği “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle yorumlayan Türk sanatçıların
yapıt örneklerinin dönemin şartlarına, sanat akımının özelliklerine ve sanatçının yorumuna bağlı
olarak nasıl değişkenlik gösterdiği incelenerek sunulmuştur. Geçmişten günümüze sanatçıların
yapıtlarında geleneğin “sanat, mekân ve zaman” ilişkisiyle birlikte yorumlanışı ve farklı
dönemlerdeki yaklaşımlar ışığında ele alınış biçimleri açıklanmaya çalışılmıştır.
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Yöntem
Araştırmada; gelenek, sanat, mekan kavramı, kulluk kavramı ve konu ile ilgili sanatçıların eserleri
ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Araştırma doğrultusunda ulusal ve uluslararası yazılmış
kitaplar, dergiler, web sayfaları, kataloglar, broşürler, konu ile ilgili yapılan tezler incelenmiştir.
Literatür gözden geçirilerek araştırmaya örnek oluşturabilecek çalışmalar belirlenmiştir. Yapılan
araştırmalarda yazınsal ve görsel kaynaklar incelenerek geleneği “sanat, mekân ve zaman ”
ilişkisiyle yorumlayan sanatçılar ve yapıtları saptanmıştır. Buna göre araştırmada, birçok Türk
sanatçının yapıtlarına yer verilerek, sanatçıların yapıtlarındaki benzerlikler ve farklılıklar
irdelenerek sunulmuştur. Bu araştırma, nitel araştırma tekniğiyle yürütülerek betimsel tarama
modeli ile desenlenmiştir. Betimsel araştırmalar, verilerin bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli
bir şekilde tanımlamaktadır (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2014).
Araştırma; konu açısından, gelenek, sanat, mekân kavramı, kulluk kavramı ve “Trakya Kulluk” ile
sınırlandırılmıştır.
GELENEĞİ SANAT, MEKÂN VE ZAMAN İLİŞKİSİYLE YANSITAN YAPITLAR:
19. yüzyıl sonlarına kadar resim ve heykel sanatı “doğanın taklidi” ve “kusursuz güzelliğin tasviri”
olarak ele alınmıştır. Antikiteden beri süregelen oran-orantı ve kompozisyon anlayışları
kullanılmıştır. Heykel sanatı; halka açık kamu alanlarında, meydanlarda ya da parklarda bulunan
yapıtlarda, anıtlarda, önemli şahısların, devlet adamlarının heykel ve büstlerinden oluşmuş ya da
kilise ve bina cephelerini süslemek için uygulanan yapıtlardan meydana gelmiştir. Konu olarak
tarihsel olay ve karakterler, kahramanlar ve öyküleri ile kutsal kitaplardan temalar ele alınmıştır.
Başka bir deyişle geleneksel sanatta tema her zaman insan merkezlidir. Sanatçıya kendi görüş,
duygu ve düşüncelerini katma hakkı pek verilmemiştir. Sanat kutsal, yüce kişilere, olaylara ve
makamlara hizmet etmiştir (Çobanoğlu, 2011, s. 10). Bunun yanı sıra, sonucu iyi ya da kötü nasıl
olursa olsun, 20. yüzyılın sanatçıları kendilerini yeni bir şeyler keşfetmek zorunda hissetmişlerdir.
Sanatçılar yapıtlarına kendi görüş, duygu ve düşüncelerini katma isteği duymuştur. Dikkat çekmek
için, geçmişteki büyük sanatçıların ustalıklarına ulaşmaya çalışmak yerine, daha önceden
denenmemiş bir şey yapma çabasına girmişlerdir. Gelenekten en ufak bir kopuş ise, eleştirmenlerin
dikkatini çekip bir izleyici grubu oluşturursa, geleceğe egemen olacak bir “izm” olarak
karşılanmıştır (Gombrich, 1997, s. 563). 20. yüzyılda “izm”ler olarak karşılanan sanatsal
yaklaşımların etkisiyle heykel ve mekân ilişkisi de farklılaşmaya başlamıştır.
Günümüzün heykelinde iç biçimlerin de görülmesi ya da görülebilir hale getirilmesi
gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Yani iç mekân biçimlemesi de dış yüzeylerin yanında biçimlemeye
dâhil edilmiştir. Böylece heykele bir de boş mekân eklenmiştir (Turani, 1980, s. 43).
Güzel olanın içindeki şiddeti, bastırılmış olanın potansiyelini ve bilinçaltının eşsiz yaratıcılığını iç
içe örerek güncel ve güncel olduğu kadar da zamansız olduğu izlenimi veren yapıtlar kurgulayan
1956 Ankara doğumlu olan İnci Eviner, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nden mezun
olup sanatta yeterliliğini de bu akademide tamamlamıştır. (www.istanbulmodern.org).
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Resim 1: İnci Eviner, “Derisiz”, 1998, deri, bakır, akrilik ve at kılı yerleştirme,
Sanatçı Koleksiyonu (Çalıkoğlu, 2001, s. 294).
Resim 1’de yer alan “Derisiz” isimli eserinde İnci Eviner, malzeme olarak kara ve etli bir deri
kullanılarak dikilmiş kaftan ve ceket gibi giysiler ve kılıflar içi bakır gövdelerle doldurulmuştur. Bu
gövdeler ön bölümde resimli masalar ve hayvanlardan oluşmuştur. Bu enstalasyon çalışması bir
manastırın koridorunda sergilenmiştir. Bu dizinin figürlerinin büyük bölümü erkek egemen bir
çağrışım yapmaktadır. Bakır üstüne omurilik, kaburga ya da bir ağacın kökleri görüntüsündeki
gövdeye giydirilmiş kara kaftan/ çoban gocuğu, babaerkilliğin ve iktidarın metaforu gibi
durmaktadır (Çalıkoğlu, 2001, s. 294).
İstanbul Modern’in düzenlediği İnci Eviner Retrospektifi, sanatçının 1980’li yıllardan günümüze
uzanan yaratım sürecini bir araya getirmektedir. Sergi, Eviner’in sanatsal birikimini kronolojik bir
akış yerine, geçmiş ile şimdiyi birbiri içerisine konumlandıran ve sergi mekânını da sergilemenin
içerisine dâhil eden, farklı bir kurgu ile izleyiciye sunmaktadır. Sanatçı, 60 metrekarelik bir yüzeye
yerleştirdiği enstalasyonu ile geleneksel temsile ilişkin yaklaşımlarımızı sorgulayan bir çalışma
gerçekleştirmiştir. Avrupa duvar kâğıdı geleneğiyle Osmanlı çinilerinin üzerine yerleştirilen
bezemeleri karşı karşıya getiren sanatçı, geleneğin görsel alfabesinin politik anlam ve içeriklerine
vurgu yapmaktadır. Duvar yüzeyine uyguladığı motiflerle anonim veya kaynağı saptırılmış işaret,
simge ve desenleri yeni baştan yorumlayan sanatçı, yerleştirmesinin önemli bir parçasını oluşturan
üçlü video ile gelenek ve hareketli görüntü arasında ilişki kurmaktadır. Enstalasyon, geleneğe karşı
bugün nasıl bir cevap üretilebileceğinin en ilginç örneklerinden biridir (www.istanbulmodern.org).
Heykel nosyonunun temel kuralları olan oran, boyut, maddesellik, nesnesizlik gibi kavramları
sorgulayarak, mekânlar içinde, mekâna özgü ve özgül eserler üreten, 1949 İstanbul doğumlu Ayşe
Erkmen, Minimal bir edimle sergilerini oluşturmayı tercih etmektedir. Erkmen için, bazı
durumlarda, sergi mekânına dışarıdan bir nesne getirmeme lüksü önemli bir etmendir. Erkmen,
şimdisi ve buradalığı ile varolan sanat eserleri vermiş, geçici ve anlık olmanın sanat eseri ile
ilişkisini, daha da önemlisi sanat eserinin kendini üretmesindeki etkisini benimsemiştir. İzleyici eser
ile buluştuğunda şimdi ve oradalığı ile bir deneyime maruz kalırken, o deneyimin düşünsel izleği
Erkmen’in
eserlerini yeniden üretime sokmaktadır. Erkmen’in işlerindeki bu
deneyimsel/kavramsal boyut, sadece işleri ile karşılaşma ve onları anısallaştırma arasında değil,
aynı zamanda edimsel olarak da kendini göstermektedir (Üstek, 2010).

Resim 2: Ayşe Erkmen, “Wow”, Manifesta 1 Avrupa Çağdaş Sanat Bienali, 1996, Rotterdam
(http://www.basis-wien.at).
Resim 2 incelendiğinde “Wow” isimli çalışmasında Ayşe Erkmen, Villa Museumpark 9’un dış
duvarına Goldilocks masalından bir alıntı yerleştirmiştir. “Ah ne kadar boş bir ev! Acaba kim
yaşıyor burada? İçeri girip görmeliyim!” Bu alıntı izleyicileri binaya davet ederken binanın villa ve
sergi mekânı olarak belirsiz işlevine ironik bir yorum oluşturmuştur (Sanat Dünyamız, 2008, s.
119). Erkmen’in işleri, mekân ve konumdan bağımsız anıtsal nesneler ile alışılmış klasik heykel
kategorilerinin bir eleştirisidir. Erkmen genellikle mevcut mekânsal, mimari, kurumsal, toplumsal
koşul ve bağlamları geçici bir süreliğine dönüştüren işler üretir (https://saltonline.org/tr/326/ayseerkmen). Erkmen’in, kendi deyimiyle “sanat olmakla olmamak arasındaki sınırlarla” ilgilenir.
Sanatçının, sergilediği mekâna müdahale eden, o mekânı farklı biçimlerde görünür kılan sanatı
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temelde hep aynı sorunsalı irdeler bu sorunsal, “İnsanların çevrelerinin ayırımına varmasıdır”(Kaya
Okan, 2012, s. 25).
Yapıtlarında soyutlanmış mekânlarla dikkat çeken 1937 Uşak doğumlu Devrim Erbil, İstanbul
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi yüksek resim bölümünde eğitimini alarak mezun olmuştur.
Sanatçının yapıtları, İstanbul’un kuşbakışı topografik görüntülerinde geleneksel minyatür
sanatımızın önemli ustalarında Matrakçı Nasuh’a bağlanabilir. Geleneksel olanı bir çıkış noktası bir
esin kaynağı olarak değerlendirip farklı ve daha çağdaş bir çizgi dinamizmine ulaştığı gibi her
resimde tek renk tonlarını kullanarak yine gelenek bağlarını koparmayan bir renk sistemi
uygulamaktadır (Ersoy, 1998, s. 61). Geleneksel Osmanlı çini ve mimarisindeki geometrik
kompozisyonlara, minyatürümüzdeki yüzeysel istifçiliğe dayanan, diğer taraftan yüzyılımızın en
özgün sanatçıları soyut dışavurumcuların, hareket ve gerilimi eserlerin tüm yüzeyine dağıttığı bir
anlayış içeren bu çalışmalarda daim olan fon, yüzeyden izleyiciye açılan, ulaşan bir hareketin
ifadesidir. Fon, çizgi ve renklerle yorumlanırken yüzeyden izleyiciye uzanarak, ona, kısa ve kesik
“stakkato” bir hareketlilik kazandırmıştır (Atagök, 1984, s. 23).

Resim 3: Devrim ERBİL, “İstanbul”, 1993, tuval üzeri yağlıboya, 200x140 cm
(Anonim, 2009).
Resim 3’te yer verilen “İstanbul” isimli resminde Devrim ERBİL, resmin orta bölümünde camileri
resmetmiştir. Resmin üst bölümünde boğaza yer vermiştir. Sanatçı resminde yeşilin tonlarını
ağırlıklı olarak kullanmıştır. Sanatçının resimlerinde soyutlanmış mekânlar görülmektedir.
Sanatçının bu resminde olduğu gibi dikey kompozisyonlarıyla oluşturduğu hareketlilik daha gizemli
mekânlar ve dinamik mekânlar yaratmasına sebebiyet vermiştir (Beyoğlu, Akyürek, 2018, s. 79).
Ergüven (2003)’de sanatçının resimlerindeki mekânı şu şekilde yorumlamıştır: “Erbil yüzeysel
mekâna kesin bir tavırla geçmekten kaçınmıştır; çünkü söz konusu dizide yer alan figürlerin,
tümünde olmasa bile, hiç değilse belli bir bölümünde oylum kaygısı sezilmektedir. Böyle bir
durumda ise, ilk bakışta dışlanıyor izlenimi veren mekân yanılsaması, figürlerin kendi sınırlı
mekânının dolayı toplamına indirgenmiş olmaktadır.” (s. 277).
Seramik ve süs motiflerinden yararlanarak sıradan nesne ve malzemelere anlam yükleyen 1976
Giresun doğumlu Burçak Bingöl, İslam dünyasına özgü sır teknikleri, çiçek desenleri ve motiflerini
oldukça yaygın kullanmaktadır. Sanatçı çalışmalarını güncel bir bağlama yerleştirmişte olsa, tarihi
el sanatları, semboller ve görsel motiflerle kurduğu ilişki Türk kültür tarihi ve üzerine olan
araştırmalardır (Anonim, 2017, s. 152). Normalde asla yan yana gelmeyecek, zıt anlam ve
çağrışımlara sahip iki imgeyi (çiçek desenli seramik ve metalik güvenlik kamerası gibi) bir araya
getirerek,
yeni
bir
anlam
alanı
ya
da
melez
bir
anlam
yaratmaktadır
(https://www.unlimitedrag.com/single-post/nemitosneutopya).
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Resim 4: Burçak Bingöl, “Günebakan”, 2017, seramik, metal, her biri 28 x 30 x 40 cm
(Anonim, 2017, s. 152).
Resim 4 incelendiğinde, “Günebakan” isimli serisinden Burçak Bingöl’ün çalışması görülmektedir.
geleneğin bir tür kamuflaj ya da maskeleme işlevi gördüğü, benzemezlik ve gizlilik temaları üzerine
deneylerdir. Eser, seramik ve el sanatları geleneğinin yanı sıra günümüz İstanbul’una ve küresel
gözetleme kültürüne göndermeler içermektedir. Seramik çiçek ve çelenk desenleriyle kapladığı
kameralar binanın dış cephesine yerleştirilmiştir. Sanatçının eseri geleneksel tekniklere övgü ve
güncel bağlamlar içinde bunların karşısına konan teknolojilere direnmenin veya bunları yadsımanın
bir biçimi olarak görülmektedir (Anonim, 2017, s. 152).
Plastik sanatlarının temel dallarının başında gelen heykel, estetik bir amaca yönelik olarak ve belli
bir form verilmiş malzeme aracılığıyla mekân içinde bir nesnenin temsili veya telkinidir. Burada
temsil sözcüğü betimlemekten çok simgelemeyi, telkin sözcüğü ise bir duygu veya düşünce
aşılamaktan çok onu uyandırmayı hedeflemektedir (Katı, 1996, s. 96).
Çocukluğunu Anadolu’nun kırsal kesiminde geçiren, yaşadığı kırsal yaşam biçimsel ve kavramsal
düzeyde, sanatsal yaklaşımını derinden etkileyen 1948 Denizli doğumlu Osman Dinç, Ankara Gazi
Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nden mezun olmuştur. 1972’de Paris’e giderek, Paris Güzel
Sanatlar Akademisi’ni bitirmiştir. 1990’da Fransa L’ecole Nationale Superieure D’art De
Bourges’de profesör olmuştur. Dinç’in öncelikle malzemenin özelliklerini öne çıkaran, yalın ve
anlatımcılıktan uzak heykelleri, günlük yaşamda örnekleri görülmeyen nesne ve biçimlerdir.
Yansıtmak istediği imgelemi, doğal buluntuların sır dolu formuyla çoğaltmaktadır. Yontularındaki
sessizlik ve yalınlık, yeryüzüne düşen demirli göktaşlarının doğadaki masum duruşunu örtünmüş
gibidir. Doğaya sessiz bir dille katılan, salınımını, titreşimini yitirmiş yalın nesnelerin sırrına ortak
olmak, onların gizil duruşlarındaki dili çözümlemek, onlarla aramızdaki uzaklığı gidermek,
makineleşmiş toplumsal aygıtların dişlilerinin arasına sıkışan yabancılığımızdan kaçışı yaşatmak
istemektedir. Sanatçının heykel enstalasyonu yönündeki çalışmaları, Anadolu gerçekliğine ilişkin
kavram motifleri içermektedir (http://www.beyazart.com/sanatci/Osman-Din%C3%A7)

Resim 5: Osman Dinç, “Orada Bir Ev Var, Uzakta”, Granit kaya, pirinç, Aspat-Bodrum,
2007.
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Resim 5 incelendiğinde, Osman Dinç’in “Orada Bir Ev Var, Uzakta” isimli yapıtında, granit kaya,
pirinç malzemeleri kullandığı görülmektedir. Sanatçı, yapıtında hem evrensel hem yerel, hem
geleneksel hem de modern bir araya gelmektedir. Yapıtta geleneksellikle geçmişten günümüze
kullanılan formlardan öte, bu formların derinlerinde yatan anlamlarıdır. Yapıtlarındaki minimal
tasarımları sebebiyle, yapıtları bir enstalasyon hissi yaratmaktadır. Sanatçı biçimi çağdaş bir
yorumla, içeriği yerellikle ele almıştır. Sanatçının yapıtı boş bir mekâna doğaya yerleştirilmiştir.
Sanatçının demir heykellerinde oluşturduğu yarıklar, kütledeki boşluğu zarifçe görünür kılmaktadır.
Bu malzemelere yüklenen sembolik anlamlar ile form, insan ve evren ilişkisine ait kozmik
hikâyeciliğin anlatısına hizmet etmektedir. Ailesinden gelen demircilik geleneği Dinç’in malzemeyi
işleme becerisinde ortaya çıkmaktadır. Yapıtlarında yaprak, damla, topaç gibi konuları ele
almaktadır. Yapısalcı bir yaklaşımın tersine kütlesel yalın geometrik formlar oluşturmaktadır. Gerek
doğayla iç içe büyümesinin, gerekse bulunduğu coğrafyaya özgü sözlü geleneğin, Dinç’in sanatçı
kişiliğinin oluşumunda da büyük etkileri olmuştur; boşluktan yola çıkarak malzemeye hayat veren
sanatçı imgesinin aksine, Dinç var olan doğal elementlerle işbirliği yapan bir deneyim aktarıcısıdır
(Bakkal, 2019, s. 93).
Atalardan gelme jestlerin mirasçısı olmakla beraber Dinç’in yapıtları, anlatımın ve tarihinin çizgisel
zamansallığını, mitin ve yaşanmışlığın döngüsü ile karşı karşıya getirmektedir. En soyut heykelleri
bile hayatın izlerini taşırken, bazıların biçimleri tarım aletlerinin biçimlerini anımsatır, bazıları ise
bir buğday tanesinin veya Selvi ağacının uzun ince siluetini benimsemektedir. Dinç’in yapıtları
geçmişle geleceği birleştirerek, hafızayı ve belleği canlı bir malzemeye ve inşası süregelen bir
yapıya dönüştürmektedir (https://www.cermodern.org/osman-dinc.html).
ELAZIĞ, KEBAN, NİMRİ KÖYÜ VE NİMRİ KULLUKLARI SANAT PROJESİ
Nimri Köyü, Elazığ’ın Keban ilçesine bağlıdır. Köyün Keban ile arasından Fırat Nehri geçmektedir.
Toprakları, tarihte çoğu zaman bir sınır olmuş Fırat Nehri kenarındadır. Köy ise Fırat Nehri’ne on
km içeride kalmaktadır. Bu köy ile Fırat Nehri arasındaki dağlık bir bölgede sanat projenin konusu
olan kulluklar bulunmaktadır. Her yıl Ağustos ayı sonunda Nimri Köyü’nde yapılan köylülerin
buluşmaları önemli bir etkinlik haline gelmiş ve ilişkilerin güçlenmesinde büyük rol oynamaya
başlamıştır. Nimri Kullukları projesinin, bu gelişmenin ve etkinliğin bir parçası olarak hayata
geçirilmesi düşünülmüştür (nimrikulluklari.com).
Nimri Kullukları Sanat Projesi, Nimri Köyü’nde sanatsal kulluklar yapmayı amaçlayan, sosyal
sorumluluğa dayalı bir kültür projesidir. Ayvalık’taki Karagöz Sanat Evi’nin sorumluluğunda
sürdürülen proje; kâr amacı gütmeyen, farklı meslek alanlarından katılımcılar tarafından
desteklenen, sosyal sorumluluğa dayalı bir sanat etkinliğidir. Çalışmalar ise Nimri köylüleri ve
muhtarlığı ile işbirliği içinde yürütülmektedir. 25-30 Ağustos 2019 tarihleri arasında ilki
gerçekleştirilen Nimri Kullukları Sanat Projesinin ilk adımı, yok olmaya bırakılmış yerel ve
evrensel bir geleneği, günümüz estetik anlayışıyla yeniden hayata geçirmeyi, sanatçıyı köy ile
buluşturup eserler yaratmayı, üretilen yapıtları da doğaya yani kaynağına yerleştirilmeyi ve
Nimri’yi bir sanat köyüne dönüştürmeyi amaçlamaktadır (Öztürk, 2019, s. 16).
Geçmişte Nimri Köyü dağlarında yer alan kulluklar; köylülerin taşları üst üste koyarak silindir
biçimde yaptıkları, iki metreye yakın, tepesinde bir sopa ve sopanın başında at ya da sığır kafası
iskeleti bulunan, insanlara tabiatta manevi güç veren kulluklardır. Tarih boyunca var olan kulluklar
Nimri Köyü dağlarından, köylülerin büyük şehirlere göçleriyle beraber bundan 40 yıl kadar önce
yavaş yavaş ortadan kaybolmuşlardır. Geçmişimizde yaşamımızın bir parçası olan, belki Orta
Asya’dan alıp getirdiğimiz binlerce yıla dayanan bu geleneği tekrar yaşatmak ve genç kuşaklara
hatırlatmak amacıyla, ilk başta Nimri’de Eylül 2016’da yapılan kulluğun ismi “İşmar”dır. İşaret
anlamına gelen “İşmar” 40 yıl aradan sonra, henüz hatıralardayken yeniden ortaya çıkarılmıştır.
İşmar geçmişi geleceğe bağlayan ilk anıt olmuştur (nimrikulluklari.com).
Bu projede 40 yıl öncesine kadar yolcuların ya da çobanların sert kış mevsiminde veya sisli havada
yön bulması için kullandığı, bozkırlarda koni şeklinde toprak yığınından, dağlık alanlarda ise
taşların üst üste konulmasıyla yapılan 2-3 metre yüksekliğinde, tepe noktasına genelde ölmüş bir
hayvanın baş iskeleti yer alan dik yapılardan oluşan "obo" geleneğinin yaşatılması için çalışmalar
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yürütülmüştür
(http://www.memleket.com.tr/tuden-elazigda-yon-bulduran-gelenegincanlandirilmasina-destek-1848499h.htm).

Resim 6: Tasarım Meral ve Cemal EREZ
Resim 6 incelendiğinde görülen kulluklar, 2018 yılı Ağustos ayında Nimrililerin buluşma
etkinliğinde, kulluk projesinin ilk denemesi olarak yapılmıştır. Sanatçı, Meral ve Cemal EREZ’in
hazırladıkları iki kulluk tasarımı, Nimrililer tarafından köyün doğusunda bulunan Ağbaba dağının
tepesine dikilmiştir.
Açılışı 29 Ağustos 2019 yılında kültür harmanı ismi verilen alana yerleştirilen bir diğer tasarımını
heykeltıraş Mehmet Aksoy’un yaptığı çalışmayı; Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel Bölümü öğrencileri, Antalya Erkılıç Mermer Fabrikasında gerçekleştirdiler.
Kulluklar antik zamanlardan bugüne, şaman kültürünün bir devamı olarak, ıssız bucaksız doğanın,
özellikle dağ tepelerinin belirgin yerlerine yapılmaktadır. Şaman; bazı doğa güçlerine sahip olan,
kötü ruhları kovan, hastaları iyi eden gönüllü “otacı” tabiple eş değerdeki kişi olarak tanımlanabilir.
Şaman, yer ile gök arasındaki gücü temsil etmektedir. Şamanın ruhu belli bir süre bedenini terk
edebilmektedir. Özgürlüğünü kazanan ruh hem Tanrının hem de ruhların dünyasında
dolaşabilmektedir. Böylece düşsel olan ile düşsel olmayanlar şamanın kimliğinde
buluşabilmektedir. Şaman sıradan insan ile onun ulaşamadığı göksel güçleri, gerçekleştirdiği
“ruhsal yolculuk” aracılığıyla buluşturan kişidir (Antmen, Aliçavuşoğlu, 2004, s. 41). Bu yolculukla
Türkler’de Gök Tengri’ye bir dilek için konulduğunu düşündüğümüz bu kullukların aynı zamanda
bulundukları yerlerdeki canlı ve cansız tüm varlıkları koruduğuna inanılmaktadır. Yerle göğü
birbirine bağlayan kulluklar yollardaki insanların yol ve yön bulmalarına da rehber olan işaretler
olarak tanımlanmaktadır. Çok eski çağlardan beri şamanlığın mihenk taşı olmuş kullukların, Orta
Asya ve Sibirya toplumlarından dünyanın birçok coğrafyasına yayıldıkları tahmin edilmektedir.
İnsan görünümlü bu anıtlar, yapıldıkları her ülkede hemen hemen aynı işleve sahip olarak
günümüze kadar varlıklarını sürdürmüşlerdir (Öztürk, 2019, s. 16).
TRAKYA KULLUK
Ayvalık Karagöz Sanat Evi yöneticisi, sanat danışmanı Kenan Öztürk’ün yürütücülüğünde
başlatılan, Elazığ’ın Keban İlçesi Nimri Köyü, Nimri Kullukları Sanat Projesi: Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitim Bölümü ve Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar
Meslek Yüksekokulu işbirliği yapılarak desteklenmiş, projede yer alan tasarımcılar tarafından
Trakya Üniversitesi’nin heykeli “Trakya Kulluk” olarak isimlendirilmiştir.
Nimri Kullukları projesinde yapılan “Trakya Kulluk” tasarımında kullanılan elemanlar; Nimri köyü
civarında bulunan ocaklardan çıkan taşlar, kargalar, kybeleler ve tuğlalardır. Doğanın içinde
varlığını sürdüren bu elemanlar, tasarımın vazgeçilmez parçaları olmuştur.
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Resim 7: “Trakya Kulluk”, 2019, yerel taş, kırmızı tuğla, metal ve seramik, yükseklik; 3.0 m,
çap; 80 cm.
Resim 7 incelendiğinde, tasarımını Aylin BEYOĞLU ve Ş. Gürkan UZUNKÖPRÜ’nün yaptığı,
Asena SARCAN, Ümmühan TUTAK ve Tayfun YILMAZ’dan oluşan beş kişilik ekiple Ağustos
2019’da uygulanan heykel görülmektedir. Heykelde malzeme olarak; taş, tuğla, metal, seramik
kullanılmış olup, kendi yapısı içerisinde bir kubbe ve tepesinde üç karga ile tamamlanmıştır. Her bir
taşın, tuğlanın üst üste, yan yana gelmesiyle yolunu kaybedene kılavuzluk etmesi düşünülmüştür.
Kubbenin iç bölümü üzerinde Anadolu’nun kendi öz değerinden esinlenmiş Kybele figürleri
taşımaktadır.

Resim 8: “Trakya Kulluk”, 2019
Resim 8 incelendiğinde “Trakya Kulluk” isimli çalışmadan bir ayrıntı olarak kubbe görülmektedir.
Dünya üzerindeki tüm varlıkların üstünü ayırımsız örten, koruyup kollayan ortak birleştirici
gökyüzünü temsil etmektedir. Tuğlaların kullanılması, yapıya sadece farklı renk getirmesinin
dışında, yapılan Kulluk’un doğallığına ayrı bir etki katmaktır. Ayrıca Anadolu mimarisinde
geleneksel yapı mimari elemanları arasında yeri olmasındandır. Birçok tarihi yapıda sırlı ve sırsız
olarak kullanılan tuğla malzemesi yapının sağlamlık katmasından ziyade renk ve ahenk de
katmaktadır. Kulluk’un oluşumunda kullanılan temel alt taşların üzerinde tuğlalarla oluşturulan
nişler, dört yanda bütünlüğü sağlamaktadır. Bu boşluklar, Anadolu kültüründe mum yakma, dilek
dileme ve anma ritüelinden esinlenerek uygulanmıştır. Nişler yine geleneği yansıtması adına
kemerli bir düzenle uygulama yapılmıştır. Nişlerde bulunan Kybeleler, her bir boşluğa üçer adet
konulmuştur. Üç sayını da yine Anadolu kültüründe, hayatımızın hemen her alanında, matematikte,
dinlerde, yazınsal kaynaklarda görmekteyiz.
Kybeleler yine doğanın birer malzemesi olan hammaddeler kullanılarak üretilmiş pişmiş topraktır.
Tarihte toprak üstüne çıkarılmış Kybeleler, pişmiş toprak, taş ve kemik gibi farklı malzemeler
yanında büyük bir kısmı, başta altın olmak üzere, metalden üretilmiştir. Kybele Anadolu’nun
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neolitik döneminden (M.Ö. 8 bin ile 4500 yılları arası) itibaren görülmeye başlamıştır. Kybelelerin
ilk izleri Anadolu’nun en eski dönemlerinde görülen ama henüz ismini öğrenemediğimiz Kybele,
daha sonra Hitit kültüründe ilk kez “Kubaba” olarak ortaya çıkmış, Frigler aracılığıyla buradan
Helenler’e, oradan Roma’ya geçerek antik çağın en çok tapınılan tanrıçalarından biri olmuştur.
M.Ö. 7.yy'la tarihlenen Frig yazıtlarında Kybelelerin, “ana” anlamına gelen “Matar” diye
seslenilmiştir. Bu sözcük, Kybele ile ilgili görülen yazıtlarda genelde tek başına geçmesine karşın,
Frig dilinde “dağa ait olan”, “dağın” anlamındaki sıfat “Kubileya” ile birlikte, yani “Matar
Kubileya” şeklinde de yazılmıştır. Böylece Tanrıça Kybele’ye seslenilen ilk yazıtlarda onun “ana”,
“dağın anası” olarak tasavvur edildiğini görebiliyoruz (http://dspace.trakya.edu.tr/). Nimri Köyü’ne
hâkim bir tepede ve önemli bir yere sahip olan Babadağ eteklerinde yer alan “Trakya Kulluk”ta
kullanılan Kybeleler de dağın anası terimine anlam yüklemek, köy kadınlarının sabahın erken
saatlerinde tarlarda çalışmak için geçtiği rota olmasından da yola çıkarak kullanılmıştır. Doğa bir
anadır. Her canlının oluşmasını çoğalmasını sağlar. Kulluk doğanın bir parçası olarak kaldığı
sürede, Kybeler de yerini koruyacak ve kollayacaktır.

Resim 9: “Trakya Kulluk”, 2019, ayrıntı
Resim 9 incelendiğinde yön/yol gösterici ve kılavuz olarak düşünülen karga formları görülmektedir.
Karga ile imge olarak sosyal yapıda bireye, birey özgürlüklerine vurgu yapılmakta ve burada
kargalar topluma kılavuzluk etmektedir. Çalışmada, bireyin önemi ve değeri, karganın asil yapısı ile
yüceltilmiştir. Her biri farklı bir yönü işaret eden üç karga farklı kademelerde yerleştirilmiştir.
Bunun sebebi tek kademeye yerleştirilen karga imgesinin bireyi, ayrı kademelerde bir araya gelen
kargaların ise toplumu oluşturma düşüncesidir. Toplumdan ve sosyal yaşamdan soyutlamadan en
güçlü ifade arayışına bir sembol olarak karga ile varmaya çalışılmıştır. Eski kulluklarla bağ
kurularak insanlara manevi güç vermesi en üste yerleştirilme düşüncesinden biridir.
Mitoloji ve kutsal inançlarda kargalar sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Kargalar genellikle pek
sevilmeyen ve insanlara ürkütücü gelen varlıklardır. Şamanların ayinleri sırasında totem hayvanı
olarak kullandıkları bu kuşlar aslında oldukça gizemli ve akıllıdır (http://www.enpolitik.com/).
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Resim 10: “Trakya Kulluk”, 2019
Resim 10 incelendiğinde, üst üste yerel taşların her birinin denge kuracak şekilde yerleştirilmesiyle
hazırlanan tasarımın uygulanma biçimi görülmektedir. Küçük ve büyük taşlar, orta bölümde
yapılacak kubbeyi ve üst bölümü destekleyecek şekilde 80 cm çapında yerleştirilmiştir. Çalışmada
her taş aynı öneme sahiptir.

Resim 11: “Trakya Kulluk”, 2019 açılış görselleri
Resim 11 incelendiğinde Nimri Köyü’nün dağlık bölgesinin başladığı “Karşıbaşı mevkii”nde yer
alan tuztaşı üzerine dikilen “Trakya Kulluk” isimli heykelin açılışı 28 Ağustos 2019 tarihinde
yapılan açılış töreni görülmektedir.
Sonuç
Sanatta da mekân bir öge olarak kullanılmaktadır. Geleneği sanat, mekân ve zaman kavramı
üçlemesi arasındaki ilişki farklı ifade biçimleriyle birlikte çok sayıda çalışmada ele alınmıştır. Söz
konusu ifade biçimlerinden birer sanat anlayışına dönüşen ve günümüzde hala geçerliliği olan, arazi
(açık alan) kapalı alanlar (galeriler, iç mekân) sanat konusunun merkezi haline gelmiştir. İkinci
bölümde yer alan sanatçıların uyguladıkları Kulluk örneğinde, mekânın artık bir öge olmasıyla
birlikte eserin mekânla birlikte var olması hatta tüm mekânın bir esere dönüşmesi söz konusu
olmaktadır. Özellikle herkese açık mekânlarda gerçekleştirilen sanatın her grup birey ile etkileşime
girerek daha etkin bir yayılım göstermektedir.
Anadolu kültüründe, zaman içinde kurulan ve yok olan medeniyetler olmuştur. Bu kültürde yer alan
yapı elemanları, medeniyet sürecinde yapılan ve günümüzde keşfedilen tarihi kalıntılar geleneği
sanat olan objeler olarak kullanılmıştır. Bu objeler, tasarımı yapılan “Trakya Kulluk” heykelinde
yer alarak mekân kavramıyla bütünleştirilmiştir. Mekânla bütünleştirilen objeler gelenekler gibi
toplumun mayasını oluşturan, onu birlik içinde ayakta tutan özden taviz vermeden, yeni yorumlara
kapı aralamak sanatın önünü açacak, durağanlıktan kurtaracak, evrensel boyuta taşıyacaktır.
Geçmişten gelen mesajı iyi anlayıp özümsemek, geleceğin anahtarı olması açısından önem
taşımaktadır. Bu noktada kendimizi tanımak, ortaya koymak, tarafsız bir özeleştiriyle dünü, bugünü
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ve yarını yorumlamak eksikliklerin giderilmesine yardımcı olacak ve sanatımızı kalıcı hale
getirecektir (Tunçel, 2018, s. 871). Benzer bir biçimde Pekpelvan (2009)’da yaptığı araştırmasında
gelenekli ya da çağdaş olarak kabul edilen her sanat eserinin, kendi dönemine özgü fikirleri,
bilgileri, değerleri, felsefeleri ve inançları yansıtsa da, çağdaş gelişmelerle tarihsel ilgiler arasında
her zaman bir bağ bulunduğunu vurgulamaktadır (s. 68).
Kulluğun gerçekleştirildiği Anadolu köyünün kültürel çabasına bilimsel bir kurumun estetik değer
katması ayrıca geçmişi bugünü ve geleceği anlamaya katkı sağlayacaktır. Sanatın kırsala ulaşmasına
yarayacak bu proje, Üniversitenin bir köy halkı ile sanat alışverişini sağlayacak ve katılımcılara da
zengin deneyimler kazandıracaktır (http://www.sanalbasin.com/ ). Bu doğrultuda yapılan
araştırmanın sonucu ile örtüşen Tunçel (2018)’de yaptığı araştırmasının sonucunu şu şekilde ifade
etmiştir: “Tüm insanlık birikiminden beslenen sanat; zaman ve mekân açısından sınırlarını
genişletebildiği ölçüde evrensele ulaşır. Tarihte herhangi bir zamanı veya kendi yaşadığı çağı ya da
belli bir mekânı kutsayarak, onu diğer zamanlara ve mekânlara yeğleyen, dayatmacı bencil
yaklaşımlar sanatın sınırlarını daraltır. Geçmişi, bugünü ve geleceği anlamayı zorlaştırır. Geçmişin
birikimine sırt çeviren önyargılı yenilik ya da gelişime kapalı katı bir gelenekçilik, çağlar ötesi
mesaj taşıyan sanatı kendi zamanının kölesi haline getirir. Medeniyetler arasında güç çekişmesine
ve yer kapmaya dönüşen çatışmalar ise; sanatı belirli bir mekânın ve kültürün egemenliğine
hapseder (Tunçel, 2018, s. 871)
Trakya Üniversitesi ve Karagöz Sanat Evi işbirliği ile, Nimri Kullukları sanat projesi amaçları
arasında yer alan sanat eserlerinin köyde belirlenen alanda uygulamalı olarak yerleştirilmesi
gerçekleştirilmeye başlanmış, devam ettiği sürece sanatçı ve öğrencilere doğada sanat yapma
imkânı sunacaktır. Gerçekleştirilen “Trakya Kulluk” isimli heykel; sanatçı ve öğrencilere gelenek,
sanat, zaman ve mekân açısından ele alındığında örnek olacak niteliktedir
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ KOLAJ TASARIMLARININ MEKÂN ALGISI
AÇISINDAN ANALİZLERİ
ANALYSIS OF CANDIDATE TEACHERS’ COLLAGE DESIGNS WITH RESPECT TO THE
PERCEPTION OF LOCALE
Aylin BEYOĞLU
Doç. Dr., Trakya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
ÖZET
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dallarında öğretmen adaylarına Resim
Teknikleri, Anasanat Atölye ve Temel Tasarım gibi derslerde genellikle kolaj tekniği ile tasarımlar
yaptırılmaktadır. Bazı çalışmalarda kolaj tekniği ile birlikte kuru boya, pastel ya da kara kalem gibi
karışık teknikler kullanılmaktadır. Derslerde seçilen konular programın akışına göre değişmektedir.
Kolaj: dergilerden sayfaların, gazetelerin ve günlük kullanılan gerçek malzemelerin düz bir zemin
üzerine olduğu gibi, kesilerek ya da yırtılarak bir araya getirilmesi kısaca kes yapıştır olarak
tanımlanabilir. Bu araştırmada, kolaj tekniği kullanılarak yapılan tasarımların mekan algısı
açısından analizleri araştırmanın temel amacını taşımaktadır. Araştırmanın verileri 2017-2018
Eğitim-Öğretim yılının bahar döneminde Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğretmen adaylarından Temel Tasarım dersinde
toplanmıştır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma; kolaj tekniği, tasarım
ve mekan algısı konusu ile sınırlandırılmıştır. Öğretmen adayları serbest konulu bir tasarım
oluşturarak kolaj tekniği ile çalışmışlardır. Araştırmada verilerin toplanabilmesi için Temel Tasarım
dersi öğretmen adaylarından kolaj tekniği ile bir kompozisyon tasarlamaları istenmiş ve yapılan
çalışmalar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarının çalışmaları değerlendirilirken
kolaj tekniği, tasarım ilkeleri ve mekan algısı konuları göz önünde bulundurulmuştur. Bu araştırma
ile elde edilen bulgular sonucunda; öğretmen adaylarının kolaj tekniği ile yaptıkları tasarımlarının
tasarım ilkelerini kavramalarına katkı sağladığı ve bu uygulamayı yaparken mekan konusunu daha
iyi algıladıklarını göstermektedir. Bu doğrultuda Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim
gören öğretmen adaylarının Temel Tasarım dersinde kolaj tekniğinden yararlanarak hem kolaj
tekniğini daha iyi anlayarak tasarım yaptıkları, tasarım ilkelerini uygulayarak aynı zamanda yorum
katarak mekan konusunu pekiştirdikleri ve bu tekniğin öğretmen adaylarına farklı bir bakış açısı
sağladığı görülmüştür diyebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Teknik, Eğitim, Öğretmen, Resim
ABSTRACT
Candidate teachers in Fine Arts Education Department, Art Teaching Major are generally asked to
create designs with the collage technique in Painting Techniques, Art Workshop and Fundamental
Design classes. Some of these works feature dry paint, crayons or charcoal alongside the collage
technique in mixed form. The subjects selected for the classes vary depending on the curriculum. A
brief definition of collage is to cut out and tear off real-life materials from magazines, newspapers
and other materials and pasting on a flat surface. The fundamental aim of this study is to analyze the
perception of locale in the candidate teachers’ designs using the aforesaid technique. The study data
has been gathered from the candidate teachers in Trakya University, Faculty of Education, Fine Arts
Education Department, Art Teaching Major in the Academic Year 2017-2018 in the Fundamental
Design class. The study utilizes the qualitative research method. The study is limited to the collage
technique, design and perception of locale. The candidate teachers created a design with a free topic
using the collage technique. To collect the study data, the candidate teachers in the Fundamental
Design class have been asked to design a composition using the collage technique and the resulting
works have been comparatively evaluated. The works of candidate teachers have been evaluated in
consideration of the collage technique, design principles and the perception of locale. The results of
the study indicate that the designs created using the collage technique contribute to the candidate
teachers’ comprehension of locale and the practice leads to better understanding of the topic of
locale. In this regard, we may propound that the candidate teachers studying in the Art Teaching
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Major have better comprehended and created designs using the collage technique, implemented the
design principles with personal interpretations, reinforcing an understanding of locale and this
technique provided the candidate teachers with a new perspective.
Keywords:Technique, Education, Teacher, Art
1.GİRİŞ
Sentetik Kübizm akımının başlıca resim tekniklerinden olan kolaj tekniği çeşitli kağıt ya da gazete
parçalarının bir araya getirilerek yeni bir biçim oluşturma anlayışıdır. Öncüleri Pablo Picasso ve
Georges Braque’dır (Antmen, 2010). Kolaj, yapılan bir tasarıma uygun biçimde kesilip yapıştırılan
çeşitli kâğıt parçaları, gazete ya da buna benzer gereçlerle yapılan çalışmadır. Günümüzde kolaj
tekniği, elde bulunan her tür basılı, çizili ya da fotografik malzemeyi, bir yüzey üzerine (veya üç
boyutlu bir şekilde) yeni bir kompozisyon oluşturacak şekilde yapıştırılması anlamına gelmektedir
(Eroğlu’ndan aktaran Kaplanoğlu, 2008, s. 97). Başka bir tanımla kolaj; eldeki her türlü organik, ya
da inorganik hazır materyalin, basılı, çizili ve fotografik malzemenin, önceden bilinen hayat
bağlamından koparılıp alınarak, yeni bir bağlama hizmet edecek doğrultuda, yeni bir kurgusallık
kaygısıyla bir yüzey üzerine yapıştırılarak elde edilmesidir (Ergün, 2012, s.5).
Kolaj, parçaları bir araya getirme tekniği ve birden çok malzemenin bir araya getirilerek
kompozisyon oluşturulması olarak ele alındığında Kübizm öncesinde de uygulanmakta olduğu
düşünülmektedir. Fakat kolajı ilk kez bilinçli olarak kullanan akım Kübizm olarak bilinmektedir.
Parça ve bütün ilişkisi 16. yy. da tuvalin boyutlarına göre düzenlenirken 17. yy’da resmin dışına
çıkarak devamlılığı gösterdiği düşünülmektedir. Resimde parçaların devamını zihinde kendisinin
tamamlanması izleyiciden beklendiği söylenmektedir (Başaran, 2006, s. 8). Kolaj çalışması ilk
olarak Picasso’nun 1912 yılında yapmış olduğu “Sandalye Hasırlı Natürmort” isimli çalışması
olarak bilinmektedir (Bitmez, 2008, s. 29).

Resim 7: Pablo Picasso, “Sandalye Hasırlı Natürmort”, 1912, tuval üzerine yağlıboya
muşamba ve ip, 30x38 cm, Picasso Müzesi, Paris (Hollingsworth, 2009, s. 447).
Picasso, Resim 1’de görüldüğü gibi “Sandalye Hasırlı Natürmort” isimli eserini kolaj tekniğiyle
oluşturmuştur. Picasso, eserinin büyük bir bölümüne sandalye görüntüsünü yaratmak için gerçek
nesne kullanarak bir muşamba parçası keserek yapıştırmıştır. Diğer nesneleri ise boya kullanarak
geometrik formlarla gerçekleştirmiştir. Sanatçı, eserinin etrafını halatla çerçevelemiştir (Beyoğlu,
2015, s. 238).
Bu araştırmada kolaj tekniği ile tasarlanan çalışmaların; tasarım ilkelerine, kolaj tekniğine, mekân
konusuna, kompozisyon düzenine ve estetik öğelere uygunluğu gibi özellikler dikkate alınmıştır. Bu
araştırmada, kolaj tekniği kullanılarak yapılan tasarımların mekan algısı açısından analizleri
araştırmanın temel amacını taşımaktadır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için şu araştırma
sorularına yanıt aranmıştır:
1.Kolaj tekniği ile tasarlanan çalışmalar öğretmen adaylarına kolaj tekniğini öğrenmede katkı
sağlamış mıdır?
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2.Kolaj tekniği ile tasarlanan çalışmalar öğretmen adaylarının yaratıcılıklarına katkı sağlayabilmiş
midir?
3.Kolaj tekniği tasarlanan çalışmalar öğretmen adaylarının mekanı kavramalarında etkin olmuş
mudur?
4.Kolaj tekniği ile tasarlanan çalışmalar öğretmen adaylarına tasarım ilkelerini öğrenmede katkı
sağlamış mıdır?
5.Kolaj tekniği ile tasarlanan çalışmalar öğretmen adaylarının özgün bir çalışma üretebilmelerinde
etkin olmuş mudur?
“Öğretmen Adaylarının Kolaj Tasarımlarının Mekân Algısı Açısından Analizleri” başlığı ile ele
alınan bu araştırmada, öğretmen adaylarının kolaj tekniği ile tasarladıkları çalışmalarında tasarım
ilkeleri dikkate alınarak mekanın nasıl algılandığı analiz edilmiştir. Araştırmada öncelikle kolaj
tekniği, tasarım ilkeleri ve mekanın tanımı hakkında kısaca bilgiler verilmiştir. Daha sonra
öğretmen adaylarının kolaj tekniği ile yaptığı tasarımlar ele alınmıştır. Araştırmanın yöntem
bölümünde; modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve çözümlenmesi gibi araştırmanın
yöntemine yönelik bilgilere yer verilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler sonucunda bulgular ve
yorumlar yapılarak, araştırmanın son bölümünde sonuç ve öneriler açıklanmıştır.
2.YÖNTEM
Bu bölümde, araştırmada izlenen yöntem; evren, örneklem, verilerin toplanması ve analizi alt
başlıkları bulunmaktadır.
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu araştırmada, geçmişte ya da günümüzde var olan bir durumu değişikliğe uğratmadan
betimlemeyi amaçladığı için betimsel tarama modelindedir. Araştırma belirli bir grup öğretmen
adayı üzerinde yapıldığından ve kişi sayısı az olduğundan örnek olay tarama modeli tercih
edilmiştir. Araştırma aynı zamanda bir nitelik araştırmasıdır. Bilimsel araştırmalarda gerçeğin
doğasına uygun, sistematik ve tutarlı bir sürecin takip edilmesi önemlidir. Nitel araştırmacının bu
amaca yönelik olarak araştırmasını planlaması, ancak bu plan içinde belli bir esnekliğe de yer
vermesi gerekmektedir (Yıldırım, Şimşek, 2005, s. 83).
2.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın verileri 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının güz döneminde toplanmıştır. Araştırmanın
verileri Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi
Anabilim Dalı Temel Tasarım dersi alan 1.sınıf öğretmen adaylarından toplamda 32 adet kolaj
çalışmasından oluşmaktadır. Araştırma, Temel Tasarım dersi, kolaj tekniği, tasarım ve mekan algısı
konusu ile sınırlandırılmıştır.
2.3. Verilerin Toplanması
Öğretmen adaylarına kolaj tekniği ile farklı iki tasarım yapmaları planlanmıştır. Araştırmada
verilerin toplanabilmesi için Edirne ilinde yer alan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel
Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Temel Tasarım dersi öğretmen
adaylarından iki farklı kolaj tasarımı yapmaları istenmiştir. Araştırmanın kolaj çalışmaları A3
boyutu kağıt üzerine yapılmıştır. Daha sonra kolaj tekniğiyle yapılan çalışmalar değerlendirilmiştir.
Öğretmen adaylarının kolaj çalışmaları değerlendirilirken öğretmen adaylarının tasarımlarının
tasarım ilkelerine uygunluğu, mekan algıları ve uyguladıkları kolaj tekniği göz önünde
bulundurulmuştur. Öğretmen adaylarının çalışmaları Öğr. no olarak kodlanarak kısaltılmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Öğretmen adaylarına kolaj tekniğini kullanarak yaptırılan tasarımlar; kolaj tekniği, tasarım ilkeleri
ve mekan algısı açısından değerlendirilmiştir. Değerlendirme yapılırken kolaj teknikleri dikkate
alınarak: tasarlanan çalışmaların öğretmen adaylarının kolaj tekniğini öğrenmede katkı sağlayıp
sağlamadığı, tasarlanan çalışmaların öğretmen adaylarının yaratıcılıklarına katkı sağlayıp
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sağlamadığı, tasarlanan çalışmaların öğretmen adaylarının mekanı kavramalarında etkin olup
olmadığı, tasarlanan çalışmaların öğretmen adaylarına tasarım ilkelerini öğrenmede katkı sağlayıp
sağlamadığı, tasarlanan çalışmaların öğretmen adaylarının özgün bir çalışma üretebilmelerinde
etkin olup olmadığı analiz edilmiştir.
3. BULGULAR
Araştırmanın bu bölümünde; elde edilen veriler analiz edilmiştir. Bu aşamada ortaya çıkan
bulgulara yer verilmiştir. Araştırma grubunda yer alan öğretmen adaylarının yapmış oldukları
uygulamaların alan uzmanları tarafından değerlendirilmesi sonucunda; kolaj tekniğinin, tasarım
ilkelerinin ve mekanın kullanımına göre elde edilen verilerden çalışmanın uzunluğu açısından
seçilen örnek çalışmaların yorumlarına yer verilmiştir.

Resim 2. Öğr. 1, Kolaj tasarım çalışması
çalışması

Resim 3. Öğr. 2, Kolaj tasarım

Resim 2 incelendiğinde, öğretmen adayının kolaj tekniği ile yaptığı çalışması görülmektedir.
Öğretmen adayı, düz beyaz bir kâğıt üzerine dergiden kestiği Galata Kulesi ve geometrik formları
yapıştırmıştır. Galata Kulesi çalışmanın neredeyse merkezinde yer almıştır. Sağ üst köşeye hayvan
figürü yerleştirilmiştir. İki at biri büyük biri küçük olmak üzere aşağıya doğru diagonel şerit
üzerinden önlerindeki topun peşinden inmektedir. Arka planda farklı renklerde kâğıtlar şeritler
yatay halde yapıştırılmıştır. Mekân olarak çalışmada bir İstanbul görüntüsü algılanmaktadır.
Uzmanlarının değerlendirmesi sonucunda; tasarım ilkeleri ile oluşturulan çalışmanın yeterli olduğu
anlaşılmaktadır. Denge konusunda iki uzman yetersiz şeklinde yorumlamıştır. Sadece denge ilkesi
yetersiz görüldüğü için değerlendirme sonucuna olumsuz etki etmemiştir. Mekânın algılanış biçimi
bakımından yeterli görülmüştür.
Resim 3 incelendiğinde, öğretmen adayının kolaj tekniği ile yaptığı çalışması görülmektedir.
Öğretmen adayı, düz ve dikey formlardan oluşan bir kent gibi hissedilen koyu, orta, açık tonlardan
oluşan atmosfer yaratmıştır. Çalışmada yatay ve dikey formlarla zıtlık yaratılmıştır. Bazı dergi
sayfalarından dokular oluşturulmuştur.
Uzmanlarının değerlendirmesi sonucunda; tasarım ilkeleri ile oluşturulan çalışmanın yeterli olduğu
anlaşılmaktadır. Çizgi, biçim, renk, doku ve oran-orantı gibi özelliklerin başarısı uzmanlar
tarafından vurgulanmıştır. Mekânın algılanış biçimi bakımından yeterli görülmüştür.
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Resim 4. Öğr. 3, Kolaj tasarım çalışması
çalışması

Resim 5. Öğr. 4, Kolaj tasarım

Resim 4 incelendiğinde, öğretmen adayının kolaj tekniği ile yaptığı çalışması görülmektedir.
Öğretmen adayı, düz beyaz bir kâğıt üzerine kara kalem ile kalemi farklı dokulu malzemelerin
üzerine sürterek elde ettiği dokuları kesmiş yapıştırmıştır. Bir dış mekân görüntüsü farklı dokularla
oluşturulmasına rağmen hissedilmektedir. Çalışmanın sağ orta bölümünde kurumuş dallarıyla bir
ağaç formu hissedilmektedir. Dağlar, ovalar ve tepeler dokularla soyut bir biçimde yapıştırılmıştır.
Uzmanlarının değerlendirmesi sonucunda; tasarım ilkeleri ile oluşturulan çalışmanın yeterli olduğu
anlaşılmaktadır. Çizgi, biçim, açık-koyu ilişkisi, ritim, doku ve oran-orantı gibi özelliklerin başarısı
uzmanlar tarafından vurgulanmıştır. Mekânın algılanış biçimi bakımından yeterli görülmüştür.
Mekân bir dış mekânın soyut lekelerle ele alınış biçimi olarak oldukça dikkat çekicidir.
Resim 5 incelendiğinde, öğretmen adayının kolaj tekniği ile yaptığı çalışması görülmektedir.
Öğretmen adayı, koyu tonlardan oluşan atmosfer yaratmıştır. Öğretmen adayı, düz beyaz bir kâğıt
üzerine kara kalem ile kalemi farklı dokulu malzemelerin üzerine sürterek elde ettiği dokuları
kesmiş yapıştırmıştır. Siyah-beyaz tonlarından oluşan dokulu bir zemin üzerinde kadın figürü
yapıştırılmıştır. Ön plandaki kadın figürü portre olarak vurgulanmıştır. Çalışmada kâğıtlar kıvrılarak
yapıştırılmış üç boyut etkisi yaratılmıştır. Maskesiyle kadın figürü oldukça etkilidir.
Uzmanlarının değerlendirmesi sonucunda; tasarım ilkeleri ile oluşturulan çalışmanın yeterli olduğu
anlaşılmaktadır. Çizgi, biçim, renk, doku ve oran-orantı gibi özelliklerin başarısı uzmanlar
tarafından vurgulanmıştır. Mekânın algılanış biçimi bakımından yeterli görülmüştür. Mekân boşluk
olarak ele alınmıştır. Uygulanan diğer çalışmalara göre oldukça yaratıcı bulunmuştur.
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Resim 6. Öğr. 5, Kolaj tasarım çalışması
Resim 6 incelendiğinde, öğretmen adayının kolaj tekniği ile yaptığı çalışması görülmektedir.
Öğrenci, bir iç mekân içerisine farklı boyutlarda televizyonları üst üste yerleştirerek yapıştırmıştır.
Televizyonda Mona Lisa eserine farklı biçimde gönderme yapılmıştır. Üst sol bölümde portresi alt
sağ bölümdeki televizyonda ise eli yer almaktadır.
Uzmanlarının değerlendirmesi sonucunda; tasarım ilkeleri ile oluşturulan çalışmanın yeterli olduğu
anlaşılmaktadır. Form, açık-koyu ilişkisi, leke, ritim, doku, perspektif ve oran-orantı gibi
özelliklerin başarısı uzmanlar tarafından vurgulanmıştır. Mekânın algılanış biçimi bakımından
yeterli görülmüştür. Mekân bir iç mekânın ele alınış biçimi olarak dikkat çekicidir.

Resim 7. Öğr. 6, Kolaj tasarım çalışması

Resim 8. Öğr. 7, Kolaj tasarım çalışması

Resim 7 incelendiğinde, öğretmen adayının kolaj tekniği ile yaptığı çalışması görülmektedir.
Öğretmen adayı, düz beyaz bir kâğıt üzerine kara kalem ile kalemi farklı dokulu malzemelerin
üzerine sürterek elde ettiği dokuları kesmiş yapıştırmıştır. Çalışma şişe, kumaş ve meyvelerden
oluşan bir natürmort çalışmasıdır. Çalışmada şişe vurgulanmıştır. Meyveler koyu tonlarda
yerleştirilerek açık koyu ilişkisi sağlanmıştır.
Uzmanlarının değerlendirmesi sonucunda; tasarım ilkeleri ile oluşturulan çalışmanın yeterli olduğu
anlaşılmaktadır. Form, açık-koyu ilişkisi, leke, ritim, doku, perspektif ve oran-orantı gibi
özelliklerin başarısı uzmanlar tarafından vurgulanmıştır. Mekânın algılanış biçimi bakımından
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yeterli görülmüştür. Mekân bir iç mekânın ele alınış biçimi olarak dikkat çekicidir. Bir iç mekânda
natürmort çalışması olarak yeterli görülmüştür. Tekniğin kullanımı yeterli olarak vurgulanmıştır.
Resim 8 incelendiğinde, öğretmen adayının kolaj tekniği ile yaptığı çalışması görülmektedir.
Öğretmen adayı, düz beyaz bir kâğıt üzerine kara kalem ile kalemi farklı dokulu malzemelerin
üzerine sürterek elde ettiği dokuları kesmiş yapıştırmıştır. Çalışma fincanların, perdenin ve zeminin
birlikteliğinden oluşan bir natürmort çalışmasıdır. Çalışmada üst üste yerleştirilen fincanlar
vurgulanmıştır. Arka planda kullanılan açık tonlarla açık koyu ilişkisi sağlanmıştır.
Uzmanlarının değerlendirmesi sonucunda; tasarım ilkeleri ile oluşturulan çalışmanın yeterli olduğu
anlaşılmaktadır. Form, açık-koyu ilişkisi, ritim, doku, perspektif ve oran-orantı gibi özelliklerin
başarısı uzmanlar tarafından vurgulanmıştır. Mekânın algılanış biçimi bakımından yeterli
görülmüştür.

Resim 9. Öğr. 8, Kolaj tasarım çalışması
çalışması

Resim 10. Öğr. 9, Kolaj tasarım

Resim 9 incelendiğinde, öğretmen adayının kolaj tekniği ile yaptığı çalışması görülmektedir.
Öğretmen adayı dergiden kestiği bir manzaranın sağ ve sol bölümüne iki ayrı parça eklemiştir. Sol
bölümde yer alan baykuşun sağ bölümde diğer yarısı görülmektedir.
Uzmanlarının değerlendirmesi sonucunda; tasarım ilkeleri ile oluşturulan çalışmanın yeterli olduğu
anlaşılmaktadır. Form, renk, leke, ritim, doku ve oran-orantı gibi özelliklerin başarısı uzmanlar
tarafından vurgulanmıştır. Mekânın algılanış biçimi bakımından yeterli görülmüştür. Mekân bir dış
mekânın ele alınış biçimi olarak dikkat çekicidir.
Resim 10 incelendiğinde, öğretmen adayının kolaj tekniği ile yaptığı çalışması görülmektedir.
Öğretmen adayı bir deve kuşunu üst bölüme ters bakar vaziyette yerleştirmiştir. Uzay boşluğu renk
lekeleriyle dengelenmiştir.
Uzmanlarının değerlendirmesi sonucunda; tasarım ilkeleri ile oluşturulan çalışmanın yeterli olduğu
anlaşılmaktadır. Form, açık-koyu ilişkisi, leke, doku ve oran-orantı gibi özelliklerin başarısı
uzmanlar tarafından vurgulanmıştır. Mekânın algılanış biçimi bakımından yeterli görülmüştür.
Mekân bir dış mekânın ele alınış biçimi olarak dikkat çekicidir.
4. TARTIŞMA SONUÇ VE ÖNERİLER
Konu ile ilgili yapılan araştırmalar ve sonuçları göz önünde bulundurularak, “Öğretmen adaylarının
kolaj tasarımlarının mekân algısı açısından analizleri” başlıklı bu araştırma gerçekleştirilmiştir.
Araştırmada, 16 öğretmen adayının 32 adet kolaj çalışması incelenmiş, örnek seçilen dokuz
öğretmen adayının çalışmaları analiz edilerek sunulmuştur. Araştırmada, kolaj tekniği ile yapılan
öğretmen adaylarının çalışmalarında tasarım ilkeleri ve mekanın nasıl algılandığı dikkate alınarak
irdelenmiştir.
Bireyin mekânda yaşamını sürdürmesindeki temel etken mekânı algılamasıdır. Mekânsal ilişkilerin
anlaşılması için, öncelikle mekânın nasıl algılandığının açıklanması gerekmektedir. Mekânın
algılanması, bilinmesi ve değerlendirilmesinin sürekliliği, çevrenin duyu organları ile hissedilmesi,
mekânın algılanma biçiminin anlaşılması ve mekânın niteliklerinin tanınması sonucunda seçim
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yapma ve karar verme sürecidir (Rapoport, 1997, ss. 31-38). Bireyin mekânı algılama süreci,
çevreden gelen uyarıların duyu organları tarafından algılanmasıyla başlamaktadır. Duyu
organlarıyla çevreden bilgi toplama süreci bireyden bireye farklılık göstermektedir. Farklı
yaşlardaki bireylerinde çevreyi algılamaları birbirinden farklı olduğundan, bireyin hangi yaşlarda
neyi öncelikli olarak algıladığının bilinerek mekânın buna uygun tasarlanması, çevresiyle daha
kolay etkileşime girmesini sağlamaktadır (Piaget ve Inhelder, 1967).
Bu araştırma ile elde edilen bulgular sonucunda; kolaj tekniği ile tasarlanan çalışmaların
yaratıcılıklarına katkı sağladığını göstermektedir. Alparslan, Bulut(2018)’de yaptıkları
araştırmalarında araştırmanın amacı, görsel sanatlar öğretmen adaylarının modern resmi
algılamalarında, kolaj tekniğinin katkısını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda yapılan
çalışmada, kolaj tekniği temelli atölye etkinliğinin; öğrencilerin eleştirellik, yaratıcılık ve özgünlük
yönlerini geliştirdiği yönünde dönütler alınmıştır. Araştırmanın üçüncü amaç sorusuna ilişkin
bulgulardan çıkan sonuç ise öğrencilerin kolaj tekniği ile ilgili farkındalıklarının arttığı yönündedir.
Bunların yanında işlenen derslerin genel olarak; imgelem güçlerine, yaratıcılıklarına ve eleştirel
becerilerine katkı sağladığını ifade etmişlerdir(s.88).
Temel Tasarım dersinde kolaj tekniği öğretiminin öğrencilerin hem mekanı kavramada hem de
tasarım ilkelerini öğretmede etkin olduğu görülmektedir. Araştırmanın sonuçlarının Erdoğan’ın
(2007) ve Yaşar’ın (2014) çalışmaları dikkat çekmektedir. Erdoğan, ilköğretim okullarında kolaj
tekniğinin eğitime katkısını araştırdığı çalışmasında kolaj tekniğinin yaratıcılığa ve özgünlüğe katkı
sağladığını savunmuştur. Bu çalışmanın, Erdoğan’ın çalışmasıyla ile örtüştüğü söylenebilir. Bu
doğrultuda Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören öğretmen adaylarının Temel
Tasarım dersinde kolaj tekniğinden yararlanarak özgün çalışmalar ürettikleri, çalışmalarını
değerlendirerek aynı zamanda yorum katarak mekanı kavradıkları ve bunun öğretmen adaylarına
çok yönlü katkı sağladığı görülmüştür diyebiliriz. Sanat eğitimi sürecinde öğretmen adaylarının
konvansiyonel kalıplar içinden bakma ve bu kalıplar içinden görmenin ötesine geçebilmelerini
sağlamak için kolaj tekniği kullanılmaktadır (Ergün, 2012, s.16). Öğretmen adayları kolaj tekniği ile
yaptıkları tasarımlarla farklı denemelerde bulunarak bilgilerini pekiştirme olanağı sağlamaktadırlar.
Çağlayan (2018)’de kolaj tekniği ile ilgili yaptığı farklı bir araştırmasında “Teknolojiyi kullanacak
olan bireyin yönlendirme yapması ve tasarım sürecini yönetmesi gerekir. Yazılım, görsel üzerindeki
parçaları kesmek, çoğaltmak ve taşımak konularında yardımcı olurken, kompozisyonun hangi
koşullarda tasarım ilkeleriyle uyum gösterebileceği sorusuna doğru bir yanıt veremez. Bu noktada
doğru cevapları denemek ve en olası sonuçlara ulaşmak süreç içindeki öğrencinin görevidir.
Tasarım ilkeleriyle uyum konusunda yöneltilecek tüm soruların cevapları kompozisyon kavramı
içinde saklıdır.” ifadesi bu araştırmayı destekleyici nitelikte sonuçlar içermektedir.
Araştırmanın sonucu; kolaj tekniğinin, öğretmen adaylarının eleştirel becerilerini geliştirdiği gibi,
özgünlüklerine, hayal güçlerine ve yaratıcılıklarına katkı sağlamakta olduğunu göstermektedir.
Öğretmen adaylarının düşünceleri doğrultusunda tasarım ilkelerini uygulayarak tasarladıkları
çalışmalar sanatsal ölçütlerin fark edilebilmesi açısından önemlidir. Kolaj tekniği bu yönden yapılan
uygulamalara katkı sağlayacak bir tekniktir. Bu teknikle öğretmen adaylarının tasarladıkları
çalışmaları düşüncelerine uygun imgelerle; dergi, fotoğraf, gazete vb. malzemelerle ve bu
malzemelerin çeşitli denemelerle bir araya getirilmesiyle tasarım ilkelerine uygun sanatsal ve özgün
bir tasarımın ortaya çıkarılmasını sağladığı söylenebilir.
Araştırmadan elde edilen sonuçlara dayanarak öğretmen adaylarına kolaj tekniği ile birlikte karışık
teknik kullanılarak bir portre çalışması yaptırılıp bu çalışmayı guaj boya ile çalışmaları istenebilir.
Bu çalışma doğrultusunda guaj boya tekniğini öğretmenin yanı sıra renk, çizgi, doku vb. gibi resmin
temel öğelerini öğrenmelerine katkı sağlanabilir.
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18. YÜZYILDA FEMİNİST VE İNSANCI OLYMPE DE GOUGES’DAN
KÖLELİK KARŞITI BİR OYUN: L'ESCLAVAGE DES NOIRS, OU
L'HEUREUX NAUFRAGE (SİYAHLARIN KÖLELİĞİ YA DA UĞURLU GEMİ
KAZASI)
Prof. Dr. Ayten ER1
ÖZET
Küçük burjuva bir ailede dünyaya gelen Olympe de Gouges, 18. yüzyıl Fransa’sında kadınların ve
siyahların hakları için verdiği mücadelelerle tanınan bir yazardır ve bu mücadelesini giyotine
gönderildiği 1793 yılına kadar sürdürür. 1791 yılının Eylül ayında, kadınlar için eşit siyasal ve yasal
haklar istediği on yedi maddeden oluşan ve cinsiyet eşitliği ilkesine dayanan La Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne’i (Kadın ve kadın yurttaş hakları bildirgesi) kaleme alır.
Dönemin salonlarında yetişen ve çevre edinen Gouges yazına 1784 yılında kaleme aldığı siyahları
ve köleliği konu alan L'esclavage des noirs ou l'heureux naufrage (Siyahların köleliği ya da uğurlu
gemi kazası) adlı oyunla girer. Yazın, Gouges için, kendinden geçmeye varan bir tutkudur. Aşk
gibi, endişe, alarm ve sıkıntıları vardır. Kıskançlıklar, eleştiriler ve yazgıya karşın yazmaya devam
eder (Wysłobockı, 2019, s. 6).
Oyun yazarın ısrarlarına karşın, yayınlanmış metin üzerinde, özellikle biçim ve konu bağlamında,
yapılan değişikliklerden sonra 1789 yılında oynanır. Gouges, Fransız tiyatro tarihinde bir ilke imza
atarak, siyah köleleri başkişi yapar ve oyunda onlara yer verir. Sahne açıklamalarında yerel renkler
üzerine yaptığı vurgularla, klasik tiyatronun ilkelerini bir yana bırakarak, dekor, kostüm ve makyaj
konusunda önemli bilgiler sunar. Oyun 1788 yılında yeniden yayınlandığında, siyahları savunma
nedenleri ve tiyatronun düşüncelerini yayma bağlamındaki işlevi üzerine açıklamalar yapar. Ne
yazık ki oyun kısa sürede gösterimden kaldırılır. Özellikle de “üç köşeli ticaret”le2 ilgilenen La
Comédie Française müdavimleri tarafından tepkiyle karşılanır. Gouges oyun boyunca kölelik karşıtı
düşüncelerini, özgürlük üzerinde yoğunlaşarak, dile getirir.
Bu bildiride, Gouges’un L'esclavage des noirs ou l'heureux naufrage adlı oyununda kölelik Franz
Fanon ve Dino Costantini’nin düşüncelerinden hareketle ele alınacak ve irdelenecektir.
Anahtar Sözcükler: Olympe de Gouges, Kölelik, Özgürlük, Üç Köşeli Ticaret, Kadın
AN ANTI-SLAVERY PLAY FROM FEMİNİST AND HUMANE OLYMPE DE GOUGES
IN THE 18TH CENTURY: L’ESCLAVAGE DES NOIRS OU L’HEUREUX NAUFRAGE
( BLACK SLAVERY OR AUSPICIOUS SHIP ACCIDENT)
Ayten ER3
ABSTRACT:
Born into a petty bourgeoisie family, Olympe de Gouges is a writer known for her struggles for the
rights of women and black people in France in the 18th century. She continued all her campaign
until 1793, when she was guillotined. In September of 1791, she penned La Déclaration des Droits
de la Femme et de la Citoyenne (Declaration of Women’s and Women Citizens’ Rights), consisting
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of seventeen articles and based on gender equality, in which she demanded political and legal rights
for women. Growing up in the parlours of the age and gaining a circle for herself, Gouges launched
her writing career in 1784 with the play L'esclavage des Noirs, ou L'heureux Naufrage (Slavery of
Black People or Auspicious Shipwreck), in which she deals with the blacks people and slavery. The
play could only be staged in 1789 with the changes made in the form and content of the written and
published text.
She makes a breakthrough by giving place to black people in her plays and making them
protagonists. Through the stresses on local colours in the stage directions, she leaves aside the
principles of classical theatre and offers important information about décor, costume and make-up.
In the 1788 edition of the play, she offers explanations about the reasons why she defends the
blacks and the function of theatre in promulgating her thoughts and opinions. The play is, however,
suspended from the stages unfortunately. It is welcomed with a reaction by the frequenters of La
Comédie Française, interested in ‘three-cornered trade’ in particular. Gouges expresses her thoughts
on slavery and her antipathy towards it by focusing on the theme of freedom.
This presentation is intended to handle and examine the issue of slavery in Gouges’ play
L'esclavage des Noirs, ou L'heureux Naufrage with an emphasis on Franz Fanon’s and Dino
Costantini’s thoughts.
Keywords: Olympe de Gouges, Slavery, Freedom, Three-cornered Trade, Women
Giriş: Marie Gouze 1748 yılında, Montauban’da orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya gelir. Sözde babası bir kasap, gerçek babası ise Toulouselu şair ve oyun yazarı Lefranc de
Pompignan’dır. Onaltı yaşında evlenir; kısa bir süre sonra eşinin ölümüyle, oğluyla yalnız kalır.
Eşinin ölümü, Gouze’a yeni bir yaşamın kapılarını aralar. Adını değiştirir; o artık Olympe de
Gouges’dur.
Paris’e yerleşir. Kendisini yetiştiren güzel Gouges, Louis-Sébastien Mercier’nin desteğiyle,
yavaş yavaş yazınsal ortamlara girer. 1786 yılında oyun yazmaya başlar. L’homme généreux adlı bir
dram ve Beaumarchais’den esinlendiği Le mariage inattendu de Chérubin adlı bir komedi kaleme
alır. Gouges, özyaşamöyküsel ve felsefi romanlar, broşürler, afişler, mektuplar, oyunlar ve söylevler
yazarken, diğer yandan da kölelik, kadınların durumu ve erkeklerle olan ilişkilerine yönelik
sorunlarla ilgilenir. Köleliğin kaldırılması için mücadele veren Siyah Dostları Derneği’ne (La
Société des amis noirs) üye olmasından dolayı birçok tehdit ve hakarete maruz kalır. Bu derneğin
amacı, siyahların insan olarak kabul edilmesini ve onlara daha insancı davranılmasını sağlamaktır
(Ferro, 2002, s. 291).
Sırasıyla, bir özyaşamöyküsü olan Mémoire de Madame Valmont’u ve doğu tarzı bir öykü
olan Le prince philosophe’u yazar. Devrimle birlikte başlayan olaylar, Gouges’a etken olarak
tartışmalara katılma ortamı yaratır. 1788 yılında, Le journal général de France’da “halka mektup”
başlıklı bir yazı yayınlayarak harcamalara yardımcı olmak amacıyla bir yardım sandığı oluşturma
çağrısı yapar (Gouges, 2014, s. 10).
Kaleme aldığı kısa metinlerde, iyi yurttaşları sağduyulu davranmaya, Genel Meclis’in
yaptıklarını yargılamaya, kadın ve siyahların durumuna duyarlı olmaya davet eder. Amacı kölelerin
ve kadınların yazgısını değiştirmektir. Kadınlar ve köleler arasında toplumun en alt basamağında
yer almaları bağlamında bir yakınlık kurar. Kadınlar ve köleler, kendi yaşamları konusunda karar
veremezler, satılırlar, değerleri yoktur, nesneleştirilirler ve yazgıları başkalarının elindedir (Joseph,
2018, s. 38). Kadınlık durumu ve kölelik dönemin ve daha öncesinin önemli konularındandır.
Yalnızca iğne ipliğiyle ilgilenen kadınların yanında, mahkûm edildiği demir parmaklıkların
arasından özgürlük, insan hakları ve köleler için mücadele veren Gouges’un kalemi tehlike olarak
görülür (Di Fede, 2017, s. 3).
Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitlik düşüncesini savunan tek yazar Gouges değildir. 1622
yılında, Marie de Gounay, eşitlik düşüncesini, 1787 yılında da Marie-Armande Gacon-Dufour,
Mémoire pour le sex féminin contre le sex masculin’i kaleme alır. Yine Condorcet’nin 1790 yılında
yazdığı Sur l’admission des femmes au droit de cité’de erkek ve kadınlar arasındaki hakların
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eşitliğinden söz edilir. 1792 yılında, Mary Wollstonecraft Défense des droits de la femme’da yine
aynı ilkeleri savunur.
Devrimi hak, adalet ve özgürlük konularında umutla karşılayan Gouges, kısa bir süre sonra
gördükleri karşında ikilemde kalır. 1789 yılında Déclaration des droits de l’homme et du citoyen’in
(İnsan ve yurttaş hakları bildirgesi) yayınlanmasından iki yıl sonra, 1791 yılında kadınların
haklarının savunulmadığını görür ve bu bildirgeye yanıt olarak, oradaki erkek sözcüğünün yerine
kadın sözcüğünü koyarak, XVI. Louis’in eşi Marie Antoinette’e ithaf ettiği La Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne’i (Kadın ve kadın yurttaş hakları bildirgesi) yayınlar
(Gouges, 2014, s.12)
Devrimin güçleri arasındaki düşünce ayrılıkları onu da etkiler, karşı devrimciliği ve Jakoben
karşıtı yazıları pahalıya mal olacaktır. Fransız İhtilal tarihinde önemli bir yer tutan ve ilk feministler
arasında kabul edilen, kadın hakları, fakirler ve siyahlar hakkındaki düşüncelerini cesaret, inanç ve
büyük bir tutarlılıkla savunan Gouges’un kısa yaşamı 3 Kasım 1793 yılında Concorde Meydanı’nda
giyotinde son bulur. Böylece tarihe kadınların, fakirlerin ve siyahların savunucusu olarak geçer.
1989 yılında Panthéon’a taşınması gündeme gelse de bu girişim başarısızlıkla sonuçlanır. Ancak
adı, sokaklara, gösteri salonlarına ve liselere verilir (Gouges, 2014, ss. 7-11).
18. yüzyılda, klasik türlerin yanında yenilik ve karşıtlıkların da yer aldığı, ekonomik, siyasal
ve toplumsal değişimlerin yaşandığı ve tüm bunlara koşut olarak kültürel bağlamdaki rolü ve
misyonu değişen tiyatro, Gouges için düşüncelerini açığa vurma işlevi üstlenir. Louis- Sébastien
Mercier’nin fakir sınıfın sefaletini konu alan gerçekçi oyunları ve Beaumarchais’nin oyunlarındaki
cüretkâr replikleri, tiyatronun halkın rehberi olduğunun ve siyasal gücünün kabul edildiğinin
kanıtıdır ve devrim öncesi çalkantılı atmosferi yansıtırlar. Felsefi tartışmalarda ise tiyatronun halk
için yararlı olup olmadığı ve toplumdaki rolü tartışma konusu olur (Michele, ss.1-14). Özellikle de
kadınların rolü üzerine toplumsal, politik ve mesleki kısıtlamaların olduğu böylesi bir ortamda,
Gouges mücadelesini sürdürür. Mme de Gentis ve Mme de Montesson’un özgürlük rüzgârları esen
salonlarında yetişir. 1780 yılında, kölelik üzerine çağdaş doktrinleri cesaretle dile getirerek
köleliğin kaldırılmasını savunduğu (Joseph, 2018, s. 32), sömürgelerdeki dışlanmış siyahların
yazgılarını ve yaşam koşullarını konu alan L'esclavage des noirs, ou l'heureux naufrage adlı oyunu
dönemin etkili hanımlarından birinin yardımıyla, La Comédie-Française’in repertuarına alınır.
Ancak “üç köşeli ticaret” ile ilgilenen La Comédie Française müdavimi aristokratlar ve
Amerikalılar tarafından tepkiyle karşılanır, yazar adsız bir mektupla Bastille hapishanesine
gönderilmekle tehdit edilir.
Gouges, oyunda, oyun yazarı Mercier’nin etkisiyle dönem için yeni bir tür olan düzyazıyı
seçer. Fransız tiyatro tarihinde bir ilke imza atarak, siyah köleleri başkişi yapar ve oyunda onlara
yer verir. Sahne açıklamalarında yerel renkler üzerine yazdığı notlarda, klasik tiyatronun ilkelerini
bir yana bırakarak, dekor, kostüm ve makyaj konusunda önemli bilgiler sunar. Beş yıl boyunca
yazarı kadın olduğu ve siyahları konu aldığı için, aktörlerin ileri sürdüğü türlü bahaneler nedeniyle
oynanmayan oyun, metin üzerinde özellikle ayrıntı, biçim ve konu bağlamında, yapılan
değişikliklerden sonra nihayet 1789 yılında devrimin toplumsal ve siyasal ortamında, beyazlar ve
siyahlar arasındaki tansiyonu gerçekçi bir şekilde sahneye taşır (Wysłobockı, 2019, s.1). Oyunda,
sevgilisine göz koyduğu için efendisinin kâhyasını öldüren Zamor, sevgilisi Mirza’yı da alarak
kaçar ve bir adaya sığınır. Gemi kazası geçiren bir Fransız çifti ölümden kurtarırlar. Zamor
yakalanır. Cezası ölümdür, ancak Fransız çiftin yardımıyla affedilir.
Gouges’un oyun konusunda komedyenlere bazı tavsiyeleri vardır:
“Comédiens-Français’lere tek bir tavsiyem var. Yaşadığım sürece, onlardan istediğim tek
yardım bu. Durum asla bu kadar uygun olmadı ve bu dramın sahnelenmesinin tutkunun bu
kurbanlarının lehine beklenmesi gereken etkiyi yaratacağını ümit ediyorum” (Gouges, 2014, s. 69).
Ne yazık ki, sahnelenme sırasında karşıt gruplar arasında sorun yaşanır, böylece oyunun
ömrü uzun olmaz, kısa süre sonra gösterimden kaldırılır. Gouges, 1790 yılında, oyuna yapılan
eleştirilere karşılık olarak kaleme aldığı, kurgusal bir sömürgeciye seslendiği Réponse au champion
américain ou colon très avisé à connaître’de yalnızca ırkların değil, kadın, erkek ve farklı sosyowww.iksad.org.tr
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ekonomik grupların eşitliğini de savunur, köleleri şiddet ve ayaklanmaya kışkırttığını reddeder,
insancı ve kralcı yönüne vurgu yaparak şöyle der:
“Birkaç aydan bu yana Fransa’da, yanlışın, ikiyüzlülüğün ve adaletsizliğin, sonunda da
Bastille’in duvarlarının düştüğünü gördük, ancak henüz eleştirdiğim despotizmin düştüğünü
görmedik (…) Bir labirentin ortasında, çalı ve dikenlerle kaplı gür bir ağaç: Dallarını budamak
için Medusa’nın büyüsü gerekiyor” (Gouges, 2014, s. 66).
Oyun 1788 yılında yeniden yayınlandığında, neden siyahları savunduğunu ve tiyatronun
düşüncelerin gelişmesinde ve gelenek görenekleri iyileştirmedeki işlevini halka açıklar. 1792
yılında ise sömürgelerde yaşanan şiddetten kaygı duyan Gouges, oyuna yeni bir önsöz ekler ve
şöyle devam eder:
“Benim için halkı ve yapıtıma karşı olanları sözlerimin içtenliğine ikna etmek önemli… Yapıtta
yetenek eksik olabilir ancak ahlak olamaz… Halk bu dramı okuduğunda, …Amerika’daki durumun
güncel tablosu olduğunu anlayacak” (Gouges, 1792, s.4).
1789-1794 yılları arasında sömürge sorunu, Fransa diplomasisini meşgul eden en önemli
konulardan biridir. Konu, dönemin felsefecileri tarafından da ele alınır ve birçoğu
da
sömürgeciliğin uygarlaştırıcı erdemlerine inanırlar. Bastille’in ele geçirilmesi ve İnsan ve Yurttaş
Hakları Bildirgesi’yle sorun başka bir boyut kazanır. Evrensel olmak isteyen bu bildiri uygulamada
sınırlı kalır, ıstırap çeken kesimi unutur, çünkü kölelere hak verilmesi sömürge lobisinin çıkarlarına
ters düşer. İşte böylesi bir ortamda, ahlakın ve ekonominin gerekliklerinin nasıl bağdaştırılması
gerektiği konusunda ortaya çıkan paradoks Gouges’u sömürgecilikle ilgili düşüncelerini dile
getirdiği oyunu kaleme almaya iter, amacı yalnızca doğanın yardımsever ilkelerini anımsatarak
evrensel hakları gündeme getirmektir (Tarin, 1998, s. 373).
Oyunda, “çıkar, ayrıcalık ve ele geçirme” (Memmi, 1973, s. 39) üçgeninde yükselen
sömürgecilik modelini bir kölenin/Zamor ağzında şöyle betimler:
“Pek farklılık yok; yalnızca renk farkı var; ancak bizden çok daha avantajlılar. Sanat onları
Doğanın daha üstünde bir yere yerleştirdi: Eğitim onları tanrı yaptı. Biz ise yalnızca insanız. Bu
iklimlerde, hayvanlardan yararlandıkları gibi bizden de yararlanıyorlar. Bu bölgelere geldiler,
toprakları, adaların doğal zenginliklerini ele geçirdiler ve aile ocaklarında sakin ve sorunsuz bir
şekilde yaşayan bir halkın mal varlıklarının kendilerini üstün sanan bu hırsızları kurbanlarının
kanını akıttılar, aralarında kanlı ganimetlerini paylaştılar. Bizleri yağmaladıkları zenginliklerin
ödülü olarak köleleştirdiler… Hasat ettikleri bu tarlalara yerli halkın cesetleri ekili. Bu hasatlar
alın terimiz ve gözyaşlarımızla sulandı. Bu efendilerin birçoğu bizlere doğayı titreten bir zalimlikle
davranıyor. Mutsuz ırkımız bu cezalara alışık” (Gouges, 1792, s. 9).
Görüldüğü gibi, siyahların öz suları çekilmiş, köleleştirilmiş, kültürleri ayaklar altına alınmış,
kurumları yıkılmış, toprakları ele geçirilmiş, her şeyleri yerle bir edilmiştir (Césaire, 2007, s. 76).
“Yeryüzünün lanetlileri” olarak tanımlanan kölelerin bu acınası yazgısı Gouges’u yakından
ilgilendirir. Siyah ırk için kullanılan bu ifadeler Erving Goffman’ın etnolojik damga tanımına
karşılık gelir. Goffman Damga adlı yapıtında üç damga tipinden-fiziki deformasyonlar, bireysel
karakter bozuklukları ve etnolojik- söz eder Bunlar, soy bağıyla daha sonraki kuşaklara aktarılabilir
ve ailedeki herkese bulaşabilir. Çevredekiler bu kişilere sırt çevirir ve ötekileştirir. Damgalanan ve
aşağılanan bu kişiler insandan sayılmaz (Goffman, 2014, s.31). İşte köleler damgalanır ve insandan
sayılmazlar. Sömürgeci sömürüleni hayvan ulamına yerleştirir; (…) siyahın kenti pis koku, yani
hayvan kokusu saçar” ( Fanon, 2011, s. 48). “Bir hayvan türüdür Zenci, aşağılık, alçak bir
yaratıktır o, bir Zenciden daha çirkini düşünülemez”. Zenci demek “vahşi, kaba ve cahil insan”
demektir. (Fanon, 1996, s. 110). Zenci, insan ve maymun arasında uygarlaştırılabilir bir türdür
(Todorov, 1989, s. 262). Siyahların, sömürgecinin gözünde bir anlamı yoktur. Böylece onun insani
özellikleri birer birer parçalanır (Türkyılmaz, 2012, s. 61).
Küçük yaştan itibaren kölelik üzerine sorduğu sorulara doyurucu bir yanıt alamayan Gouges,
yaşının ilerlemesiyle, siyahların zorla ve önyargılarla köleleştirildiklerini, doğanın bunda payının
olmadığını, sorumluluğun adaletsiz ve çıkarcı beyazlara ait olduğunu görür. Kana susamış açgözlü
Avrupa’nın adına altın dediği metal, mutlu doğanın dengesini bozmuş, babayı oğulla, kardeşi
kardeşle karşı karşıya getirmiş, kaybedenler ise pazarda sığır gibi satılmıştır ve bu durum dünyanın
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dört biryanında ticarete dönüşmüştür (Gouges, 2014, ss. 57-58). Gouges bu duruma şu sözleriyle
isyan eder:
“İnsan ticareti! Yüce Tanrı! Doğa bu durum karşısında titremez mi? Eğer onlar hayvansa,
bizler de onlar gibi değil miyiz? Bizleri bu ırktan farklı kılan nedir? …İnsan ırkı doğadaki
hayvanlarda olduğu gibi çeşitlidir, bitki ve madenlerde de bu böyledir. Neden gece gündüzle, güneş
ayla ve yıldızlar da gök kubbeyle dalaşmıyor? Her şey birbirinden farklı, doğanın güzelliği de
burada. O halde doğanın düzenini bozmak niye? İnsan doğanın en büyük başyapıtı değil mi?”
(Gouges, 2014, s. 59).
“Antik dönemde, köle demek, istenildiğinde alınıp satılabilen, ömrünü tüketinceye kadar
hizmet eden ve işlevini tamamlayınca da bir kenara atılabilen bir mal demekti” (Malay, 2010, s.
11). Topları ve tüfekleri olmadığı için barbardılar ve boyunduruk altına alınmaları gerekiyordu
(Luraghi, 2000, s. 17). Bu tanımların ve damgaların 18. yüzyılda da değişmediğini gören Gouges’a
göre, korkunç bir yazgıya sahip olan siyahlar, en kötü koşullarda çalıştırılır, “herhangi bir yanlış
davranışta şiddete maruz kalır, en ağır cezalara çarptırılır ya da öldürülürler” (Türkyılmaz, 2017,
s. 235). Oysa yazgılarının efendisi olmaları, aileleriyle bir arada yaşamaları ve kendi topraklarında
özgürce üretim yapmaları, işlerini daha düzgün ve gayretle yapmaları için kapıları aralayacak, daha
insanca yaşamalarına zemin hazırlayacaktır. Siyahların yazgısının nasıl değiştirilebileceği ve ya da
nasıl iyileştirileceği konusunda düşünen Gouges dışında birçok kişi de siyahların yazgısıyla
ilgilense de hiçbiri onları kostüm, renk vb. özellikleriyle sahneye taşımayı düşünmez (Gouges,
2014, s. 58). Oyunda, siyahları savunur ve Amerika’nın sömürgelerinde içinde yaşadıkları koşulları
gündeme getirir. Amacı bir mesaj vermek ve kölelik karşıtı olduğunu vurgulamaktır (Cot, 2017,
s.13). Siyahlar toprağı işleyen, Avrupalılar ise efendi ve asker ırkıdır (Césaire, 2007, s. 77). Irklar
arasındaki farkı, beyazların siyahlar karşısındaki üstünlüğünü bir türlü anlayamaz ve bu düşüncesini
oyunda Mirza’nın ağzından aktarır. (Gouges, 2014, s. 9).
MIRZA: “Bildiklerimi sana borçluyum, Zamor, bana neden Avrupalıların biz zavallı köleler
üzerinde bu kadar hakkı olduğunu söyler misin? Onlar da bizim gibi yaratılmışlar: Bizlerde onlar
gibi insanız: Irklarımız arasındaki bu büyük fark niye? (Gouges, 2014, s. 9).
Oysa sömürgecinin gözünde renk önyargısı nefrete, aşağılamaya, öfkeye ve hörgörmeye
karşılık gelir. Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri adlı yapıtında, sömürgeci ve sömürülen
arasındaki uçurumu dile getirirken, Gouges ile neredeyse aynı düşünceleri paylaşır: “Sömürgecinin
yaşadığı kent taş ve çelikten yapılmıştır. Işıklar içindedir ve yolları asfalttır. Sömürülenin
sömürgecinin ayaklarını görmesi olanaksızdır. Çünkü yanına onları görebilecek kadar
yaklaşılamaz. Kentinin yolları bakımlı olmasına karşın, ayakkabıları sağlamdır. Bu kent karnı tok,
sırtı pek insanların tembellik ettiği, kısacası beyaz insanların, yabancıların uzamdır.
Sömürülenlerin kenti ise siyahların, kölelerin, adları kötüye çıkmışların, aç, diz çökmüş ve
büzülmüş pislik içinde bir uzamıdır. O uzamda rastgele doğulur ve rastgele ölünür. İnsanlar üst
üste yaşar. Sömürgecinin uzamı sömürülenin düşlerini kaplar. Bu ikiye bölünmüş dünyada farklı
türler yaşar” (Fanon, 2014, s. 45). Fanon Siyah deri beyaz maske adlı yapıtında da sömürgecilik
ve ırkçılıktan Avrupa uygarlığını sorumlu tutar. Siyah insan, sömürgeci beyaz karşısında iki
referans sistemiyle karşı karşıyadır: Herşeylerini silip süpüren bir fırtına ve önünde eğilmek
zorunda bırakıldıkları bir uygarlık (Fanon, 1996, ss. 87, 106).
Gouges’un üzerine eğildiği en önemli noktalardan biri de kölelerin dinlenmemesi, konuşma
haklarının olmaması ve yargılanmadan beyaz tiranlar tarafından öldürülmeleridir. Ona göre, iddia
edildiğinin aksine, kölelerin özgürleştirilmesi sömürgelerdeki sosyo-ekonomik dengeyi
bozmayacaktır. Aslında mutluluğun formülü çok basittir:
CORALINE:“Git benim zavallı çocuğum, ne yaptığımı bir bilsen! Bir kitapta, mutlu olmak
için özgür ve iyi bir çiftçi olmanın yeterli olduğunu okudum. Biz de eksik olan özgürlük ve
göreceksin ki o zaman ne efendi ne de köle kalacak” (Gouges, 1792, s. 25).
Oysa kölelikle ilgili düşünceler Gouges’unkilerden çok farklıdır. Fransa açısından, köleliğin
ekonomik ve siyasal boyutu ön plandadır. Fransa’nın olanaklı olduğu ölçüde, en büyük güce
ulaşmalı, özgür bir ülke olarak, Avrupa’da ve dünyada etkili olmalıdır. Üstün ırkların görevi, aşağı
www.iksad.org.tr

İKSAD

58

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

ırkları uygarlaştırmaktır (Todorov, 1989, ss. 347-349). Luraghi’ye göre ise sömürgeciliğin
“uygarlığı yaydığı ikiyüzlü ve sahtekârca bir masaldır” (2000, s. 19).
Arthur Girault Les Principes de colonisation et de législation coloniale adlı yapıtında, batının
sömürgeci zihniyetini şu şekilde meşrulaştırır: “Yalnızca insan türü için değil, yaşayan tüm
canlılarda yeteneksiz olanların yetenekliler önünde yok olması genel bir kanundur. Aşağı ırkların
uygar ırklar karşında tükenmesi ya da, eğer bu sözcükler uygun değilse, zayıfların güçlüler
tarafından ezilmesi yine gelişmenin koşuludur” (Girault, 1904, p. 31) ve insan türü içinde yalnızca
en gelişmiş toplumlar, irade ve usa bağlı bilinçli, bireye değil bir gruba özgü siyasal bir eylem olan
sömürgeciliğin öznesi olabilirler.
Yine Albert Bayet et Maurice Viollette sömürgeleştirme ve insan hakları konulu ulusal
kongrede, sömürgeci düşüncelerini şöyle ortaya koyarlar: “Sömürgeleştiren halk, beraberinde diğer
halkları zenginleştirecek duygu ve düşünceler getiriyorsa sömürgeleştirme yasaldır/meşrudur. O
andan itibaren, sömürgeleştirme bir hak değil, görevdir. Cahil halklara bilim, yol, kanal, demir
yolu, otomobil, telgraf ve telefon vermek, sağlık hizmetleri örgenlemek, onlara İnsan Haklarını
tanıtmak bir kardeşlik görevidir. ” (Constantini, 2008, http://lmsi.net/La-mission-civilisatricePremiere Erişim Tarihi: 24.09.2019).
Oyundaki dört kadın-Mirza, Sophie, Coraline ve Mme de Saint- Frémont-Gouges’un farklı
yönlerini simgeler. Onların ağzından, köleliğin kaldırılmasını, özgürlüğü, insancılığı ve eşitliği
yaşamı pahasına haykırır. Zamor’un ağzından sömürgeler arasında ayrım yaparak ve iyi
beyazlarında olduğunu ifade ederek ideal bir Fransız efendi modeli sunar:
ZAMOR: “Belki kısa bir süre sonra, yazgımız değişecek. Avrupa’da, ılımlı ve teselli edici
töre yanlışı gün yüzüne çıkardı. Aydınlanan insanlar bize daha duygulu bakıyorlar: Zalim insan
tüccarlarının bizi uzun zaman yoksun bıraktığı insanın ilk hazinesi olan bu değerli özğürlüğün geri
gelişini onlara borçluyuz (Gouges, 1792, s. 10).
Sonuç: Oyununda siyahları aksesuar ya da egzotik öge olarak kullanmak istemeyen, köleliğin
yıkılması gerektiğini savunan, onlara yaşam ve daha somut bir varlık kazandırma mücadelesi veren
Gouges (Joseph, 2018, s.34), kısa yaşamı boyunca kalemini silah olarak kullanarak, kadına çizilen
toplumsal ve kültürel sınırları aşmaya çalışarak, kadın dayanışmasının önemini vurgulayarak,
insancı yönünü öne çıkararak, her tür eşitsizliğe ve ırk ayrımına karşı düşüncelerini inanç ve
tutarlılıkla savunur. Tanrı’nın siyahları köle olarak yaratmadığını, onların da insan olduklarını
(Gouges, 2014, 19) vurguladığı oyunda, insan haklarını ve sömürge gücü arasındaki karşıtlığı
vurgular. Özgürlüğün keşfedildiği bir dönemde, sömürgelerde hala özgürlükten yoksun kölelerin
olduğuna ve sömürgeci gücün, kendi ülkesinde uyguladığı demokratik ve insancı ilkeleri
sömürgelerinde nasıl ihlal ettiğine dikkat çekerek, sömürgecileri gerçek barbarlar olarak tanımlar.
Uygarlık ve sömürgecilik arasında uçsuz bucaksız bir mesafe vardır. Sömürgeci siyahlar karşısında
vahşileşir, alçaklaşır, içgüdüleri, azgözlülüğü, öfkesi ve ırkçılığı uyanır (Césaire, 2007, ss. 66, 67).
Gouges şu soruyu sorar: “Peki insanlar hangi bilim, yönetim, dönem ve çağda barış içinde
yaşayacaklar ?”.
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BİR EVLADIN GÖZÜNDEN ALZHEIMER ANNE: YASUSHI INOUE’DEN
HISTOIRE DE MA MERE (ANNEMİN ÖYKÜSÜ)
Prof. Dr. Ayten ER1

ÖZET
Bunama hastalıklarına genel olarak demans adı verilir, en sık rastlananı da “geleceğin hastalığı”,
“21. yüzyılın kâbusu” olarak tanımlanan Alzheimer’dır. Günümüzde Alzheimer hastalarının sayısı
hızlı bir şeklide artmaktadır ve yapılan çalışmalar 2030 yılında bu sayının iki, 2050 yılında ise üç
katına çıkacağını öngörmektedir. İnsanın “düşünme”, “anımsama”, “akıl yürütme” ve “algılama”,
vb. yetilerini ve yaşamsal becerilerini etkileyen Alzheimer karşısında yazın da duyarsız kalmaz;
hasta yakınları ve genel olarak da toplum için fiziksel, psikolojik ve ekonomik sonuçları olan (Di
Pastena, 2014, s. 49) bu hastalığı ele alan çok sayıda yapıt yazılır. Bu yapıtlardan biri de ünlü Japon
yazar Yasushi Inoué’nin 2004 yılında kaleme aldığı, Histoire de ma mère (Annemin Öyküsü) adlı
romandır. Özyaşamöyküsel ögeler içeren yapıt üç bölümden oluşur, Alzheimer hastası bir annenin
ve etrafındakilerin yaşamından gerçek bir kesit sunar. Hastalığın her evresi-birinci evre, orta evre ve
ileri evre- anneleriyle birlikte yaşayan evlatların bakış açısından sunularak, yazınla farkındalık
yaratılmaya çalışılır ve hasta yakınlarının, hastanın kişilik ve davranışlarında gözlemlenen
değişikliklere duyarlı yaklaşarak neler yapmaları gerektiğine dikkat çekilir. Hatta yapıt, bu
bağlamda bir rehber olarak bile kabul edilebilir.
Bu bildiride Alzheimer hastalığına dikkat çekilerek, yazında nasıl ele alındığı ve nasıl farkındalık
yaratılmaya çalışıldığı üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Alzheimer, Yazın, Yasushi Inoué, Demans, Geleceğin Hastalığı
ALZHEIMER FROM THE PERSPECTIVE OF A CHILD: HISTOIRE DE MA MERE (THE
STORY OF MY MOTHER) BY YASUSHI INOUE
Ayten ER2
ABSTRACT
Diseases related to mental decline are usually named as dementia, the most frequent of which is
Alzheimer defined as ‘nightmare of the 21st century’ and ‘disease of the future’. At present, the
number of the patients with Alzheimer is on a fast increase and the studies conducted predict that
this number will rise twofold in 2030 and threefold in 2050. The field of literature cannot keep blind
and/or deaf to the reality of Alzheimer, affecting one’s cognitive abilities like ‘thinking’,
‘remembering’, ‘reasoning’ and ‘perceiving’ and vital skills, and thus numerous works are produced
in which this disease is treated from the perspectives of the patients, their caretakers, relatives and
society. One of these works is the novel Historie de Ma Mère (The Story of My Mother) by the
Japanese writer Yasushi Inoué. The work, containing autobiographical elements, consists of three
parts. It presents real slices from the life of a mother with Alzheimer and those around her. Each
phase of the disease – first phase, middle phase and advanced phase – is presented from the
perspectives of her children who live with her; thus the writer seems to be in an attempt both to
create an awareness and draw attention to what the patient’s relatives should do by approaching the
changes in the patient’s personality and behaviours in a sensitive and sensible manner. The work
can even be accepted as a guidebook in this sense.
This presentation will place the emphasis on the way of dealing with the disease of Alzheimer and
creating awareness of it in literature with consideration paid to the disease itself.
Keywords: Alzheimer, Literature, Yasushi Inoué, Disease of the Future, Dementia.
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Giriş: Bunama, “yerleşmiş, var olan, edinilmiş olan zihnin sonradan yitirilmesi” (Keskil,
2016, s. 23) olarak tanımlanır ve bunama hastalıklarının genel adı da demanstır. Demans “hafızada
ve öğrenme, oryantasyon, dil fonksiyonları gibi diğer bilişsel fonksiyonlarda ilerleyici bir bozulma,
kazanılmış sosyal ve entelektüel becerilerde kayıp, günlük yaşam aktivitelerini devam ettirmede
bozulma ile kendisini gösteren; psikiyatrik ve davranışsal semptomların da gözlendiği, ilerleyici
nörodejeneratif bir hastalıktır” (Özsürekçi; Balcı; Halil, 2018, s. 30) ve en sık rastlananı da
Alzheimer’dır. Alman psikiyatrist ve nöropatolog Alois Alzheimer’ın (1864-1915) ilk olarak
“presenil dementia” vakasını yayınlamasının ardından, bu hastalık “ünlü psikiyatrist Emil
Kraepelin” tarafından Alzheimer olarak adlandırılır (Selekler, s. 9). “Geleceğin hastalığı”, “21.
yüzyılın kâbusu” olarak tanımlanan Alzheimer insanın bellek, akıl yürütme, yönelim, anlama,
hesaplama, öğrenme kapasitesi, dil ve yargıda bulunma yetilerini etkiler ve bunlara heyecan
kontrolündeki, toplumsal davranıştaki ve motivasyondaki bozukluklar eşlik eder (Di Pastena, 2014,
s. 49). Bugün dünya üzerinde Alzheimer hastalarının sayısı ciddi bir şeklide artmaktadır ve yapılan
çalışmalar, 2030 yılında sayının iki, 2050 yılında ise üç katına çıkacağını öngörmektedir. Tüm
dünyayı bu denli etkileyen bir hastalık karşısında yazın da duyarsız kalmaz; farkındalık yaratma
adına, Alzheimer’ı konu alan çok sayıda yazınsal yapıt kaleme alınır: En önemlileri arasında; Annie
Ernaux’nun Je ne suis pas sortie de ma nuit, F. Le Bourhis’nin Quel jour sommes-nous?, Claude
Couturier’nin Puzzle: journal d’une Alzheimer, Christine Devarst’ın Le Piano désaccordé, Jean
Sauvy’nin Élégie: 1996-2006. La maladie d’Alzheimer vécue à deux, Giulia Salvatori’nin La
mémoire de ma mère Annie Girardot, Jean Witt’in La Plume du silence - Toi et moi…et Alzheimer
ve irdelemeyi amaçladığımız ünlü Japon yazar Yasushi Inoué’nin3 Histoire de ma mère (Annemin
Öyküsü) adlı romanı sayılabilir. Inoué romanında annesinin Alzheimer oluşunu, hastalığın
evrelerini bir gözlemci ve evlat olarak kaleme alır. “Gerçek roman” kapsamında değerlendirilen
yapıt üç bölümden oluşur: Bu bölümlerden her biri Alzheimer’ın hasta davranışlarına göre
bölümlenen evlerine karşılık gelir: Birinci evre: Sous les fleurs (Çiçekler altında), orta evre: Clair
de lune (Ay ışığı) ve ileri evre: Visage de neige (Solgun yüz).
Birinci evre: Anlatı emekli bir baba ve ona eşlik eden eşin mutlu ve ihtiyatlı gündelik
yaşamlarının betimlenişiyle başlar. Çocuklarını büyüten, meslek sahibi olmalarını sağlayan baba,
yaşlılığında hiç kimseye yük olmadan emekli maaşıyla yaşamını sürdürmeye çalışır. Alışkanlıkları
terk etmek ve yaşam tarzını değiştirmek yaşlılar için çok güçtür. Bu nedenle, çocuklardan gelen
parayı kabul etmek istemez, onlar tarafından gönderilen her şeyi kutsal emanet gibi saklar,
kullanılmazlar. Eşini çocuklarına emanet ederek yaşama veda eden babanın banka hesabında, hem
kendi hem de eşi için cenaze masraflarını karşılayacak miktarda para bulunur. Babanın ölümünden
bir yıl sonra, anne kızı Kuwako’nun yanında yaşamaya başlar. Dört yıl boyunca annede herhangi bir
anormallik gözlemlenmez. Beşinci yılda, yinelemeler ve unutkanlık kızı tarafından gözlemlenen ilk
belirtilerdir. Gerek kızı ve gerekse oğlu, annenin bu durumu karşısında sabırlı davranır, aynı şeyleri
yinelemesine ses çıkarmaz ve tepki vermezler.
Bellekte, yürütücü işlevler ve yönelimdeki bozukluklar bu evrenin önde gelen belirtileridir.
Psikiyatrik ve nörolojik belirtiler de görülür. Hastada, içinde bulunduğu duruma bağlı olarak
“mutsuzluk, umutsuzluk, içe çekilme, halsizlik, intihar ve ölüm düşünceleri, özgüven kaybı ile
seyreden bir depresyon gelişebilir” (Özel Kızıl, 2018, s. 35). Annede depresyon ve kaygı bozukluğu
çevresindekilerin dikkatinden kaçmaz. Kısa süreli bellek kaybı olsa da uzun süreli bellek korunur
(Inoué, 2004, s. 26). Yakın geçmişi unuttuğuna dair en güzel örnek, birilerine göndermek üzere
paket hazırlatması ve kısa bir süre sonra da unutmasıdır (Inoué, 2004, s. 24). Bilişsel bozulmaya
3
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davranışsal ve psikolojik belirtiler eşlik eder. Yakın geçmişi anımsamakta güçlük yaşar. Unutkanlık
belirginleşir; aynı şeyi iki ya da üç kez yineler ve adları unutur; yeni bilgilerin özümsenmesinde ve
konuşulanların takip edilmesinde zorlanma; odaklanma ve doğru sözcüğün bulunmasında yaşanan
güçlük ve iletişim kurmada sorun yaşama; hafif koordinasyon sorunları vb. Seksen yaşındaki anne
otuz yıldır yaşadığı uzamı terk etmek istemez. “Normal yaşlanma sürecinde beyinde yapısal bir
takım değişiklikler olur ama bilişsel/zihinsel yetilerde belirgin bir kayıp söz konusu değildir”.
Alzheimer’da ise “bilişsel zayıflık semptomları birbirini izler” (Demir Özkay, Yusuf Öztürk, Özgür
Devrim Can, 2011, s. 36). Artık, “yaşlılık, beyni etkilemeye başlamıştır” (Inoué, 2004, s. 24). Bu
durumu kişinin kendisi değil yakınındakiler fark eder. Annenin yanında beş ya da on dakika
kalmak, durumunun farkına varmak için yeterli değildir. Ancak iyi bir gözlem ve birlikte geçirilen
belirli süre içinde bulunduğu durumu açığa çıkarır. Bu durum, hasta yakınlarının dikkatli olmaları
gerektiğine vurgu yapar. Kişilik ve davranışlarda gözlemlenen değişiklikler, özellikle anneyi bakan
kızı tarafından fark edilir. “Bu hastalığa sahip yaşlının kendi durumunun farkında olmadığı dikkate
alınırsa yaşlının bakımı bütün olarak yakını için bir yük oluşturur (Canatan, 2018, s. 23). Bellekteki
bozukluk ve kafa karışıklığı, eskisi gibi etken olmama, iletişim kuramama ve normal günlük yaşam
ritmindeki kırılmalar yakınlarının endişelerini artırır:
“Sakin sakin, başkalarıyla ilgili haberleri soruyordu, söyledikleri bir kez dinlendiğinde,
yılların beyninin bir bölümünü yıprattığını hiç kimse anlayamazdı. Ancak artarda, aynı mimiklerle,
aynı sözcükler yinelendiğinde, bu durumun garip olduğunu düşünmekten kendimizi alamıyorduk”
(Inoué, 2004, s. 24).
Annedeki bu değişiklikler, Keskil’in hastalığın birinci evresi için sıraladığı özelliklerle
tamamen örtüşür: “Bozuk bellek, yön duygusu yitimi ve kafa karışıklığı, bir şeyler kaybetme, soyut
düşünme yetisinin kaybı, her zamanki görevleri yapmakta zorlanma, hareket bozuklukları, kişilik ve
davranışlarda değişiklik, akıl yürütme kapasitesinde zayıflama veya azalma, açıklamaları
anlamakta zorlanma, dil ve iletişim problemleri, bozulmuş görsel ve uzamsal beceriler, motivasyon
ve inisiyatif kaybı, normal uyku düzeninin kaybı” söz konusudur (Keskil, 2016, s.50).
Anne “bilişsel yıkımın” farkında değildir; oğlu ise annenin bilişsel ve işlevsel yeteneklerini
geçmişle nesnel olarak karşılaştırır. Kızı Kuwako, annenin belleğini “silinmiş bir disk” (Inoué,
2004, s. 27) olarak tanımlar. Davranışlarında saplantılar ön plana çıkar. Çevresindekilere olan
güven duygusunu kaybetmeye başlar; unutkanlığı günden güne daha da fark edilir boyutlara ulaşır,
toplumsal işlevlerinde azalma belirginleşir, motor becerileri zayıflar. Bir iki saat içinde her şeyi
unutur. Saplantılı bir şekilde bağlı olduğu herhangi bir şeyden çok kolaylıkla yüz çevirir ya da ona
olan ilgisi azalır. Ailesinden ölmüş olanlara ilgisi artar ve sürekli onlardan söz eder. Annede
gözlemlenen en önemli özellik inatçılıktır Yalnız kalma ve terk edilme duygusu çok belirgindir
(Inoué, 2004, ss. 43-45). Bellekteki gidiş gelişlerle bir anı diğerine uymaz. Etrafındakilere inanmaz,
olgunluk ve çocukluk birbirini izler (Inoué, 2004, s. 49). Geçmişi anımsamakta güçlük çeker;
yalnızca kötü anılar kalır (Inoué, 2004, ss. 54-55).
“Neredeyse hiçbir şeyi anımsamıyordu. Zaman zaman aklına bir şeyler geliyordu, ancak sanki
bulanık bir bellek ekranı vardı… Kardeşim bana annemizin babamızla geçirdiği yaşamla ilgili
mutlu anların tümünü unuttuğunu ve yalnızca en hüzünlü olanları anımsadığını söylüyordu”. Eski
bir tapınağın sütunlarını gördüğümüzde, odundan yapılan yumuşak bölüm zamanla yıpranmıştı,
ancak en sert bölüm direniyordu, bu biraz aynı şey gibi. Mutlu anlar kayboldu ve sıkıntılı olanlar
kaldı ( Inoué, 2004, ss. 55-57).
Yakın geçmişi anımsamakta güçlük çeken anneye, bu durumun anımsatılması üzülmesine ve
sinirlenmesine yol açar. Sözcükleri bulmakta güçlük çekmesi onu dolaylama yoluyla anlatmaya
yöneltir. Bazı anlarda ise düşüncelerini uzun uzun ifade etmek yerine susmayı tercih eder.
Tanımadığı bir yerde uzamsal yön duygusunu kaybeder, odasını şaşırır. Bu durumu zamansal yön
duygusunun bozulması izler. Tüm bu belirtilerin yaşanması, onu entelektüel olarak edilgenliğe
sürükler. Aynı uzamda uzun süre oturamaz. Yaşamında bir şeylerin değiştiğinin farkına varır. Tüm
bu yaşananlar, hasta yakınları için büyük bir sorumluluğu gerektirir, yaşamın gerçekleriyle karşı
karşıya getirir (Tatsopoulou, 2015, s.7). Anneye sırayla bakmaya başlanır.
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Orta evre: Fiziksel olarak herhangi bir sorunu olmayan annenin görme ve işitmesi yerindedir.
Komşularına sık sık gidip gelişi etkinliğini kanıtlar. Ne var ki, bilişsel ve fiziksel işlevlerdeki yıkım
ivme kazanır. Tokyo’dan, Izu’ya diğer kızı Shigako’nun yanına getirilmesiyle, zaman ve uzam
yönelimleri ve ayrıntılar artık iyice birbirine karışır. Zaman zaman da oğlunun evinde kalır. Bu
dönemlerde durmadan kızının yanına dönmek istemesi oğluna büyük acı verir. Yeni uzamda
başlangıçta rahatsızlık duyumsamış olsa da, daha önce yaşadığı bu uzamda anlık da olsa kendisini
daha iyi duyumsar; belleği yerine gelmiş gibidir. Bu da yakınındakileri mutlu etse de, belirli bir süre
sonra durumu kötüleşir. Yorgundur ve zayıflamaya başlar. “Tanıdığı yerlerde kaybolma,
yakınlarının adlarını unutma, olmayan şeyleri görme, okuma, yazma ve iletişim yetisinde kayıplar,
toplum içinde uygunsuz davranışlar, geceleri artan huzursuzluk ve sıkıntı hissi, saldırganlık, öfke
patlamaları ve içe kapanma, el becerilerini kaybetme ya da güçlük çekme, ilaç almayı unutma,
hesap ve planlama yaparken güçlük çekme” fark edilir yüzeye ulaşır (Keskil, 2016, ss. 52-53).
Uzam değiştirmekten artık iyiden iyiye rahatsız olur. Yerinde duramaz, geride bıraktığı kızı
konusunda kaygılanır. Sabırsızdır. Adeta ne yaptığını bilemez. Evde her şeye koşturur, çalan
telefona bakar ancak kapatır kapatmaz ne konuştuğunu unutur. Sabahları, dinlenmiş belleği daha
çok şey anımsarken, öğleden sonraları kötüleşir (Inoué, 2004, s. 74). Ani değişimler birbirini izler.
Görüntüsü de yavaş yavaş değişir. Yorgun bir havaya bürünür, yinelemeler sıklaşır, zayıflar (Inoué,
2004, s. 75). Dört yıl boyunca yanında kaldığı kızı Shigako’ya bir kız çocuğunun annesine bağlı
olması gibi bağlıdır:
“İnsan yaşlanınca çocukluğa döner sözünü doğruluyordu. Altmış sekiz yaşından itibaren,
yaşamının dönemleri bir bir kaybolmaya başlamıştı. Her yıl gözümünüz önünde gençleşiyordu”
(Inoué, 2004, s. 80).
Yakın çevresindekilere daha ılımlıyken, yabancılara tepki gösterir. İki farklı kişiliğe
bürünür. Geçmiş belleğinden yavaş yavaş silinirken, artık anımsamak için çaba harcamaz.
Yakınlarının, geçmişi anımsatmak için başvurduğu yöntemler işe yaramaz. Anılar bir bir silinirken,
başkaldırı sezinlenir. Bu aşamada çevresindekilerin dikkati çeken nokta, anlık içe kapanmalar ve
açılmalardır. Belleğini kaplayan sis, zaman zaman kalınlaşır, zaman zaman da incelir. Dış dünyaya
kayıtsızdır (Inoué, 2004, ss. 76, 78, 79,80).
“Dış dünyaya inanılmaz ölçüde kayıtsızdı. Artık kimseyi tanımıyordu, ayrıca, gelenlere de en
küçük bir ilgisi yoktu. Eskiden böyle değildir. (…) Annemin belleğini silinmiş bir diskle
karşılaştırıyordum. Sanki içinde yararsız ögeleri ayıklayan küçük bir vantilatör vardı. Yüzü farklı
bir görünüme bürünmüştü” (Inoué, 2004, ss. 82-83).
Hastalık bu evrede hem anne hem de yakınları için daha sıkıntılı bir sürece girer. Unutkanlık
git gide artar ve anne yakınlarının adını unutur: Konuşma, kendisini ifade etme ve anlamada güçlük
çeker. Günlük gereksinimlerini karşılamada yakınlarına bağımlı hale gelir. Uzamsal ve zamansal
yön bozulmaları bilinen uzamlarda da yaşanmaya başlar. Sanrılar görür. Artık anne, isteklerini,
duygularını ve düşüncelerini açıklayamaz durumdadır. Bu aşamada, yakınları annenin tepkilerini
daha kolay anlar ve ona göre önlem alırlar.
Anne yaşamına yeni birilerinin girmesinden hoşlanmaz. Kalabalıktan sıkılır. “Görseluzaysal işlev” bozukluklarına koşut olarak yön bulma duygusu bozulur. Çevresindekileri tanımaz.
Evine dönmek isteyen bir çocuk gibi, sürekli olarak köye dönmekte ısrar eder. Adeta bir başkasıdır.
İnatçılığı doruk noktasına ulaşır. Sanrılar sıklaşır (Inoué, 2004, s.106). Bu sanrılar anne için
gerçektir. Etrafındakiler, onu bu sanrıların gerçek olmadığına inandırmaya ve yalanlamaya
çalışmaz, çünkü sürekli doktor kontrolünde olan annede bu tür davranışların yaratacağı travmanın
bilincindedirler (Keskil, 2016, s. 192) Anne kaybolur:
“Yemekten kısa bir süre sonra, Yoshiko annemin bulunamadığını söyledi. Sadayo ile bahçeye
çıktım, bir tur attım, ancak annemden iz yoktu (…) Bir yol ayrımına geldiğimde, hangi yöne
gideceğimi bilemedim. Annemin hangisinden gittiğine dair en küçük bir fikrim yoktu” (Inoué, 2004,
s. 107).
Annenin günlük etkinliklerine müdahale edilmemesi önemlidir. Çünkü müdahale, kaygı
düzeyini artıran en önemli nedenlerden biridir. Aile içindeki herkes yalnızca gözlemlemekle yetinir.
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Gözlemler üzerinde konuşulması ve yorumların yapılması, hastalığın seyrini ortaya koyar.
Saldırganlığa ve zıtlaşmaya yol açar. Çevresel uyarılara daha duyarlı olduğu açıkça görülür.
İleri evre: Annedeki bellek kayıplarının süreleri uzar, kişisel bilgileri anımsamaz,
etrafındaki hiç kimseyi tanıyamaz, ailesini unutur, onları başka kişiler olarak algılar. Yemek
yemede güçlük çeker, bazı tümceleri sürekli yineler, konuşmada sorunlar yaşar, söylenenleri
anlayamaz, duygularının ifadesinde azalma ya da tam kayıp söz konusudur, kişisel bakım işlevlerini
yerine getiremez, tam bağımlı hale gelir (Keskil, 2016, ss. 52-53): Shigako’ya “mamie”/büyükanne
diye seslenir, oğlunu tanımaz, hatta öldüğünü söyler, sanrıları sıklaştığında ise oğlunun
çocukluğunu anımsayarak kaybolduğunu öne sürerek arar, kayınbiraderine monsieur/bayım diye
hitap eder, diğer kızı ise bir yabancıdır. Sanrılarla gerçek ve düş birbirine karışır.
“Geçen yılın sonundan bu yana, annemin sanrıları sıklaştı. Misafirlere kahve hazırlıyor,
ancak misafir yok. Gece ve gündüzü karıştırdığı için, bir gün önce gelen bir misafiri bekliyor” (…)
Yeni yatmıştı, ancak senin kaybolduğunu haykırarak yerinden doğruldu. Yanında yattığını
sanıyordu. Ortadan kayboldu. Giyindiğine inanıyorduk. Dışarı çıkmıştı. Çok şükür ki hemen
bulduk” (Inoué, 2004, ss. 105, 118).
Bu üçüncü evrede de gözlemlenen depresyonun birçok nedeni olabilir; bu nedenlerin yanında
psikolojik faktörleri de unutmamak gerekir. İçinde bulunduğu durumu ve kendisini çevreleyen
dünyayı anlayamama annede depressif bir durum yaratır. Uzun konuşmalar yerini sessizliğe bırakır.
Ortaya çıkan bir diğer sorun da günlük etkinliklerin en aza indirgenmesinde etkili olan ve daha çok
psikolojik faktörlere bağlı olan apatidir (Di Pastena, 2014, ss. 53-54). Anne çevresine karşı ilgisiz,
duygusuz ve kayıtsızdır. O kadar az yemek yer ki, etrafındakiler nasıl ayakta durabildiği konusunda
şaşırırlar. Beslenme alışkanlığı çocukluğundaki düzenine döner. Devinimleri ve jestleri yavaşlar,
hep aynı yerde kalmak ister, geceleri dolaştığında adeta bir hayaleti andırır (Inoué, 2004, s.180).
Ölümünden üç dört gün önce anne tamamen çocuklaşır.
“Zayıflığı göze çarpar bir duruma gelmişti. Artık hiç konuşmuyordu ve sözcükler ağzında güç
bela işitilir şekilde bir mırıltı bir monolog gibi çıkıyordu. Oturduğunda, artık kımıldamıyordu (…)
O andan itibaren, ölümünden iki üç gün önce çocuklaşmıştı, yeniden bebek olmuştu. Ağzındaki
başparmağını emiyordu. Emzik emdiğini sanıyordu. Tıpkı bir bebek gibi emiyordu” (Inoué, 2004,
ss. 39, 180).
SONUÇ: Yaşlılık, “tüm olumsuzluklara rağmen, insan hayatının en önemli ve en değerli
aşaması”dır (Gökalp ve Sarıkavak, 2018, s. 194). Önemli olan bu dönemi olanaklı olduğu ölçüde
sağlıklı ve mutlu geçirebilmektedir. Alzheimerda yakınların gözlemi hastalığın seyrini takip etme
açısından yaşamsal öneme bir sahiptir. Sabırlı davranılması, hastanın durumuna göre önlemler
alınması ve gerekli tedavinin uygulanması, yaşam kalitesini yükseltme bağlamında üzerinde
durulması gereken önemli noktalardır. Inoué romanında, konuyu hasta ve yakınları açısından ele
alarak, bakım aşamasında sorumluluğun paylaşılmasının önemine dikkat çeker ve bilinçli bir
yaklaşımın sorunlara dayanabilme gücünü artacağını, bunun tam aksi durumda ise ciddi sorunlar
yaşanacağını gerçek yaşamından yola çıkarak sunar okura. Böylece, Alzheimera karşı farkındalık
yaratma yolunda yazının gücünden yararlanılabileceğini ve geniş kitlelere ulaşılarak neler
yapılabileceği ya da ne tür önlemler alınabileceği konusunda bilinç oluşturulabileceğini gösterir.
Hastalığı yazarak uzaklaştırmaya ve sevilen varlığın yokluğuna bu şekilde katlanmaya çalışan
yazar, şu sözleriyle de bizlere Alzheimerı tanımlarken, yaşamın gerçeğine bir kez daha parmak
basar: “Er ya da geç, bizi unutuyor, hepimizin aynı yazgıyı paylaştığımızı söyledim. Bu unutuluştan
hepimiz payımızı almıştık. Sonunda annemiz tarafından terk edildik. Babamın da terk edildiğini
söylemek doğru olur. Yaşlılık zor şey. (…) Onca yıllık eşine bir ayrıcalık tanımamıştı ve annem onu
da diğerleriyle aynı kefeye koymuştu” (Inoué, 2004, s.183).
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SOSYAL MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ: MOBİL TEKNOLOJİ
MARKASI ONE PLUS’IN SOSYAL MEDYA HESAPLARINA YÖNELİK BİR
İNCELEME
SOCIAL CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT: A REVIEW ON SOCIAL MEDIA
ACCOUNTS OF MOBILE TECHNOLOGY BRAND ONE PLUS
Cudi Kaan OKMEYDAN
Arş. Gör. Dr., Yaşar Üniversitesi

Özet
İletişime dayalı birçok alanda olduğu gibi Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY) de sosyal medyayla
birlikte köklü bir değişime uğramıştır. MİY’in sosyal medya üzerinden uygulanmasıyla birlikte
Sosyal MİY olarak anılan yeni bir kavram ortaya çıkmıştır. Günümüzde geleneksel MİY, sadece
satış öncesi ve sonrası hizmet olarak kabul edilen ve müşteri veri bankasını sadece pazarlama
amacıyla kullanan klasik bir uygulamayı ifade etmektedir. Sosyal MİY ise tam anlamıyla interaktif,
müşteri odaklı ve müşteriler ile iş birliğine dayalı bir süreci tanımlamaktadır. Temel amacı
müşterilerle iyi ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek olan Sosyal MİY, özünde yeni ve farklı bir
MİY felsefesini barındırmaktadır. Bu süreçte sürekli geri bildirim edinmeye çalışarak müşterin
istek, gereksinim ve beklentilerini derinlemesine keşfetmek ve sadık müşteriler oluşturmak Sosyal
MİY’in temel amaçlarındandır.
Bu çalışmada sosyal medyada son derece aktif olmasıyla tanınan ve neredeyse bütün pazarlama
iletişimi sürecini sosyal medya üzerinden yürüttüğü bilinen küresel bir mobil teknoloji markası
örneği olarak One Plus incelenmektedir. Çin menşeli, dünyanın en büyük mobil teknoloji
firmalarından biri olan One Plus markasının kendi müşterilerine özel olan “One Plus Community”
isimli forum sitesi ve markanın sosyal medya hesapları, nitel ve nicel içerik analizi yöntemi ile
incelenmiştir. “Community” isimli forum sitesinde marka çalışanları ve müşteriler tarafından açılan
konu başlıkları ve ortaya çıkan etkileşim Sosyal MİY bağlamında ele alınmış ve söz konusu forum
sitesinin Sosyal MİY uygulamalarındaki rolü saptanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte markanın,
Facebook ve Twitter olmak üzere resmî sosyal medya hesaplarını ne amaçla kullandığı
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda markanın “Community” isimli forum sitesini tamamen bir
Sosyal MİY aracı olarak kullandığı ortaya çıkmıştır. Buna karşın markanın resmî Facebook ve
Twitter hesaplarını ağırlıklı olarak ürün tanıtımı amacıyla kullandığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Müşteri İlişkileri, Sosyal Müşteri İlişkileri, İletişim
Abstract
With the emerge of social media, Customer Relationship Management (CRM) has changed
fundamentally like many other fields which based on communication. With the implementation of
CRM through social media has emerged a new concept which called Social CRM. Today,
traditional CRM has become classic application that is used only as pre-sales and after-sales
services and also it uses the customer database only for marketing purposes. Social CRM represents
a fully interactive, customer-oriented and collaborative process. Social CRM, whose main purpose
is to develop good and sustainable relations with customers, is in essence a new and different CRM
philosophy. One of the main goals of Social CRM is to continuously explore the customer's wishes,
needs and expectations in depth and to create loyal customers. Also Social CRM is aimed to
continuously explore the customer's wishes, needs and expectations in depth and to create loyal
customers.

www.iksad.org.tr

İKSAD

67

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

In this study, global Chinese mobile technology brand One Plus is examined. The brand is known to
be very active on social media. The brand conducts almost the entire marketing communication
process via social media. One Plus special forum named as "Community" and its official social
media accounts has analyzed through qualitative and quantitative content analysis. The topics and
interaction between brand employees and customers on the "Community" website were discussed in
the context of Social CRM and the role of this forum in Social CRM applications was tried to be
determined. Besides, it was tried to determine the purpose of the brand's usage of Facebook and
Twitter accounts. In this context, it was revealed that the brand used the “Community forum
completely as a Social CRM tool. However, it was found that the brand used its official Facebook
and Twitter accounts mainly for product promotion.
Keywords: Social Media, Customer Relations, Social Customer Relations, Communication
Giriş
Günümüzde sosyal medyanın sunduğu fırsatların farkına varan markalar, farklı sosyal medya
siteleri/ortamları üzerinden hedef kitleleri ile bir araya gelmeye çalışmaktadır. Sosyal medyanın
hiçbir zaman ve mekân kısıtına takılmadan marka ve hedef kitlesini buluşturabilmesi, interaktif bir
ortam sunabilmesi ve etkileşimli yapısı, markalara paha biçilemez bir veri kaynağı fırsatı
sunmaktadır. Bu kaynak, markaların müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasına
katkı sağlarken aynı zamanda marka ve müşterileri arasında doğru şekilde sürdürülebilir ilişkiler
kurulup müşteri sadakatinin oluşturulmasında rol oynamaktadır. Günümüzde sosyal medyanın
sağladığı olanaklar nedeniyle; reklam, halkla ilişkiler ve satış-pazarlama gibi birçok disiplin ve
yönetim fonksiyonu sosyal medyaya uyumlanarak faaliyetlerini bu ortamlarda da aktif şekilde
yürütmektedir. Sosyal medyaya uyumlanan bir diğer unsur ise müşteri ilişkileri yönetimidir. Sosyal
medya ortamları üzerinden yürütülen ve daha fazla müşteri odaklı bir yaklaşım benimseyen bu yeni
nesil müşteri ilişkileri yönetimi Sosyal MİY (Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi) olarak
tanımlanmaktadır. Sosyal medya ortamları üzerinden yönetilen günümüz müşteri ilişkileri
yönetimini ifade eden Sosyal MİY, hiçbir zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın markalara
müşterileri ile kesintisiz ve interaktif iletişim kurabilme olanağı sağlamaktadır. Bu bağlamda sosyal
medya, müşteri ilişkileri uzmanları ve uygulayıcıları tarafından kullanılan stratejik bir araç niteliği
kazanmıştır. Bu süreçte Sosyal MİY’i geleneksel MİY’den ayıran en önemli unsurun, iletişim
sürecinin durağanlıktan çıkarak diyaloğa dayalı bir yapıya geçmesi olduğu söylenebilmektedir.
Sosyal medyanın internet kullanıcılarına kendi içeriklerini oluşturma ve paylaşma özgürlüğü
sunarak interaktif iletişime olanak sağlaması, marka ve kurumlar için de çeşitli avantajlar
sağlamaktadır. Zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın kurumlara ve markalara müşterileri ile
karşılıklı iletişim kurma olanağı veren bu ortamlar, müşteri ilişkileri girişimcileri tarafından
kullanılan önemli bir stratejik araçtır. Sosyal MİY’in müşterilerle iyi ilişkiler kurulmasının dışında
bir başka önemli görevi daha bulunmaktadır. Bu görev ise, sanal ortamlarda markayla ilgili
söylenen ve konuşulan her türlü içeriğin başarılı bir şekilde ilgili kişilere yönlendirilmesi ve bu
sürecin yönetilmesidir. Geleneksel MİY çabalarını ifade eden müşteri memnuniyeti, değer
oluşturma ve müşteri sadakati gibi kavramlar, Sosyal MİY için de geçerli olup söz konusu çabaların
gerçekleşmesi için müşterilerle sağlıklı işleyen bir ilişki inşasını gerekli kılmaktadır. Ancak söz
konusu sağlıklı ilişkinin inşası için yüz yüze iletişimin etkisi ve diyalog ön plana çıkmaktadır. Bu
ilişkinin inşası için gerekli Sosyal MİY özellikleri ise, Kraeva ve Emilova’nın (2014: 2-3) ‘Features
of Social Customer Relationship Management Systems’ isimli çalışmalarında; iş birliğine dayalı
ilişki, içerik odaklılık, çoklu bağlantı, sohbet odaklılık, değer yaratmaya yönelik sohbet, topluluk
odaklılık, otomasyon ve analiz olarak sıralanmaktadır. Kurum ve kuruluşların sosyal medya
hesaplarını doğru şekilde yönetmeleri ve bu ortamlar üzerinden etkin bir müşteri ilişkileri stratejisi
geliştirmeleri, kuruluşları daha popüler ve daha prestijli bir hale getirmekle kalmamakta; onların
isminin ağızdan ağıza olumlu bir biçimde telaffuz edilmesini de sağlamaktadır (Hajli, 2014: 388).
Sosyal MİY, çevrimiçi ortamlar üzerinden tüketicilerin tutum ve davranışlarının daha kolay ve
maliyetsiz bir biçimde analiz edilmesine, tüketicilerden çok hızlı bir biçimde geri bildirim
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alınmasına ve müşteri memnuniyetinin sağlanmasında tüketicilerle iş birliği yapılmasına olanak
sağlayan yeni nesil MİY’i ifade etmektedir. Ayrıca kuruluşların sosyal medya hesaplarında
tüketicilerin kendi aralarında etkileşim kurmaları, kuruluş açısından önemli ve kolay elde edilebilir
veri havuzu niteliği taşımaktadır.
Sosyal MİY, markalarla müşteri ve potansiyel müşterileri arasında karşılıklı ve kesintisiz iletişim
akışı sağlayan, müşterilerin teknik beklentilerinin yanı sıra duygusal beklentilerini de karşılayan
önemli bir köprü görevi görmektedir. Sosyal MİY sağladığı etkileşim sayesinde müşterilerin
gereksinimlerini karşılayacak ürünlerle hizmetlerin üretimi ve en doğru zamanda sunumuna olanak
sağlamaktadır. Marka ve müşterileri arasındaki sürekli iletişim sayesinde iki taraf da kendine ilişkin
bilgi edinebilmekte ve iki tarafın çıkarlarının örtüşmesi sağlanabilmektedir (Baruh ve Yüksel, 2009:
36). Bu bağlamda, Sosyal MİY sayesinde müşteriler gereksinimlerini ve beklentilerini markaya
ileterek üretilen ürün ve hizmetlerin kendi ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak şekilde
üretilmesini sağlayabilmekte ve sahip oldukları ürün veya hizmetlere yönelik destek alabilmektedir.
Müşterilerin elde tutulması ve sadakatlerinin sağlanmasının ilk kuralı memnuniyettir. Bunun için de
müşterilerle çok yönlü yakın ilişkiler kurulması gerekmektedir. Çünkü artık tüketiciler nezdinde
farklılaşmak, eskisi kadar kolay değildir. Bu nedenle tüketici eğilimlerini öngörebilmek ve önceden
önlem alabilmek hayati önem taşımaktadır (Durmaz, 2011: 257-258). Bu bağlamda, ancak
müşterileri ile iletişim içinde olan ve onların istekleri ve beklentileri doğrultusunda şekil alıp
hareket edebilen markalar müşteri memnuniyetini oluşturabilmektedir. Sosyal medyayı iyi kullanan,
bu vasıta ile hedef kitleleriyle diyalog kurabilen, onlarla arkadaş olabilen ve samimiyet kurabilen
markalar, müşterilerini her zaman memnun edebilmektedir. Memnun müşteriler ise hem marka
tercihlerini değiştirmeyerek hem de tüketicisi oldukları markaların gönüllü birer imaj elçisi olarak
markaların hayallerini gerçekleştirmektedir.
Bu araştırmada sosyal medya faaliyetleri ile ün yapmış bir teknoloji markası olan One Plus’ın
(Rosenstein, 2015) Community (Topluluk) isimli forum sitesi ve markanın resmî Facebook ve
Twitter hesapları olmak üzere üç sosyal medya hesabı incelenmiştir. Sosyal medyada yürüttüğü
iletişim çalışmaları ile ün yapmış olan bu markanın özelinde yürütülen bu çalışmada markanın sözü
geçen sosyal medya hesaplarına yönelik içerik analizi ile markanın resmî sosyal medya hesapları
üzerinden ne tür içerikler paylaştığı ve Sosyal MİY sürecini nasıl yürüttüğü saptanmaya
çalışılmıştır. Araştırma sonucunda markanın Community isimli forum sitesini ürünlerle ilgili geri
bildirim alma mekanizması olarak kullandığı saptanmıştır. Bu ortam üzerinden müşteri, beklenti,
öneri, şikâyet ve sorunlarını öğrenerek ürün ve hizmetlerini bu veriler ışığında şekillendirmeye
çalışan markanın CEO’lar dahil üst düzey yöneticilerinin müşteriler ile diyalog kurduğu
saptanmıştır. Bu bağlamda markanın Community isimli forum sitesini tam anlamıyla bir Sosyal
MİY aracı olarak kullandığı ortaya çıkmıştır. Markanın resmî Facebook ve Twitter hesaplarında ise
daha farklı bir durum söz konusudur. Bu iki ortamda yapılan paylaşımlar incelendiğinde ağırlıklı
olarak ürün tanıtımı ve duyuruların yer aldığı paylaşımların hâkim olduğu gözlemlenmiştir. Bu
bağlamda markanın Community üzerinden Sosyal MİY sürecini yönetirken sosyal medya hesapları
üzerinden de marka iletişimini sürdürme eğiliminde olduğu saptanmıştır.
Sosyal Medya ve İşletme 2.0 Kavramı
Sosyal medya, günümüzde hem uygulayıcı hem de araştırmacıların ilgi alanına giren disiplinler
arası bir konuya dönüşmüştür. Sosyal medyanın sahip olduğu özellikler ve sunduğu fırsatlar,
bireysel ve kurumsal kullanıcıları üzerindeki etkileri de göz önüne alındığında bu ortamın psikoloji,
sosyoloji, iletişim, işletme ve mühendislik gibi birçok disiplinin ilgi alanına girdiği görülmektedir.
Bu nedenden dolayı literatürde sosyal medyaya dair net ve kesin bir tanım bulunmamaktadır. Ancak
en genel hatları ile sosyal medyayı; kullanıcılara enformasyon, düşünce, ilgi ve bilgilerini paylaşma
imkânı tanıyan etkileşimli web siteleri (Solmaz, vd., 2013: 24) olarak tanımlamak mümkündür.
Daha geniş bir tanımla sosyal medya, “Web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan, daha derin sosyal
etkileşime, topluluk oluşumuna ve iş birliği projelerini başarmaya imkân sağlayan web siteleri
(Açıkel ve Çelikol, 2012: 43) olarak tanımlanmaktadır. Söz konusu tanımlardan da anlaşılacağı
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üzere sosyal medya kavramı özünde internet kullanıcılarının kendi içeriklerini oluşturabildikleri,
karşılıklı iletişime olanak sağlayan diğer bir ifadeyle interaktif web sitelerini ifade etmektedir.
Sosyal medya ortamları; sosyal ağlar, medya paylaşım siteleri, bloglar ve mikrobloglar, forumlar ve
vikiler gibi birbirinden farklı özellik ve işlevlere sahip interaktif web sitelerinden oluşmaktadır
(Onat ve Okmeydan, 2015: 83). Günümüzde en çok bilinen ve en çok kullanıcı sayısına sahip
sosyal ağ sitelerine Facebook ve profesyonel bir iş ağı olan LinkedIn, medya paylaşım sitelerine
Youtube, Instagram, mikrobloglara Twitter, vikilere ise popüler çevrim içi ansiklopedi olan vikipedi
örnek olarak gösterilebilmektedir.
Sosyal medya özünde Web 2.0’ı ifade etmek için kullanılan bir isimdir. Web 2.0 ise 2004 yılında
O’Reilly Media tarafından kullanıcı içerikli, interaktif, yeni nesil Web sitelerini tanımlamak
amacıyla ortaya atılmış bir tanımdır (Akıncı Vural ve Okmeydan, 2016: 69). Geleneksel, yani Web
1.0’da internet kullanıcıları sadece pasif birer izleyicidir ve bir grup profesyonel tarafından
hazırlanan içeriği okuma-görme veya izleme olanağına sahiptir. Ancak Web 2.0, yaygın adıyla
sosyal medya, bu süreci tersine çevirerek internet kullanıcılarına kolayca kendi içeriklerini
oluşturma ve başkalarıyla paylaşma olanağı sunmakta ve kesintisiz karşılıklı iletişime imkân
vermektedir. Castells’e (2008: 479-484) göre sosyal medya iletişimi; kişilerarası iletişim, cemiyet,
ticaret ve siyaset gibi birçok olguyu dönüştürmektedir. Bu dönüşüm özellikle de ticari işletmeleri ve
markaları etkilemektedir. Sosyal medyada olan ve bu ortamlar üzerinden iletişim kurmayı tercih
eden hedef kitlelerine ulaşmak adına günümüz işletmeleri de sosyal medyada faaliyet göstermek
durumunda kalmışlardır. Dijk (2016: 105), Web 2.0’ın ortaya çıkmasından sonra işletmelerin bilgi
yönetimlerinin de sosyal medya kullanımından giderek daha çok destek aldığını ve işletmelerin
‘İşletme 2.0’a dönüştüğünü belirtmektedir. İşletme 2.0, iletişim teknolojilerini hedef kitlesi ile ilişki
ve iş birliği geliştirmek amacıyla kullanan, topluluk oluşturmaya çalışan sosyal işletmeleri ifade
etmektedir (Silvana ve Galanxhi, 2014: 406). İçinde yaşadığımız sosyal medya çağında, işletmelerin
bu gelişmelerin dışında kalmaları söz konusu olmadığı gibi işletmelerin, sosyal medya olmadan
küresel rekabet avantajı yakalayıp sürdürmeleri de artık mümkün değildir.
Günümüzde sosyal medya; işletmeler, kuruluşlar ve markalar için hedef kitleleri ile bir buluşma
noktası olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşımdan yola çıkarak internet teknolojilerinin stratejik
iletişim planlamasında son derece önemli bir rol oynadığı açıktır (Badea, 2014: 71). Kent ve Taylor
(2014: 13), sosyal medyanın işletmelere, hedef kitleleri ile etkileşim kurarak iyi ilişkiler
geliştirmelerine yardımcı olduğunu ve böylece işletmelerin sosyal sermaye sahibi olma fırsatı
yakaladıklarını belirtmektedir. Bu noktadan hareketle hedef kitlesi ile iyi ilişkiler geliştirebilmiş,
onlarla iletişim ve etkileşim kurabilen işletmelerin sosyal sermaye sahibi işletmeler olarak kabul
edildiği görülmektedir. Sosyal medyada hedef kitlesi ile iyi ilişkiler kurmak üzere birçok işletme ve
markanın bu ortamlar üzerinden halkla ilişkiler ve müşteri ilişkileri faaliyetleri yürüttükleri
görülmektedir. Sosyal medyanın sunduğu fırsatlar sayesinde zaman ve mekân kısıtı olmadan hedef
kitlelerine ulaşma olanağı bulan işletme ve markalar önemli ölçüde rekabet avantajı yakalamaktadır.
Müşteri İlişkilerinden Sosyal Müşteri İlişkilerine
Her işletme veya marka, ticari faaliyetlerini sürdürebilmek için müşteriye ihtiyaç duymaktadır. Bu
bağlamda mevcut müşterilerin memnun edilerek elde tutulması ve yeni müşterilerin portföye
eklenmesi hayati önem taşımaktadır. Bu noktada mevcut ve potansiyel müşteriler ile iyi ilişkiler
kurmak, sadakat, bağlılık ve karşılıklı anlayış geliştirmek her kuruluş için esastır. Tüm bunların
gerçekleştirilmesi adına ise MİY (müşteri ilişkileri yönetimi) veya literatürdeki İngilizce adıyla
CRM (customer relations managemet) ortaya çıkmaktadır. İlk kez müşteri bilgi sistemi olarak
1980’lerin başında ortaya çıkan kavram (Paliouras ve Siakas, 2017: 3), ilerleyen yıllarda ilişki
kurarak müşterilerden daha çok şey öğrenmeyi ve bu öğrendiklerini iş süreçlerine yansıtmayı
amaçlayan bir kavrama dönüşmüştür (Taleghani, vd., 2012: 386). MİY’in gelişimi, 1990’lı yıllarda
bilgi teknolojilerinin gelişerek pazarlama amaçlı kullanılmasıyla birlikte ivme kazanmıştır (Zamil,
2011: 451). İlk olarak müşterilerle ilgili veri bankalarının kurulması, çağrı merkezleri, mektup,
dilek kutuları ve e-posta gönderimi gibi geleneksel yöntemlerin hâkim olduğu MİY (Okmeydan,
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2019: 70), gün geçtikçe teknolojik imkanlardan daha fazla faydalanarak müşterilerle iyi ilişkiler
kurulup geliştirilmesini ve bunun kâra yansımasını amaçlayan stratejik bir iletişime dönüşmüştür
(Chittaie, 2012: 13). Küreselleşmenin etkileriyle ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve malhizmetlerin benzeşerek aynılaşması tüketicilerin çok daha seçici, markaların ise ürün değil müşteri
odaklı olmalarına neden olmuştur (Zengin ve Ulama, 2015: 398). Tüm bu gelişmelerden ötürü,
müşteri odaklı hareket etmek durumunda kalan işletmeler iş süreçlerine MİY’i daha çok dahil
etmeye başlamışlardır. MİY, temelde işletmeler ile müşteriler arasında kurulan, satış öncesi ve
sonrası tüm eylemleri kapsayan, karşılıklı fayda ve ihtiyaç tatminini içeren bir süreçtir (Odabaşı,
2013: 3). Müşterilerin giderek bilinçlenmeleri, bilgiye kolaylıkla ulaşabilmeleri ve çok fazla tercih
olanağına sahip olmaları, kuruluşların tek başına ürün ve fiyatla rekabet edebilme olanaklarını
ortadan kaldırmış ve rekabet avantajını müşteri odaklılığa taşımıştır.
Günümüzde MİY, yeni kitle iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ışığında şekil
değiştirmektedir. Bu bağlamda günümüzün popüler kitle iletişim platformu olan sosyal medya MİY
sürecinde de kendisini göstermiş ve MİY’in Sosyal MİY (Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi)’e
evrilmesine neden olmuştur. MİY’in temel amacı müşteri ve potansiyel müşteriler ile çift yönlü
iletişim kurmak ve düzenli bir biçimde işleyen geri bildirim mekanizması oluşturmaktır. Böylece
müşteriler ile iyi ve sürdürülebilir ilişkiler kurulması ve müşteri tatmini ve bağlılığı
hedeflenmektedir (Odabaşı, 2013: 4). Ancak geleneksel MİY uygulamalarında, kaynak ve alıcı
arasında teknik olanakların sınırlılığı nedeniyle interaktif bir iletişimden ve diyalog ortamından söz
etmek pek olası değildir. Sosyal medya üzerinden yürütülen Sosyal MİY’de ise, interaktif, hızlı ve
geri bildirime dayalı bir iletişim söz konusudur. Sosyal MİY, sosyal medya aracılığıyla güven ve
bağlılık inşa etmeyi hedefleyen yeni nesil MİY’dir (Woodcock, vd., 2011: 52). Tablo 1’de MİY ve
Sosyal MİY arasındaki temel farklılıklar özetlenmektedir.

Tablo 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Sosyal Müşteri İlişkileri Yönetimi

Araştırma
Yöntem

Kaynak: Digital Shor, Social CRM – Moving From CRM to SCRM, 2012,
Kaynak: http://www.ashish-badyal.com/2012/01/social-crm-moving-from-crm-to-scrm_27.html,
Erişim Tarihi:14.10.2019
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Tablo 1’de görüldüğü üzere Sosyal MİY, tam anlamıyla müşteri odaklı bir yaklaşım sergilemekte
ve sosyal medyanın sunduğu olanaklar nedeniyle zaman ve mekân anlamında çok daha esnek bir
yapı ortaya koymaktadır. Bununla birlikte daha etkin bir geri bildirim mekanizması söz konusudur.
Tabloda da görüldüğü üzere Sosyal MİY’i sadece MİY’in sosyal medya üzerinden yönetilen bir
versiyonu olarak düşünmek doğru değildir. Sosyal MİY, müşterilerle diyalog kuran, zengin veri
edinilmesini sağlayan, etkileşimli, müşterilerle ortak hareket eden ve müşteri deneyimine son
derece önem veren çağdaş bir yaklaşımdır (Sigala, 2018: 2702). Yücel, Sosyal MİY’i “dinlemek,
analiz etmek, bağlantı kurmak ve harekete geçmek” olmak üzere dört bileşen üzerine
temellendirmektedir (2013: 1648).
• Dinleme sürecinde, mevcut ve potansiyel müşteriler; farklı sosyal medya ortamları
üzerinden dinlenmektedir.
• Analiz aşamasında marka hakkında yapılan konuşmalar, yorumlar ve şikâyetler
değerlendirilmektedir.
• Bağlantı kurma aşamasında, kullanıcı yorumlarının, markanın hangi bölümüyle ilgili
olduğu araştırılmaktadır.
• Harekete geçme aşamasında ise analiz edilen, bağlantı kurulan ve edinilen geri bildirimler
üzerine hedef kitleler ile hızla iletişime geçilmektedir.
Sosyal MİY’de hem müşteriler hem de kuruluş, zaman ve mekân kısıtına takılmadan geleneksel
MİY sürecini tersine çevirmekte ve en üst seviyede etkileşimin oluşması sağlanmaktadır (Maadem,
2012: 89). Ancak bu süreç sadece işletme veya markanın kendi resmî sosyal medya hesaplarından
ibaret değildir. Sosyal MİY sürecinde işletme veya marka kendi resmî sosyal medya hesaplarının
dışında kalan ortamlarda da dinlemek ve geri bildirim edinmek durumundadır. Tüm bunlar göz
önüne alındığında sosyal müşteri ilişkileri yönetiminin beş bileşeni ortaya çıkmaktadır. Bu
bileşenler sırasıyla aşağıdaki gibidir (Evans ve Mckee, 2010: 123-124):
• Müşteriler ve paydaşların bakış açılarının çok iyi anlaşılması ve bu süreçte efor sarf
edilmesi.
• Hedef kitlenin birbirleri ile iletişim içinde oldukları tüm sanal ortamların ve
toplulukların haritalarının çıkarılması ve bu ortamlar üzerinden söz konusu hedef
kitlelerin dünyalarına girilmesi.
• Müşterilere artı olarak yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik hizmetler sunulması.
• Diyalog yoluyla müşteri ve paydaşlarla ticari ilişkilerin geliştirilmesi.
• Kuruluşun aktiviteleri ile müşteriler arasında temas noktaları geliştirilmesi.
Yukarıda sıralanan bileşenlerden yola çıkarak Sosyal MİY’in, sadece markaların kendi resmî sosyal
medya hesapları üzerinden yürüttükleri faaliyetlerin çok daha ötesinde olduğu görülmektedir. Bu
bağlamda Sosyal MİY sürecinde sadece müşterilerin değil, tüm paydaşlar ve kurumu çevreleyen
unsurların iyi analiz edilmesi ve hedef kitlelerin aktif olduğu sosyal medya ortamlarının ve sanal
toplulukların belirlenerek buna uygun stratejilerin geliştirilmesi esastır.
One Plus Community ve Sosyal Medya Hesapları Üzerine Araştırma
Bu çalışmada Çin, Şenzen merkezli cep telefonu markası One Plus’ın Sosyal MİY faaliyetlerinin
incelenmesi adına markanın “Community” isimli kullanıcı forumu ve resmî sosyal medya hesapları
üzerine içerik analizi yapılmıştır. Satış, pazarlama ve iletişim faaliyetlerinde dijital ortamlara
odaklanmasıyla ünlü olan (Veeranna, 2018) ve bu stratejisi ile son derece kısa sürede küresel
ölçekte prestijli bir markaya dönüşen One Plus (Rosesnstein, 2015) markası, günümüzde hem
uzmanların hem de araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Şenzen ve Hong Kong olmak üzere iki
ayrı yönetim binasına sahip olan, ana vatanı Çin’in dışında Hindistan, Tayvan, Tayland, Malezya
gibi Asya ülkelerinin yanı sıra; Rusya, Avrupa ve hatta Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
pazarında bile önemli bir paya sahip olan One Plus’ın başarısının altında, derinlemesine pazar
araştırmaları ve doğru bir kullanılan sosyal medya ortamları yatmaktadır (Mayahan, 2019). Çin’in
küresel ölçekte rekabet etmekte olan Huawei, Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi cep telefonu
markalarından, her yıl tek bir üst düzey (premium) model çıkararak ayrılan ve bu noktada Apple’ın
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stratejisine benzer bir yol izleyen marka, çevrim içi ortamlarda da çok sayıda hayran grubuna
sahiptir.
Bu çalışmada ilk olarak One Plus’ın “Community” isimli forum sitesine odaklanılmıştır. Bu site,
tarayıcı ve mobil uygulama üzerinden kolaylıkla ulaşılabilen kullanıcı dostu ara yüze sahip bir
tartışma ve yardımlaşma platformu özelliği taşımaktadır. Community’de hem One Plus kullanıcıları
birbirleri ile teknik anlamda yardımlaşırken hem de One Plus satın almayı düşünen kimseler,
mevcut kullanıcılarla etkileşim kurarak satın alma öncesinde kullanıcılardan doğrudan bilgi
edinmektedir. Community’de sadece kullanıcılar ve One Plus satın almayı düşünenler değil, firma
yetkilileri ve hatta CEO’ları Pete Lau ve Carl Pei’de tartışmalara katılmakta, konu başlığı açmakta
ve teknik soruları cevaplamaktadır. Bu açıdan yaklaşıldığında Community, hem deneyim
pazarlaması sunan hem de Sosyal MİY hizmeti veren bir platform niteliği taşımaktadır. Çalışmada
odaklanılan ikinci unsur ise markanın sosyal medya hesaplarından resmî Facebook ve Twitter
hesaplarıdır. Markanın bu ortamlarda da son derece aktif olduğu gözlemlenmiş ve bu ortamlardaki
faaliyetlerinde Sosyal MİY içerikli paylaşımlarının oranı ve içeriğine odaklanılmıştır.
Araştırma Yöntemi
Araştırmanın ilk aşamasında One Plus’ın Community hesabına yönelik inceleme söz konusudur. Bu
durum araştırmanın desenini betimsel durum çalışmasına yöneltmektedir. Durum çalışması;
karmaşık, özel ve ilginç bir olgunun durumunun kendi koşulları içerisinde incelenmesidir (Deveci
ve Deveci, 2018: 127). Betimsel durum çalışmasına: normalde sosyal bilimcilerin ulaşamayacağıaçıklayıcı durumlar, beklentilerin üzerinde başarı göstermiş girişimler (örneksel durumlar), daha
önce karşılaşılmayan eşsiz durumlar, aşırı durumlar veya sıradan şartlar gibi içe bakışlar uygunluk
göstermektedir (Yin, 2017: 49). Ancak durum çalışmaları, geçerlilik ve güvenirlilik bakımından bir
takım soru işaretlerini beraberinde getirmektedir. Bu soru işaretlerine çözüm olarak ise veri,
yöntem, araştırmacı ve teori çeşitlemesi gibi çözümler önerilmektedir (Aytaçlı, 2012: 6). Bu
çalışmada güvenirlilik ve geçerliliğin artırılması adına veri ve yöntem çeşitlemesi oluşturularak
markanın Community uygulamasının dışında Facebook ve Twitter hesapları da incelenerek
niteliksel ve niceliksel içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu bağlamda faklı kaynaklardan edinilen
veriler, kod formları üzerinden nicel ve nitel olarak açıklanmaktadır. Yine güvenirliliği artırmak
adına kodlama süreci iki ayrı alan uzmanı eşliğinde ayrı ayrı tekrar edilerek oluşturulmuştur.
Araştırmanın Örneklemi ve Kısıtları
Araştırmada örneklem, örnek olaya konu olan unsur çerçevesinde sınırlanmaktadır. Bu bağlamda
araştırma konusunu oluşturan One Plus firması ve onun sosyal medya hesapları araştırma
örnekleminde yer almaktadır. Veri ve yöntem çeşitliliğinin sağlanarak güvenirliliğin artırılması
adına ise One Plus Community uygulamasının yanı sıra markanın resmî Facebook ve Twitter
hesapları da araştırmaya dahil edilmiştir. Böylece markanın iletişim faaliyetlerini yürütmekte
olduğu üç dijital ortam araştırma örnekleminde yer almıştır.
Araştırma, sadece bir marka özelinden gerçekleşmiştir. Bu bağlamda araştırma, söz konusu
markanın bir forum uygulaması ve resmî Facebook ve Twitter hesabı üzerinden 20 Ağustos 201920 Eylül 2019 tarihleri arasında bir aylık inceleme döneminde açılan konu başlıkları ve yapılan
paylaşımlarla sınırlıdır.
Araştırma Soruları
Sosyal MİY’de işletmeler ve müşterilerin ortaklaşa hareket etmeleri durumu söz konusudur. Bu
süreçte işletmeler, müşterilerinden alabildiği kadar çok geri bildirim edinerek ürün ve hizmetlerini
bu bağlamda şekillendirmeye ve müşteri tatminini en üst noktaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu
süreçte iyi ilişkiler kurulması, işletme ile müşterilerin arkadaş olması ve arada bağ oluşturulması da
esastır. Bu noktadan hareketle işletmelerin/markaların sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları
paylaşım içerikleri son derece önem kazanmaktadır. Paylaşımlarda, ürün ve hizmet ile ilgili geri
bildirim almaya yönelik içerikler, takipçiler tarafından iletilen öneri, soru, sorun ya da şikâyetlere
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verilen yanıt oranları sosyal MİY sürecinde son derece önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra
işletme/markanın yapmış olduğu paylaşımların hangi kategorilerde yer aldığı da markanın sosyal
medya iletişimi politikası açısından önemli ip uçları vermektedir. Tüm bunlardan yola çıkarak
araştırma soruları (A.S.) aşağıdaki gibi şekillenmiştir:
A.S.1 One Plus Community’de firma yetkilileri içerik oluşturmakta mıdır?
A.S.2 One Plus Community’de ne tür içerikler üretilmektedir?
A.S.3One Plus’ın resmî Facebook ve Twitter hesaplarında ne tür içerikler paylaşılmaktadır?
Bulgular
One Plus Community Üzerine Bulgular
One Plus Community topluluk forum sitesinde, 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında markanın
Küresel Ürün Operasyon Müdürü Manu Jain, Küresel Topluluk Yöneticisi Trista Won ve CEO Pete
Lau gibi üst düzey yöneticilerin konu başlıkları açtıkları ve forumdaki tartışmalara katıldıkları
gözlemlenmiştir. Bu süreçte en aktif marka yetkilisinin, Küresel Ürün Operasyon Müdürü Manu
Jain olduğu saptanmıştır. Jain, bir ay içinde telefon ara yüz ve yazılım güncellemeleri ile ilgili
toplam dört konu başlığı açarak One Plus kullanıcılarının güncellemelerle ilgili beklentilerini ve
önerilerini sormuştur.
Manu Jain’in ilgili tarihler arasında açtığı ilk başlık “One Plus 6 ve 6 T İçin Oxygen OS BETA 25”
altında Jain, yeni güncellemelerin neler içerdiğini, önceki sürümlerde yaşanan hangi aksaklıkların
düzeltildiğini, söz konusu sürümün de beta olduğunu ve stabil çalışmayabileceğini belirterek
“deneyenler lütfen geri bildirimde bulunsun” notu ile paylaşımını bitirmektedir. Jain’in açtığı bu
konu, forum üyeleri tarafından 2.000 yorum almıştır. Söz konusu ilk 100 yorumun içeriğinin, öneri
ve yeni beta sürüm ile ilgili yaşanan sorunların iletilmesinden ibaret olduğu izlenmiştir. Jain’in
açtığı ikinci konu başlığı “Oxygen OS 10 One Plus 7 ve 7 Pro İçin” altına One Plus 7 ve 7 Pro
modelleri için hazır olan ara yüz güncellemesini duyurmuştur. Yine bir önceki paylaşımında olduğu
gibi Jain, yeni güncellemede yer alan özelliklere, bir önceki sürüme göre düzeltilen noktalara
değinmekte ve mesajını yine “geri bildirimlerinizi bekliyoruz” notuyla bitirmiştir. Bu paylaşım da
One Plus 7 ve 7 Pro kullanıcıları tarafından 1.600 yorum almıştır. İncelenen ilk 100 yorum, yeni
güncelleme ile ilgili iyileştirilmesi gereken noktalarla ilgili öneriler ve güncelleme sonrası kamera
ve pil performansında yaşanan memnuniyetin paylaşılmasından ibarettir. Jain tarafından açılan
üçüncü konu başlığı, bu kez One Plus 7 ve 7 Plus modellerine ait beta güncellemesi ile ilgilidir.
“One Plus 7 ve 7 Pro İçin Oxygen OS Open Beta 2” başlığı altında Jain, yeni beta sürümün
özelliklerinden söz etmiş ve söz konusu sürümün beta olduğunun unutulmaması gerektiğini
belirterek paylaşımını “yeni sürümle ilgili önerilerinizi ve şikâyetlerinizi paylaşmaktan lütfen
çekinmeyin” notu ile bitirmiştir. Toplam 2.320 yorum alan bu paylaşıma yönelik ilk 100 yorum
incelendiğinde güncellemeyi yükleyenlerin şarj verimliliğinin arttığı ve yeni eklenen özelliklerin iyi
çalıştığıyla ilgili olumlu geri bildirimde bulundukları gözlemlenmiştir. Jain tarafından ilgili tarihler
arasında açılan son ve dördüncü konu başlığı ise yine bir güncelleme ile ilgilidir. “Haydi Oxygen
OS’u Birlikte Geliştirelim” başlığı altına Jain, yazılımla ilgili tespit edilen hataların, ortaya çıkan
hata kodlarının, kullanıcı önerileri ve şikâyetlerinin kendisi ile paylaşılmasını rica etmiştir. Son
olarak paylaşımını “Oxygen OS’un geleceğini birlikte inşa etmek için bize yardım edin” ve
markanın sloganı olan “Never Settle” (Asla Yetinme) mesajı ile bitiren Jain, One Plus kullanıcıları
tarafından toplam 580 yorum almıştır. İlk 100 yorum incelendiğinde kullanıcı mesajlarının büyük
çoğunluğunun ekran görüntüsü kaydedici talebi ve yazılım ara yüzüne yönelik görsel iyileştirme
beklentilerinden oluştuğu tespit edilmiştir.
Küresel Topluluk Yöneticisi Trista Won, ilgili tarihler arasında “Hayatınızın Seyahatini Kazanın”
konulu bir başlık açmıştır. Söz konusu başlıkta Hindistan’da yaşayan One Plus Community üyeleri
için 19 Kasım 2019’da Londra’da düzenlenecek etkinliğe katılım için bir çekiliş linki paylaşılmıştır.
Konuyu açan Won, şart olarak iyi İngilizce bilgisi gerektiğini belirtmiş ve CEO Pete Lau’nun da
Hintli Community üyeleri ile birlikte Londra’da bir araya gelmek için sabırsızlandığını eklemiştir.
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Community üyeleri tarafından 320 yorum yazılan paylaşımlardan ilk 100’ü incelendiğinde
mesajların ağırlıklı olarak Hintli üyelerin çekilişle ilgili sorularından oluştuğu izlenmiştir.
Hintlilerin dışındaki diğer Community üyelerinin ise aynı fırsatın, başka ülkelerde yaşayan topluluk
üyeleri için de sağlanması talebi ilettikleri saptanmıştır.
CEO Pete Lau ise yeni tanıtılacak model olan One Plus 7T’nin lansman duyurusunu yapan bir konu
başlığı açmıştır. “One Plus 7T Serisi Tanıtım Etkinliği” başlığı altında Lau, yeni çıkacak olan
modelin bazı özelliklerinden ve telefonun Hindistan, Londra ve ABD’de yapılacak olan lansman
tarihlerinden söz etmiştir. Buna ek olarak Lau’nun paylaşımında yeni model ile ilgili kısa bir
tanıtım videosu yer almıştır. Mesajını son olarak “lansman biletlerine şu linkten ulaşabilirsiniz, her
zaman lansmanları birlikte kutlayacağız, görüşmek üzere” cümlesi ile bitiren Lau’nun paylaşımı,
topluluk üyeleri tarafından 264 yanıt almıştır. İlk 100 yanıt incelendiğinde yanıtların çoğunun
“keşke gelebilsek, internetten izleyeceğiz, heyecanla bekliyoruz” gibi paylaşımlardan oluştuğu; az
sayıda mesajın ise konaklama ve lansmanın yapılacağı yere yönelik ulaşımla ilgili sorulardan
oluştuğu görülmüştür.
Yukarıda belirtilen üst düzey yöneticilerin dışında, Ruby G. isimli bir topluluk yöneticisi, açtığı
“Sorularınızı Şimdi Gönderin” başlığı altında, henüz piyasaya sürülmemiş olan One Plus 7T
modelinin prototipinin, bir teknoloji Youtuber’ına1 gönderilip test edildiğini belirtmiş ve test
videosunun linkini paylaşmıştır. Bunun yanı sıra, topluluk üyelerine telefonla ilgili akıllarına takılan
soruları paylaşmalarını istemiştir. Topluluk üyeleri tarafından paylaşıma 1.180 mesaj yazılmıştır.
İncelenen ilk 100 mesajdan yola çıkarak topluluk üyelerinin ağırlıklı olarak telefonun oyun
performansı, çift kanallı (stereo) ses özelliği, ön cam malzemesi ve kulaklık çıkışı ile ilgili sorular
yönelttikleri gözlemlenmiştir. Bir diğer topluluk yöneticisi olan Monteiro Ds, açtığı “Değişim Ol”
başlığı altında, markanın şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk çalışmalarından
söz etmiş ve topluluk üyelerinden yeni bir sosyal sorumluluk çalışması için fikir istemiştir. Ayrıca
Monteiro Ds, en iyi fikir ile gelen beş topluluk üyesinin, One Plus 7T modelini kazanacağını
belirtmiştir. Topluluk üyeleri tarafından 304 mesaj alan başlığa ait ilk 100 mesaj incelendiğinde
topluluk üyelerinin ağaçlandırma, teknoloji bağımlılığı, çevre kirliliği ve eğitim gibi konulara
ağırlık verdiği tespit edilmiştir. One Plus Küresel Topluluk Yöneticisi Crystal Z. ise “Pürüzsüz Bir
İstikamet İçin Hepsi Yolda” isimli paylaşımında, yeni One Plus 7T telefon modeli ve firmanın ilk
kez piyasaya süreceği One Plus TV ile ilgili bilgiler paylaşmıştır. Paylaşımında, yeni çıkacak olan
televizyon ile yeni telefon modelinin eş güdümlü çalışma özelliğinden de söz eden yöneticinin
paylaşımına topluluk üyeleri tarafından 80 yorum yapılmıştır. Televizyon menüsü, ses sistemi ve
oyun olanakları ile ilgili gelen sorulara, Küresel Ürün Operasyon Müdürü Manu Jain ve bazı
topluluk yöneticileri tarafından yanıt verildiği görülmüştür.
Marka yöneticileri ve yetkililerinin yanı sıra, birçok forum sitesinde olduğu gibi One Plus
Community’de de topluluk üyeleri kendilerine ait başlık oluşturup açılan başka başlıklara yorum
yapmakta ve etkileşime geçebilmektedir. One Plus Community’de, ilgili tarihler arasında topluluk
üyeleri tarafından açılan 37 kullanıcı başlığının, ağırlıklı olarak teknik yardımlaşma ve mobil
oyunlar üzerine yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Ayrıca yoğun batarya tüketimi ile ilgili bir konu
başlığına, firmanın teknik birim çalışanlarının cevap yazdıkları tespit edilmiştir.
Edinilen tüm bu verilerden yola çıkarak One Plus Community forum sitesinde marka yöneticileri ve
çalışanlarının hem içerik oluşturdukları hem de topluluk üyelerinin sorularını yanıtladıkları ortaya
çıkmıştır. Marka yöneticileri ve çalışanlarının açtıkları konu başlıklarının ise ağırlıklı olarak
ürünlerle ilgili geri bildirim almaya yönelik paylaşımlardan oluştuğu saptanmıştır. Özellikle telefon
ara yüz yazılımı olan Oxygen OS’un kullanıcı talep ve beklentileri doğrultusunda şekilleneceğini
belirten marka yöneticileri ve çalışanlarının bu tutumlarından yola çıkarak One Plus’ın Community

YouTuber: YouTube’da kanalı olan ve bu kanalı etkin bir biçimde kullanıp çok sayıda takipçiye sahip olan kimselere
verilen isim.
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sitesinde Sosyal MİY faaliyetleri yürütüldüğü söylenebilmektedir. Bu bağlamda araştırmanın ilk iki
sorusu A.S1 ve A.S2 böylelikle yanıtlanmış olmaktadır.
Markanın Resmî Facebook ve Twitter Hesapları Üzerine Bulgular
Araştırmanın bu aşamasında One Plus’ın resmî Facebook ve Twitter hesapları incelenmiştir. Bu
noktada, söz konusu hesaplarda ne tür içerikler paylaşıldığı ve bu noktadan hareketle bu hesapların
hangi amaçla kullanıldığı açıklanmıştır. Tablo 2’de markanın resmî Facebook hesabında yer alan
paylaşım içerikleri farklı başlıklarda kategorize edilmiştir.

Tablo 2. One Plus Resmî Facebook Hesabı (20 Ağustos-20 Eylül)
Beğeni 12.883.585
Sayısı: 12.887.761
Takipçi
Sayısı:
Ürün
Duyuru
Tanıtım
7
24

https://www.facebook.com/oneplus/?brand_redir=358481340978462

Satış-Promosyon

MİY

Diğer

2

1

1

One Plus’ın resmî Facebook hesabı incelendiğinde ağırlıklı olarak ürün tanıtımı ile ilgili
paylaşımların öne çıktığı görülmüştür. İlgili tarihler arasında yeni piyasaya sürülecek olan One Plus
7T cep telefonu modeliyle ilgili reklam filmleri, cihazın teknik özelliklerinin yer aldığı görseller ve
telefon ile çekilmiş fotoğraf ve video paylaşımlarından oluşan ürün tanıtımlarına odaklanıldığı
gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra, markanın piyasaya sürmeye hazırlandığı One Plus Android TV
ile ilgili görsel ve teknik detayların da az olsa da paylaşıldığı saptanmıştır. Söz konusu bir ay içinde,
markanın resmî Facebook hesabında gerçekleşen tanıtım içerikli paylaşımların 21’inin One Plus 7T
cep telefonu ile ilgili olduğu, geriye kalan 3 paylaşımın ise One Plus Android TV ile ilgili olduğu
belirlenmiştir. Markanın resmî Facebook hesabında en çok paylaşılan ikinci içerik ise duyurulardan
oluşmuştur. Duyuru kategorisinde yer alan paylaşımlar, yeni modellerin tanıtım tarihleri ve gelecek
olan yeni güncellemeleri kapsamıştır. Bunlara ek olarak duyuru kategorisi altında, marka tarafından
yayına yeni başlayacak olan “Addition One Plus Magazine” isimli teknoloji-aktüel dergisinin ilk
yayın tarihi ile ilgili bir paylaşım da yer almıştır. Satış-Promosyon kategorisi ise yeni çıkacak olan
One Plus 7T modelinin Yeni Delhi ve Londra tanıtım etkinlikleri için bilet satışı ve ücretsiz katılım
için çekiliş içeren iki paylaşıma aittir. İlgili tarihler arasında MİY içerikli bir paylaşım saptanmıştır.
Söz konusu paylaşımda telefonların ara yüz yazılımlarının nasıl daha iyi olabileceği ile ilgili
kullanıcıların fikirleri istenmiş ve geri bildirim edinilmeye çalışılmıştır. ‘Diğer’ kategorisinde yer
alan bir paylaşımda ise yeni marka yüzü olan Katy Perry’nin bir fotoğrafının ve fotoğrafın üzerinde
“yeniliklerden haberdar olmak için bizi takip edin” yazısının yer aldığı görülmüştür. Tablo 3’te ise
markanın resmî Twitter hesabında 20 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında yer alan paylaşım
içeriklerinin kategorilere ayrılmış şekli özetlenmektedir.
Tablo 3. One Plus Resmî Twitter Hesabı (20 Ağustos-20 Eylül)
Takipçi Sayısı: 1.917.912
Ürün Tanıtım
Duyuru
37

10

https://twitter.com/oneplus
MİY
SatışPromosyon
1
4

Diğer
7

Tablo 3’e göre markanın resmî Fecebook hesabında olduğu gibi Twitter hesabında da en sık
paylaşılan içeriğin, ürün tanıtımından oluştuğu gözlemlenmiştir. Ürün tanıtımıyla ilgili paylaşımlar,
markanın piyasaya yeni süreceği cep telefonu One Plus 7T’nin görselleri ve teknik özellikleriyle
ilgili içeriklerden oluşmuştur. Bunun yanı sıra markanın CEO’su Pete Lau’nun, yeni modelin teknik
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özellikleri ile ilgili yaptığı paylaşımların da RT♦edildiği görülmüştür. One Plus 7T’nin ardından
ürün tanıtımıyla ilgili paylaşılan bir diğer içerik, markanın piyasaya yeni süreceği televizyonu One
Plus TV ile ilgili görseller ve ürünün teknik özellikleriyle ilgili paylaşımlardan oluşmuştur. One
Plus TV ile ilgili paylaşılan içeriklere ek olarak CEO Pete Lau’nun bir paylaşımının RT edildiği
görülmüştür. Toplam 37 ürün tanıtımından 34’ünün yeni cep telefonu modeli One Plus 7T, 3’ünün
ise One Plus TV ile ilgili içeriklerden oluştuğu saptanmıştır. Markanın resmî Twitter hesabında en
sık paylaşılan ikinci içerik, duyurulara aittir. Duyurularda genellikle dağıtılacak olan güncellemeler
ve tarihleri yer almıştır. Buna ek olarak markanın yeni reklam yüzü olan Katy Perry’nin, Hindistan
Mumbai’de bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan One Plus Music Festival’in duyurumunu yaptığı
videolar ve görsellere yer verilmiştir. Duyurum kategorisinde yer alan paylaşımların 8’inin
güncellemelerle ilgili olduğu; geriye kalan 2’sinin ise One Plus Music Festival ile ilgili olduğu
gözlemlenmiştir. Üçüncü en sık paylaşılan ve diğer kategorisinde yer alan paylaşımların ise
takipçilere yönelik oyun tavsiyesi, “90 HZ’lik ekranla ne gün ama”, “en son birine gerçek anlamda
ne zaman telefon ettin” gibi hedef kitle ile iletişim kurmaya ve marka iletişimini yönetmeye dair
içeriklerden oluştuğu saptanmıştır. Satış-Promosyon kategorisinde, yeni çıkacak olan One Plus 7T
modelinin Yeni Delhi ve Londra tanıtım etkinlikleri için bilet satışı ve ücretsiz katılım için çekiliş
içeren dört paylaşım yer almıştır. MİY kategorisine giren paylaşımda ise One Plus telefonlarda
kullanılan Oxygen OS ara yüz yazılımıyla ilgili takipçilerin öneri ve beklentileri sorulmuştur.
Markanın hem resmî Facebook hem de Twitter hesaplarında yer alan paylaşım içerikleri
incelendiğinde her iki platformda da ağırlıklı olarak ürün tanıtımına yönelik içeriklerin paylaşıldığı
izlenmiştir. Böylece A.S.3 markanın sosyal medya hesaplarından ağırlıklı olarak ‘ürün tanıtımına’
dair paylaşımda bulunduğu ve bu platformları bir tanıtım ve pazarlama aracı olarak kullandığı
şeklinde yanıt bulmuştur. Ürün tanıtımının ardından ise güncellemeler ve yeni çıkacak olan
ürünlerle ilgili ‘duyurular’, markanın sosyal medya hesaplarından en sık paylaştığı ikinci içeriktir.
Ortaya çıkan bu verilerden hareketle markanın sosyal medya hesaplarını ve Community
uygulamasını tamamen farklı amaçlar doğrultusunda kullandığı görülmüştür. Community, tamamen
Sosyal MİY odaklı bir platform niteliği çizerken markanın sosyal medya hesaplarının ise ürün
tanıtımı yapılan bir pazarlama kanalı niteliği taşıdığı saptanmıştır.
Sonuç
One Plus, pazarlama iletişimi sürecini sosyal medya üzerinden başarılı bir biçimde yürüten
teknoloji markalarının başında gelmektedir. Markanın kendisine ait Community isimli forum sitesi,
birçok markaya örnek teşkil edebilecek bir biçimde güncel, aktif ve etkileşimlidir. Bu araştırma,
Community isimli forum sitesinin tam anlamıyla bir Sosyal MİY aracı olarak kullanıldığını ortaya
çıkarmıştır. Söz konusu forum, sadece üyelerin yardımlaştığı bir platformun çok daha ötesindedir.
Community’de yardımlaşma amacıyla açılan konulara firma çalışanları hatta firma CEO’ları bile
yanıt vermektedir. Özellikle sanal ortamlarda son derece meşhur olan CEO’lar Pete Lau ve Carl Pei
tarafından soruları yanıtlanan forum üyeleri, memnuniyetlerini dile getirmekte ve daima sadık bir
One Plus kullanıcısı olacaklarını belirtmektedir. Forumda üye müşterilerin yanı sıra markanın
yöneticileri ve CEO’ları Carl Pei ve Pete Lau’nun da sıkça konu başlığı açtığı gözlemlenmektedir.
Firma çalışanları ve CEO tarafından açılan konu başlıkları, ürün geliştirmeye yönelik geri bildirim
edinme amacıyla açılan başlıklardan oluşmaktadır. Bu başlıklarda One Plus kullanıcılarının yazılım
ve donanımla ilgili görüşleri, güncelleme sonrası tecrübeleri, yeni ara yüz yazılımından beklentileri
ve hatta piyasaya çıkacak bir sonraki telefonun kasasının hangi materyalden üretilmesi gerektiği
gibi sorular ve yorumlar yer almaktadır. Söz konusu forumda, markanın yöneticileri ve markanın
müşterilerinin ortak söylemi “telefonu birlikte tasarlıyoruz” şeklinde öne çıkmaktadır. One Plus
Community, marka kullanıcılarının yardımlaştığı, soru, sorun, şikâyet ve beklentilerini markanın
yöneticilerine iletebildiği ve bu konular hakkında yorum yaparak onlarla diyalog kurabildiği, teknik
destek aldığı ve ürün geliştirmede söz sahibi olduğu bir platformdur.
♦

Retweet: Bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bir içeriğin, başka bir Twitter kullanıcısı tarafından
paylaşılmasını ifade eden kelime.
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Markanın en çok takipçiye sahip olan ve etkileşim oranı en yüksek sosyal medya hesaplarından
resmî Facebook ve Twitter hesapları incelendiğinde ise bu ortamların ağırlıklı olarak ürün tanıtımı
amacıyla kullanıldığı saptanmıştır. Söz konusu ortamlarda sıkça ürün fotoğrafları ve ürün
özelliklerini açıklayan paylaşımların yapıldığı görülmüştür. Markanın resmî Facebook ve Twitter
hesaplarında en çok paylaşılan bir diğer içerik ise yeni ürünlerin çıkış tarihi, yeni ürün tanıtım tarihi
ve gelecek olan yeni güncellemeler ile ilgili duyurulardan oluşmuştur. Markanın resmî Facebook ve
Twitter hesaplarından yaptığı paylaşım içerikleri aynı olmakla birlikte paylaşımlar, görsel
farklılıklar ve paylaşım sıraları değiştirilerek farklılaştırılmıştır. Böylelikle iki farklı hesapta bire bir
aynı paylaşım yapılıyormuş izlenimi ortadan kaldırılmıştır. Markanın söz konusu iki resmî sosyal
medya hesabı incelendiğinde markanın, Community isimli forum sitesinden tamamen farklı bir
amaç doğrultusunda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda markanın resmî sosyal medya
hesapları üzerinden bir marka iletişimi sürdürülme çabası söz konusuyken Community isimli
forumun, tam anlamıyla müşteri ilişkilerini yönetme amacıyla kullanıldığı saptanmıştır.
One Plus markası, sosyal medya üzerinden pazarlama ve iletişim faaliyetlerini başarılı bir biçimde
yürüten markaların başında gelmekte ve bu yönüyle teknoloji siteleri ve forumlarında sıkça örnek
olarak gösterilmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın, zaman içinde markanın sosyal medya
iletişimi politikalarındaki değişim ve gelişmelerin gözlemlenmesi açısından ilerleyen yıllarda tekrar
edilmesinin, daha farklı ve zengin bulgular ortaya koyabileceğinden önem taşıdığı ileri
sürülebilmektedir.
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BASIN SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN KOŞULLAR VE BASIN
İŞLETMELERİNİN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİMİ
CHANGING CONDITIONS IN THE PRESS SECTOR AND ORGANIZATIONAL
CHANGE OF PRESS ENTERPRISES
Çiğdem DİRİK
Dr. Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
Özet
Değişimin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği içinde bulunduğumuz değişim çağı birçok sektörde
olduğu gibi basın sektöründe de önemli değişimlerin yaşanmasına sebep olmuş bulunmaktadır.
Basın sektöründe teknolojik alanda yaşanan değişimler bir yandan gazetecilik pratiklerini
değiştirirken bir yandan da basın işletmelerinin iş akışlarını, rekabet etme biçim ve yöntemlerini de
değiştirmektedir. Haberlerin dijital ortamdan daha çok takip edilmeye başlanması, yoğun teknoloji
kullanımı, rekabetin artması, okuyucuların değişen yapısı gibi nedenler basın işletmelerini
değişimlere ayak uydurmaya zorunlu hale getirmiş bulunmaktadır.
Dijital çağa ve dolayısıyla basın sektöründe yaşanan değişikliklere uyum göstermek zorunda kalan
basın işletmeleri yoğun rekabet ortamında ayakta kalabilmek için gerekli adımları atmak zorunda
bulunmaktadır.Basın işletmeleri açısından bakıldığında bu işletmeler için değişim ihtiyacının temel
nedenleri değişen işgücü yapısı, değişen teknoloji, değişen ekonomik yapı ve değişen rekabet
stratejileri şeklinde belirginleşmektedir. Bu çalışmanın amacı basın sektöründe değişen koşulları
ortaya koymak ve bu çerçevede basın işletmelerinin örgütsel değişimini inceleyerek rekabet
avantajı sağlayacak unsurları tespit etmektir.Çalışmada öncelikle basın sektöründe yaşanan
değişimlerden söz edilerek daha sonra genel olarak örgütsel değişim konusu anlatılmakta söz
konusu değişimler basın işletmeleri özelinde tartışılmaktadır. Çalışma kapsamında günümüzde
basın işletmelerinde yaşanan ve yaşanması gereken örgütsel değişimleri ortaya koyabilmek için
ivedi olarak atılması gerekli adımlar tespit edilmekte ve basın işletmelerinin değişim çağına adapte
olabilecekleri bir yol haritası belirlenmektedir. Çalışma genel olarak hem literatür taramasını hem
de bu alanda ufuk açacak değerlendirmeleri içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Değişim, Basın İşletmeleri, Basın Sektörü
Abstract
As the change has permeated every aspect of our lives, the age of change has led to significant
changes in the press sector as in many other sectors. Changes in the technological sector in the press
sector have changed the practices of journalism on the one hand, and on the other hand have
changed the workflows, competition methods and methods of the press enterprises. The reasons
such as the fact that news is being followed more digitally, the use of intensive technology,
increasing competition, the changing structure of the readers have made the press enterprises to
keep up with the changes.
Press enterprises that have to adapt to the digital age and thus to the changes in the press sector have
to take the necessary steps to survive in the intense competition environment. strategies. The aim of
this study is to reveal the changing conditions in the press sector and to examine the organizational
change of the press enterprises and to determine the factors that will provide a competitive
advantage. In this study, first of all the changes in the press sector are mentioned and then the
organizational change is explained in general and these changes are discussed in the press
enterprises. Within the scope of the study, the necessary steps to be taken urgently in order to reveal
the organizational changes that are experienced and should be experienced in the press enterprises
are determined and a road map that can be adapted to the age of change is determined. In general,
the study includes both literature review and evaluations that will open the horizon in this field.
Keywords:Organizational Change, Press Enterprises, Press Sector
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GİRİŞ
Günümüzde tüm dünyada değişim yaşanmaktadır.Değişimin hayatımızın her alanına girmiş olması
işletmeleri de değişime ayak uydurmaya zorunlu kılmıştır. Yunan filozofu Herakleitos’un da ifade
ettiği gibi değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu düşüncesinden hareketle işletmeler
yapılarını değişen koşullara göre revize etmek zorundadırlar. Bir yandan ekonomik yapıdaki
değişimler,bir yandan teknolojik değişimler, bir yandan işgücünde yaşanan değişimler ve bir
yandan da değişen rekabet olgusu işletmelerin sürece ayak uydurmasının ön koşuludur.Öyle ki
değişim çağında değişimi gerçekleştiren değişmesi gereken yapıları önceden tahmin ederek gerekli
önlemleri alan kısacası çağın gereklerini yerine getiren işletmeler varlıklarını devam ettirmekte,
değişime direnen veya değişimi gereksiz gören işletmeler ise kısa vadede günün koşullarına uyum
sağlamakta zorluk çekmekte ve uzun vadede ise çoğunlukla varlıklarını devam ettirememektedir.
Değişim ne yazık ki yaşadığımız çağda bu kadar gerekli olmasına rağmen, değişime direnç
gösterilmesi yeniliklerin kolaylıkla öngörülememesi ya da kabul edilememesi işletmelerin
gelişmesinin ve başarısının önündeki en önemli engellerden birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır.Yapılması gereken, acilen değişim karşısında direnç göstermek değil değişmesi
gereken yapıları tespit ederek bir an önce çalışmaya başlamaktır.Sözü edilen bu durumlar tüm
işletmelerde olduğu gibi basın işletmeleri içinde geçerlidir.Sektörün yapısında meydana gelen
değişimler basın işletmelerini de değişimlere ayak uydurmaya zorunlu hale getirmiştir.
BASIN SEKTÖRÜNDE DEĞİŞEN KOŞULLAR
Basın sektörü belki de değişimin tartışıldığı en önemli sektörlerden birisidir. Günümüzde ekonomik
yapıdaki değişimler, ekonomik krizler, üretim faktörlerinin ve üretimin değişen yapısı,
okuyucuların beklentileri, değişen teknoloji, değişen rekabet stratejileri basın sektöründe değişimi
zorunlu kılan nedenlerden bir kaçıdır.
Özellikle ekonomik yapıdaki dalgalanmalar ve krizlerden etkilenen basın işletmelerinin krizler için
kriz oluşmadan gerekli önlemleri alması, kriz olduğunda da varolan krizi yönetebilmesi
gerekmektedir.Basın sektöründe basın işletmeleri ekonomik krizlerden en çok etkilenen
işletmelerdendir.Herhangi ekonomik dalgalanmada örneğin hammadde fiyatlarının yükselmesi
basın işletmelerini etkilemektedir.Basın sektöründe üretim faktörleri içinde kullanılan
hammaddelerden birisi olan kâğıt önemli bir maliyet unsurudur. Kâğıt fiyatlarında yaşanan
değişimler sektörde ithal kâğıt kullanılması nedeniyle dövizde yaşanan dalgalanmalar otomatik
olarak kâğıt fiyatlarını ve kâğıt maliyetlerini artırmaktadır.Bu durumda basın işletmelerinin değişen
koşullara göre önlem almasını gerekli kılmaktadır.Basın işletmeleri bu kapsamda ya işletme
genelinde küçülme politikası uygulamakta ya zarar ettiği için kapanmakta ya sayfa sayılarını
azaltmakta ya da yazılı basını kapatarak dijitale geçmektedir. Aynı şekilde üretim faktörlerinden
birisi olan emeğin yapısında da değişimler yaşanmaktadır.Basın işletmelerinde dışarıda değişen bir
yapı olduğu gibi içerde de çalışan işgücünün yapısı değişmektedir.Emeğin işletmeden beklentileri,
çalışma pratikleri haberciliğin geleneksel yapısından uzaklaşılarak kaynak olarak sosyal medya
merkezli bir habercilik anlayışının ön plana çıkması basın işletmelerinde bu değişimler yönünde
gerekli adımların atılmasını zorunlu hale getirmiştir. Özellikle yeni dönemde kuşak farklılıkları ile
çoğu basın işletmelerinin geleneksel yapısı bağdaşmamaktadır.Yeni nesil gazeteciler kibulundukları kuşağın adı “dijital yerliler” olarak adlandırılmaktadır- basın işletmelerinin değişimleri
takip etmesini, teknolojiye uyum sağlamasını istemektedir.En azından basın işletmelerinin internet
siteleri olmasını ayrıca sosyal medyada paylaşımlarda bulunmalarını istemektedirler.Bu bakış
açısına sahip çalışanlar haber üretiminde sürekli interneti kullanmakta hızla içerik üretimi
gerçekleştirmekte enformasyon bombardımanı altında çalışmaktadır.Yazdığı haberleri sosyal medya
ortamında paylaşmakta, haberin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamakta ve gerektiğinde
okuyucularla iletişime geçebilmektedir.Tüm bu yapı değişimi ancak ve ancak teknolojik uyumu
gerçekleştirebilmiş basın işletmelerinde gerçekleşebilecektir.Okuyucuların bu kadar gazetecilerle
iletişim içinde olması okuyucularında basın işletmelerinden beklentilerini yükseltmiştir.Özellikle
dijital basında hız önemli olduğu için okuyucular habere en hızlı ancak en doğru şekilde ulaşmak
istemektedirler.Güvenilir bir habercilik yapabilmek içinde basın işletmelerinin alanında uzman,yeni
teknolojileri kullanabilen işgücünü istihdam etmeleri gerekmektedir.
www.iksad.org.tr

İKSAD

82

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

•
•
•
•
•
•
•
•

Sözü edilen değişimlerden bir tanesi de basın işletmelerinde rekabetin değişen boyutlarıdır.Basın
işletmelerinde başarının tek ölçütü artık tiraj sayısı ve reklam geliri olmamakta, güvenilir ve kaliteli
habercilik, sosyal sorumluluk anlayışının olması, yeni iletişim teknolojilerine uyum sağlama
çabaları ve mutlu çalışanlar rekabet stratejisi olarak karşımıza çıkmaktadır.Özellikle çalışanlarını
da okuyucu gibi gören onların ihtiyaçlarını ön plana alan,onlara gerektiği zaman gereken eğitimi
veren, ödül v.b motive edici davranışları gerçekleştiren işletmeler rekabet savaşlarında sürekli
kazanacaklar ve değişime ayak uydurabileceklerdir.Bu noktadan hareketle basın işletmelerindeki
değişen koşullara paralel gerçekleşmesi gereken örgütsel değişimin zorunlu olduğu ortadadır.
BASIN İŞLETMELERİ VE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM
Değişim herhangi bir konuda bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirmeyi ifade etmekle
birlikte örgütsel anlamda değişim örgüt faaliyetleri ile ilgili konularda var olan konumdan farklı bir
konuma gelme anlamındadır.Sürekli değişimde organizasyonlarda organizasyonu yeni bir duruma
getirme
eski
halinden
farklı
kılma
anlamında
kullanılmaktadır(Aldağ&Stearns,1987:387,akt:Koçel,2014:784).
Örgütsel değişim örgütün çalışanlarında alt sitemlerinde ve bu sistemlerin birbirleriyle ve örgütle
ilişkilerinde, örgütün çevreyle etkileşimde meydana gelebilecek her türlü değişimi içine
almaktadır(Dicle & Dicle,1973:671,akt:Akat& ark.,2002:388).
Değişimin örgütsel olması işletmelerde misyondan vizyona, organizasyon yapılarından çalışanlara
kadar hemen her konuda örgütün değişim ve dönüşümünü ifade etmektedir.Örgütlerde yapılan
değişim türleri şu şekildedir(Koçel,2014:787):
Planlı değişim-Plansız değişim
Makro değişim –Mikro değişim
Zamana yayılarak yapılan değişim- Ani değişim
Proaktif değişim-Reaktif değişim
Geniş kapsamlı değişim-Dar kapsamlı değişim
Aktif değişim- Pasif değişim
Adım adım iyileştirme-Köklü değişim
Evrimsel değişim- Devrimsel değişim
Örgütlerde genel anlamda örgüt içindeki yapıların birinin veya tamamının değişimini ifade eden
örgütsel değişim, basın işletmelerinde de farklı olmamaktadır.Basın işletmelerinde değişim
yukarıda sınıflandırıldığı gibi bazen planlı bazende plansız olarak gerçekleşmektedir.Örneğin;
yukarıda sözü edilen koşullar nedeniyle önceden planlanarak gerçekleştirilen tüm değişimler planlı
değişim olarak adlandırılırken aniden ortaya çıkan bir durum nedeniyle oluşan önlemler sonucu
yaşanan değişim plansız değişimdir.Örneğin; basın işletmesinde yaşanan bir yönetim krizi
sonrasında işletmenin haber servisindeki çalışanların istifa etmesi sonucunda haber servisinin
yöneticileriyle beraber yenilenmesi plansız bir değişimdir.Yine aynı şekilde makro değişim basın
işletmesinin tüm organizasyon yapısı içindeki değişimleri ifade ederken, mikro değişim genellikle
bir veya birkaç yapıdaki değişimleri ifade etmektedir.
Basın işletmelerinde bazı değişimler uzun vadede gerçekleşmektedir.Örneğin; işletmenin teknolojik
altyapısı ile ilgili değişimler maliyet vb. nedenlerle aşama aşama gerçekleştirilirken bazen bazı
değişimlerde kısa sürede tamamlanmaktadır.Aynı şekilde gazetenin dijital ortamda yer alması ile
ilgili yapılacak değişimler uzun zaman alırken, abonelik sistemi ile çalışan gazetelerde abone
sayısını artırmaya yönelik stratejiler daha kısa sürede gerçekleşmektedir.Basın işletmelerinde
proaktif değişim ise örneğin önceden belli olan koşullara göre işletmede değişim yapmaktır.Örneğin
döviz fiyatlarının artmaya başlaması ile basın işletmesinin hammaddelerinden birisi olan ve fiyatı
dövize endeksli kâğıdın teminin iç piyasadan yapılmaya başlanması bu şekilde bir
değişimdir.Ancak günümüzde böyle bir değişim yapmak sözkonusu olmamakla birlikte kâğıt
konusunda yoğunluklu olarak iç piyasaya yönelim ile ilgili adımlarında atılması gerekmektedir.
Reaktif değişim ise koşullar oluştuğu anda yeni koşullara uymak adına değişim yapmaktır.Örneğin;
gazetenin dağıtım sistemi ile ilgili bir sorun yaşandığında sorunun ortadan kalkmasına kadar
dağıtımın alternatif bir sistem üzerinden yapılmaya çalışılmasının sağlanmasıdır.Özellikle küçük
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ölçekli basın işletmelerinde karşılaşılan bu tarz dağıtım sorunlarında acilen bir çözüm bulunması
gerekmektedir. Çünkü gazete bekleyebilen bir ürün değildir.Üretildiği anda tüketime sunulması
gerekmektedir.Geniş kapsamlı ve dar kapsamlı değişimde adından da anlaşılacağı üzere
organizasyonda geniş bir alanda yapılan değişimler geniş kapsamlı değişim sınıfına girerken dar bir
yapıda yapılan değişimler dar kapsamlı değişimdir.Yine değişimin bir türü olan aktif değişimde
basın işletmesinin organizasyonda yaptığı bir değişimin dış çevresini etkilemesi, pasif değişim ise
organizasyon içinde sadece işletme içinde yapılan değişimdir.Örneğin; gazetenin daha verimli bir
dağıtım kanalı kurarak var olan dağıtım kanalından çıkması ve bazı basın işletmelerinin de daha
önce sorun yaşadıkları dağıtım siteminden çıkarak yeni sistemin içine dahil olmaları pasif değişime
örnek olarak gösterilmektedir.Basın işletmelerinde değişim bazen adım adım bazen de radikal bir
şekilde gerçekleşmektedir.Basın işletmesi örneğin teknoloji değişimini organizasyon yapısındaki
birimlerin
bazılarında
yapabilir
veya
gazetenin
tamamen
teknolojik
altyapısını
değiştirebilir.Evrimsel değişimde değişimin birdenbire değil aşama aşama gerçekleşmesidir.Basın
işletmeleri dönem dönem habercilik anlayışlarında ve gazetenin mizanpajında değişiklik
yapabilirler.Bu değişimler çok fazla fark edilmeden zamana yayılmış bir şekilde
yapılmaktadır.Mesela; okuyucu talepleri doğrultusunda yavaş yavaş gazete daha çok görsel
malzeme kullanmaya başlayabilir veya haber üretim sürecinde izlenim yazılarına, haftasonu daha
magazin tarzında gündelik yaşam ile ilgili konulara yer vermeye başlayabilir.Bu evrimsel bir
değişimdir.Ancak gazetenin birden bireüst düzey yöneticilerini değiştirmesi,mizanpajını
değiştirmesi, logosunu değiştirmesi, gazetenin boyutunu değiştirmesi, tüm teknolojik altyapısını
yenilemesi, siyah beyaz çıkarken renkli basılmaya başlaması ise devrimsel değişikliğe örnek
gösterilebilir.
Basın işletmelerini değişime iten nedenler daha önce basın sektörünün yapısal değişimini anlatırken
değinildiği üzere;işgücünün yapısı,teknoloji,ekonomik koşullar,sosyal eğilimler, dünya politikaları
ve rekabet koşulları şeklinde belirginleşmektedir.
Basın işletmelerinin değişim konuları; organizasyonla ilgili olarak politika ve prosedürler, yapısal
ilişkiler, ödüllendirme ve rolleri değiştirme şeklinde belirginleşirken amaçlarla ilgili olarak
hedefler,öncelikler,standartlar ve kaynaklara yönelik değişim şeklinde yapılabilmektedir.Basın
işletmesi ayrıca sosyal faktörleri içinde barındıran çalışanlara, örgüt kültürüne,grup süreçlerine,
iletişim ve liderlik gibi konulara yönelik değişim gerçekleştirebilmektedir.Ancak günümüzde basın
işletmelerinde en önemli değişim iş metotları üzerine olmaktadır.Çünkü basın işletmelerinde üretim
süreçlerini etkileyen iş akışı ve iş dizaynı teknolojideki değişimlerle birlikte
değişmiştir(Kreitner&Kinicki,1995:571,aktaran: Koçel,2014:794).
Basın işletmelerinde değişim her zaman düşünüldüğü kadar kolay gerçekleşmemektedir. Değişimin
çıkış noktasını değişimin getireceği faydanın zararından daha fazla olacağı inancı
oluşturmaktadır.Basın işletmelerinde üç temel faktör değişimin gerçekleşmesine katkıda
bulunmaktadır.Bu faktörler şu şekildedir(Akat & ark.,2002:390):
Basın işletmesinin bulunduğu durumdan tatminsiz olma
Değişimi olumlu yönde gerçekleştirebilecek bir alternatifin varlığı
Değişimi gerçekleştirebilecek planın varlığı
Bazı durumlarda tüm sözü edilen koşullara rağmen basın işletmeleri tercihlerini var olan
durumlarını
devam
ettirme,
değişim
gerçekleştirmeme
yönünde
de
kullanabilmektedir.Organizasyonlarda bu durum “RigorMortis” olarak(yani ölümden sonraki
katılaşma) adlandırılmaktadır.Kısacası rigor motris basın işletmelerinin değişememelerini, değişim
ve dönüşümü zamanında gerçekleştirememelerini ifade etmektedir(Koçel,2014:788).
Basın işletmelerinde bazen değişim istense bile değişime direnç gösterilmektedir.Özellikle basın
işletmelerinde çalışanlar içinde bulundukları durumdan şikâyet etseler bile değişimden
korkmaktadırlar.Değişime olan direnç her durumda aynı şekilde ortaya çıkmamaktadır.Direnç
bazen çok açık bir biçimde, bazen dolaylı olarak bazen de bastırılmış şekilde
gerçekleşmektedir(Özkalp & Kırel,2001:505).
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Basın işletmelerinde genellikle dolaylı olarak direnç gözlenmektedir.Çalışanların örgüte olan
bağlılıkları ve motivasyonlarının azalması sonucunda değişim kaçınılmaz olsa bile yapılanlara
çalışanlar direnmekte ve değişimi benimsememektedir.Çalışanlar bazında bireysel direnç
nedenleri;Alışkanlıklar, Güvenlik,Ekonomik faktörler,Bilinmeyen Korkusu, İlgili Olmama ve
Sosyal Nedenlerden kaynaklanmaktadır(Özkalp&Kırel,2001:523).
Bireyler genellikle alışkanlıkların kolaylıkla vazgeçememekte ve konfor alanlarından çıkmak
istememektedirler.Alıştıkları ortamda alıştıkları insanlarla ve alıştıkları sistemle çalışmaya devam
etmek istemekte ve değişim alışkanlıklar nedeniyle reddedilmektedir.Örneğin; basın işletmesinin
mülkiyetini aldığı ancak biraz şehir merkezinin dışında olan bir yere taşınma durumu birçok çalışan
tarafından tepkiyle karşılanabilmektedir.Çünkü haberciler habere ve haber kaynaklarına rahat
ulaşabilecekleri,işe daha kolay gidebilecekleri eki binalarından vazgeçmek istememekte yeni bina
ne kadar modern ne kadar teknolojik olursa olsun bu durumu kabullenememektedirler.Özellikle
basın sektöründe gazete binalarının plaza şeklini alması uzun süre eleştirilmiş ve çalışanlar
tarafından kabul edilmemiştir.Basın işletmelerinde değişime direnci oluşturan bir diğer neden de
güvenlik ihtiyacıdır.Örneğin ekonomik nedenlerden dolayı küçülme stratejisi uygulama kararı alan
işletmelerde işten atılma korkusu değişime direnç gösterilmesine neden olabilmektedir.Oysaki
işletmelerde küçülme sadece çalışan sayısının azaltılması olarak algılanmamalıdır.
Basın işletmelerinde bireysel direncin belki de en önemli nedenlerinden birisi ekonomik
faktörlerden kaynaklanmaktadır.Basın sektöründe çalışanların maaşlarının zaten çok da yüksek
olmaması nedeniyle ücretlerle ile ilgili yapılacak değişimlere direnç fazlalaşmaktadır.
Basın işletmesinde bireysel direncin bir diğer nedeni bilinmeyen korkusudur.Çalışanlar bilinmeyen
sözkonusu olduğunda öğrenememe, uygulayamama, iş yükünün artacağı korkusu gibi nedenlerle
değişimden kaçınmaktadır.Örneğin yeni bir mizanpaj programını bilmeyen bir çalışan, programın
değişmesinden tedirgin olmakta ve işsiz kalma korkusu da yaşamaktadır. Çalışanlar ayrıca bazen
değişim konuları ile ilgilenmeyerek eski davranışlarını sürdürmeye devam etmektedir.Ya da
başkalarının ne düşüneceğini önemseme gibi nedenler yüzünden de değişime direnç
gösterebilmektedir.Örneğin; basın işletmesinde sevilen bir yöneticinin iş akdine son verilip yeni bir
yöneticinin gelmesi ile ilgili değişim bazen tüm çalışanlar tarafından kabul edilmemektedir.Kabul
etmeyen grubun içinde bir kişi aslında yeni gelen yöneticiyi onaylasa ve iletişim kurmak istese bile
iş arkadaşlarından çekindiği için o da değişime direnç gösterebilmektedir.İnsan davranışlarında çok
sık görülen birlikte hareket etme ihtiyacı bu tarz durumlarda ortaya çıkmakta birey grupla birlikte
hareket etmektedir.
Basın işletmelerinde çalışanlar tarafından değişime direnç sözkonusu olduğunda aşağıdaki teknikler
araç olarak kullanılabilmektedir(Çetin,2016:207):
Eğitim ve iletişim
Katılım
Kolaylaştırma ve destek
Manipülasyon ve kooptasyon
Eğitim ve iletişim çalışanların değişim konusundaki direncinin kırılmasındaki temel araçlardan
birisidir. Böylelikle yanlış bilgilendirme ve iletişim eksiklerinin önüne geçilebilmektedir.Ayrıca
basın işletmelerinde değişim ile ilgili kararlar alınırken çalışanların katılımının sağlanması da
değişime direnci azaltmaktadır.Bir diğer önlemde, kolaylaştırma ve destek yönündedir.Çalışanların
değişim noktasındaki korkularını yenmesi için yapılan yeni beceri kazandırma veya danışmanlık
alma gibi konuları içermektedir.Manipülasyon ve kooptasyon ise değişimin daha cazip görünmesi
adına yapılanları kapsamaktadır.Bazen değişime direnç gösteren çalışanlara sorunların çözümünde
aktif rol verilerek ve sorunun sanıldığı kadar büyük ve çözümsüz olmadığı ile ilgili bilgilendirilerek,
yani değişim daha olumlu gösterilip çalışanlar ikna edilerek direnç kırılabilmektedir.
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SONUÇ
Günümüzde basın işletmelerinde örgütsel değişim basın sektöründeki değişen koşullar nedeniyle
kaçınılmazdır. Bir yandan ekonomik yapıdaki değişimler, bir yandan teknolojik değişimler bir
yandan işgücünde yaşanan değişimler bir yandan da değişen rekabet olgusu basın işletmelerini
değişim konusunda revizeye yönelten nedenlerden bazılarıdır.
Basın işletmelerinde değişim her zaman düşünüldüğü kadar kolay gerçekleşememekle birlikte
önemli olan örgütte değişimin getireceği faydanın zararından daha fazla olacağı inancını
oluşturabilmektir.Bu noktada da değişim konusunda çalışanlarda yaratılan stresin azaltılması
gerekmektedir.Şöyle ki çalışanlar çeşitli nedenlerle değişime direnç göstermekte ve değişimi
kolaylıkla kabul etmemektedir.Bu durumda çalışanların örgütsel değişim konusunda kafalarında
oluşan kaygıların ve soru işaretlerinin silinmesi önem taşımaktadır.Değişime direnci azaltan
teknikler,etkili bir örgütsel iletişim ve en önemlisi de alanında uzman başarılı bir yönetici ile basın
işletmelerinde örgütsel değişim daha kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.
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İNTERNET BAĞIMLILIĞININ DİJİTAL KUŞAKLAR ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ
Ebru ÖZGÜR GÜLER
Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi
Didem KESKİN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Son yıllarda sıklıkla kullanılan bir kavram olarak karşımıza çıkan bilgi toplumu kavramı, iletişim ve
bilişim devriminin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kavram, bilgi
iletişim
teknolojilerindeki hızlı değişimin şekillendirdiği yeni bir toplum yapısını da beraberinde
getirmektedir. Bilgi iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi ile birlikte yeni bir çağ niteliği taşıyan
internet çağı, yeni bir kültürün doğmasına sebep olmuştur. Yeni bir kültür olarak tanımlanan,
“dijital kültür süreci”’, teknolojinin gelişmesi ile birlikte internete erişimi her geçen gün daha da
kolaylaştırarak, bireylerin yaşamlarında etkin rol oynamaktadır. Bu sürecin kaçınılmaz bir gerçeği
olan değişim ve dönüşüm bazı bireyler tarafından kabullenilirken, bazı bireyler tarafından ise
alışkanları koruma, ayak uydurmakta zorluk yaşama gibi farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle internetin ve yaygın kullanımının beraberinde getirdiği değişime karşılık olarak ortaya
çıkan bu farklılıklar kuşakları yaratarak, dijital dünya içerisinde “dijital göçmenler”, “dijital
melezler” ve “dijital yerliler” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı,
katılımcıların internet bağımlılık düzeylerinin dijital göçmen, dijital melez ve dijital yerli olan
bireyler üzerinde incelenmesidir. Araştırmada kişilerin internet bağımlılıklarını ölçmek için Young
tarafından geliştirilen ve Topçuoğlu (2018) tarafından Türkçeye uyarlanan “İnternet Bağımlılık
Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmaya ilişkin verilerin elde edilmesi sürecinde yüz yüze anket yöntemi
kullanılmıştır. Hazırlanan anket formunda, internet bağımlılık ölçeğine ilişkin ifadelerin yanında
bazı sosyo demografik bilgilere de yer verilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı
kullanılarak, ölçeğe ilişkin alt boyutların belirlenmesi amacıyla açıklayıcı faktör analizi
uygulanmıştır. Elde edilen alt boyutlar, dijital göçmen, dijital melez ve dijital yerli olarak
sınıflandırılan bireyler ile ilişkilendirilerek, kuşaklar arasında ortaya çıkan farklılıklar ana
başlıklarla vurgulanmak istenerek, kuşaklar arasında ortaya çıkan farklılıklar hakkında çeşitli
önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Dijital Göçmenler, Dijital Melezler, Dijital Yerliler

1.GİRİŞ
İnsanoğlu doğduğu andan itibaren sürekli gelişerek, değişim göstermektedir. Bu değişime
paralel olarak toplumlarda farklı gelişme aşamalarından geçerek zaman içerisinde farklılıklar
yaşamışlardır. Değişen toplumun beraberinde getirmiş olduğu gelişme aşamalarına göre bireylerin
sahip olduğu özellikler de değişmektedir. Bundan dolayıdır ki birbirinden farklı zamanlarda
yaşayan bireyler arasında farklılıklar oluşmaktadır. Bireyler arasında yaşanan bu farklılıklar
beraberinde kuşak kavramını ortaya çıkarmıştır. (Toraman ve Usta, 2018).
Ortaya çıkan bu kuşaklar ile beraber internetin sağlamış olduğu bilgi ve iletişim
teknolojilerinin de hızlı gelişimi bireylerin bilgiye ulaşma alışkanlıklarında ve tercihlerinde
farklılaşmalara neden olmaktadır. Bu farklılıklar internetin hızlı gelişimi ile beraber yeni bir kültür
olarak tanımlanan ‘’dijital kültür süreci’’nin doğmasına neden olmuştur. Bu süreçte internetin
kültürel ve toplumsal dinamikler üzerinde yarattığı köklü etkiyi anlayabilmek adına pek çok kavram
geliştirilmiştir. Bu kavramların en başında dijital göçmenler, dijital melezler ve dijital yerliler
kavramları gelmektedir. (Karabulut, 2015).
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1980 yılından önce dünyaya gelmiş ve bir sonraki kuşağa göre dijital teknolojilerle
çevrelenmiş dünyaya kendini daha yabancı hisseden eski kuşağa “dijital göçmenler” adı
verilmektedir. Dijital göçmen bireylerin en önemli özelliklerinin başında dijital medya araçlarını
etkin kullanamamaları gelmektedir. Bu kuşakta yer alan bireyler, içerisinde bulundukları dijital
çevreye uyum sağlayamaya çalışsalar bile kullanım şekilleri onları ele vermektedir. Dijital
Göçmenler, yazılı kaynağı benimsemekle birlikte, herhangi bir teknolojik ürünü ya da programı
kullanabilmek için de kullanma kılavuzuna başvurmayı tercih ederler. (Şad ve Donmuş, 2017).
1980 yılından sonra doğan ‘’dijital melezler’’, hem dijital yerlilere ve dijital göçmenlere
benzemekte hem de benzememektedir. Dijital melezler aslında bilgisayarlaşma sürecinin başlayıp,
ivme kazandığı döneme denk gelen kişilerdir. (Yıldız, 2012). Teknolojiye adapte olmak için çaba
sarf eden dijital melezler, internetin ve ilerleyen teknolojinin getirmiş olduğu değişime dijital
göçmenlere kıyasla çok daha fazla açıktırlar. Ancak yine de, analog sistemlere olan yatkınlıklarını
da korumaktadırlar. (Küçün ve arkadaşları, 2018).
2000 yılından sonra doğan, dijital araç ve ortamları yaşamlarının odağına alan, internetin ve
teknolojinin bir ihtiyaçtan öte gündelik hayatın gerekliliklerinden biri olduğunu düşünen, günümüz
teknolojisi ile dünyaya gelmiş ve tüm günlük işlerini dijital ortam üzerinden yürütebilen, aynı
zamanda 21. yy. çocukları olarak da tanımlanan kuşağa ‘’dijital yerliler’’ adı verilmektedir. Dijital
yerliler, “internet nesli, oyun nesli, yeni nesil, siber çocuklar gibi pek çok farklı isimlerle de
nitelendirilmektedirler. (Karabulut, 2015).
Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, dijital göçmen, dijital melez ve dijital yerli olan
kişilerin internet bağımlılık düzeylerinin belirlenmesinde etkili olan temel faktörleri belirleyerek,
belirlenen faktörler ile dijital kuşakların bazı sosyo demografik özellikleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığının araştırılmasıdır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
İnternetin kültürel ve toplumsal dinamikler üzerinde yarattığı köklü etkiyi anlamak adına
birçok kavram gün yüzüne çıkmıştır. Bu kavramların en başında dijital göçmenler, dijital melezler
ve dijital yerliler kavramları gelmektedir. Literatürde Dijital Kuşaklar ile ilgili alan yazınına
bakıldığında, çok fazla çalışmaya rastlanılmamaktadır.
Bilgiç ve arkadaşları (2011), çevrim içi öğrenmedeki hızlı artış ile beraber yeni kuşak
öğrencilerin çoğunlukla dijital yerlilerden oluşuyor olması nedeniyle, çevrim içi ortamları
tasarlarken yeni kuşak öğrencileri oluşturan dijital yerlilerin özelliklerinin ve ihtiyaçlarının dikkate
alınması gerektiğini belirtmişlerdir.
Eşgi (2013), dijital yerli çocukların büyük bir bölümünün kendilerini ortalama internet
kullanıcısı düzeyinde gördüklerini fakat dijital göçmen ebeveynlerinin büyük çoğunluğunun dijital
yerli olan çocuklarını internet kullanımı konusunda problemli bireyler olarak algıladıkları
bulgusuna ulaşmıştır.
Çukurbaşı ve İşman (2014), öğretmen adaylarının %58’inin dijital yerli özelliklerine sahip
oldukları sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte adayların cinsiyet ve bilgisayar kullanma süresi
değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar gösterdikleri bulgusu elde edilmiştir.
Kürkçü (2015), dijital yerli ve dijital göçmenlerin internette gazete takibine karşı olan
tutumlarını incelemeyi amaçladığı çalışmada, dijital yerli ve dijital göçmenlerin internet
gazeteciliğine yönelik tutumlarının cinsiyet ve eğitim gördükleri üniversite türü açısından
istatistiksel olarak anlamlı bir farka neden olmadığı, ancak evli dijital göçmenlerin bekârlara göre,
vakıf üniversitelerinde çalışanların da devlet üniversitelerinde çalışanlara göre internet
gazeteciliğine olan tutumlarının daha olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Şad ve Donmuş (2017), öğretmenlik mesleği bağlamında dijital yerlilik, dijital göçmenlik ve
dijital melezlik kavramalarını araştırmıştır. Katılımcıların öğrenme ortamlarının düzenlenmesi
sonucunda, kişisel ve mesleki gelişim boyutlarında daha çok dijital melez özellikler dikkat
çekerken, veli ve öğrenci ile iletişim kurma boyutunda ise daha çok dijital göçmen özelliği
gösterdikleri bulgusuna ulaşmıştır.
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Talay (2018), dijital göçmenlerin dijital gözetim algılarının ve mahremiyet ihlaline ilişkin
endişe düzeylerinin dijital yerlilere göre daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmıştır.
Toraman ve Usta (2018), ortaokul öğrencilerinin dijital yerli özelliklerinin sınıf düzeylerine
göre ve annelerinin çalışma durumlarına göre farklılıklar göstermediği, ancak cinsiyet, anne ve baba
eğitim durumu, gelir düzeyi, bilgi ve iletişim teknolojilerine sahip olma durumu bakımından ise
farklılıklar gösterdiği sonuçları vurgulanmıştır.
3. AMAÇ VE YÖNTEM
Çalışmanın temel amacı, katılımcıların internet bağımlılık düzeylerinin dijital göçmen,
dijital melez ve dijital yerli olan bireyler üzerinde incelenmesidir. Araştırmada katılımcılara
uygulanmak üzere, geçerlik ve güvenilirliği sınanmış Young tarafından geliştirilen ve Topçuoğlu
(2018) tarafından Türkçeye uyarlanan “İnternet Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Ayrıca hazırlanan
anket formunda katılımcıların kişisel bilgilerini de içeren sorulara yer verilmiştir. Oluşturulan
kişisel bilgi formunda, katılımcıların hangi yaş grubunda yer aldığı, medeni durumları, meslekleri,
internet kullanma durumları, günde ne kadar süre internette vakit geçirdikleri, interneti en çok hangi
amaç için kullandıkları, aylık ortalama internet kullanma durumları, internet kullanımlarını
kısıtlayıcı/ kontrol edici faktörlerin olup olmadığı ve eğer kısıtlayıcı faktörler var ise bu faktörlerin
neler olduğu, katılımcıların sosyal medya kullanıp kullanmama durumları ve eğer sosyal medya
kullanıyor iseler kaç adet sosyal medya hesaplarının olduğu ve internetin yaşamlarında ki önemi beş
üzerinden derecelendirilmeleri sorularına yer verilmiştir. Çalışmanın örneklem grubunu rastgele
örneklem yöntemi ile seçilmiş olan toplamda 185 kişi oluşturmaktadır. Katılımcılara iki bölümden
oluşan anket formu uygulanarak, eksik ya da hatalı doldurulmuş olan formlar çalışmadan
çıkarılarak, 173 anket formu değerlendirilmeye alınmıştır.
4. BULGULAR
Araştırmaya katılan internet kullanıcılarının sosyo - demografik özelliklerinin özetlendiği
Tablo 1 incelendiğinde; katılımcıların %40,46’sı erkek ve %59,54’ü ise kadınlardan oluşmaktadır.
Kullanıcıların %38,15’i evli ve %61,85’i ise bekardır. Katılımcıların %25,43’ü Dijital Göçmen
Kuşağında (1980 yılı ve öncesi doğanlar), %45,67’si Dijital Melez Kuşağında (1981- 1999 yılı
aralığında doğanlar) ve %28,9’u ise Dijital Yerli Kuşağında (2000 yılı ve sonrasında doğanlar)’nda
yer almaktadır.
Çalışmaya katılan kişilerin eğitim düzeyleri incelendiğinde, %6,94’ü ilkokul, %10,98’i
ortaokul, %25,43’ü lise, %44,51’i ön lisans ve lisans ve %12,14’ü de yüksek lisans ve doktora
eğitimi almıştır. Katılımcıların, %27,75’i kamu sektöründe çalışmakta iken, %24,86’sı serbest ve
özel sektörde, %35,26’sı öğrenci olup öğrenimine devam etmekte ve %12,14’ünün ise emekli, ev
hanımı ve işsiz olarak belirlenmiştir.
Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu (%40,46) 10 yıldan fazla
süredir
internet
kullanmaktadır. Bir yıldan az süredir internet kullananların oranı %0,58, 1 - 5 yıl arası kullananların
oranı %23,12 ve 6 - 9 yıl arası kullananların oranı ise %35,84’tür. Gün içerisinde internette
geçirilen süreler incelendiğinde bir saatten az süre geçirenlerin oranı %8,67 iken 1 - 3 saat arası
geçirenlerin oranı %63,58, 4 - 6 saat arası geçirenlerin oranı %21,39 ve yedi saat ve üzeri
geçirenlerin oranı ise %6,36’dır.
İnternet kullanıcıların %5,78’i aylık 1GB’dan az internet kullanırken, %34,68’i 2GB - 5GB
arası, %27,75’i 6GB - 9GB arası ve %31,79’u ise 10GB ve üzeri internet kullanmaktadır.
Kullanıcıların büyük çoğunluğu %36,42 ile interneti eğitim ve haber amaçlı gündemi takip etme
amacıyla kullanmaktadır. %30,06’sı oyun, müzik, video ve eğlence amaçları, %19,65’i Twitter –
Facebook - Instagram gibi sosyal medya adreslerinde zaman geçirmede, %13,87’si iletişim
kurmada interneti en çok kullanmaktadır.
Tablo 1. Sosyo-Demografik Özellikler
Değişken
Kategori
Frekans
Yüzde
Cinsiyet
Erkek
70
40,46
Kadın
103
59,54
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Medeni Durum

Evli
Bekar

66
107

38,15
61,85

Kuşak Dağılımı

Dijital Göçmenler
Dijital Melezler
Dijital Yerliler

44
79
50

25,43
45,67
28,90

Eğitim Düzeyi

İlkokul
Ortaokul
Lise
Ön Lisans ve
Lisans
YL ve DR

12
19
44

6,94
10,98
25,43

77
21

44,51
12,14

Kamu Sektörü
Serbest/ Özel
Sektör
Öğrenci
Emekli, Ev Hanımı
ve İşsiz

48

27,75

43
61

24,86
35,26

21

12,14

1 yıldan az
1-5 yıl arası
6-9 yıl arası
10 yıldan fazla

1
40
62
70

0,58
23,12
35,84
40,46

1 saatten az
1-3 saat arası
4-6 saat arası
7 saatten fazla

15
110
37
11

8,67
63,58
21,39
6,36

Meslek Dağılımı

Ne zamandan beri interneti
kullanıyorsunuz?

İnternette günde ne kadar süre
geçiriyorsunuz?

Tablo 1'in devamı
Değişken
Kategori
Aylık ortalama internet kullanım
1 GB’tan az
miktarınız ne kadardır?
2 GB- 5 GB arası
6 GB-9 GB arası
10 GB ve üzeri
İnterneti en çok hangi amaçla
kullanıyorsunuz?
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Frekans

Yüzde

10
60
48
55

5,78
34,68
27,75
31,79

24

13,87

63
52
34

36,42
30,06
19,65
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Tüm bu karakteristik özelliklere ek olarak, katılımcılarının %42,77’si internet kullanımlarına
ilişkin kısıtlayıcı ve kontrol edici faktörlerin var olduğunu ifade ederken iken, %57,23’ü olmadığı
yönünde görüş belirtmiştir. Kullanıcıların internet kullanımları ile ilgili kısıtlayıcı ve kontrol edici
faktörler olarak gördükleri unsurlar ise aile, arkadaş / sosyal çevre, eğitim durumu ve sosyal
aktiviteler başlıkları altında toplanmıştır.
Çalışmaya katılan internet kullanıcılarının %84,39’u sosyal medya kullanıyor iken,
%15,61’i sosyal medya kullanmamaktadır. Sosyal medya kullanan katılımcıların aktif olarak
kullandıkları sosyal medya hesap sayıları ise ağırlıklı olarak 2 - 4 arası olup (%57,53), bu sırayı
%39,73 ile tek sosyal medya hesabı olanlar takip etmektedir. %2,74 ile 5 ve daha fazla sosyal
medya hesabını aktif olarak kullandığını ifade eden küçük bir grupta mevcuttur.
Kullanıcılara internetin hayatlarındaki önem düzeyini 1 ila 5 arasında derecelendirilmeleri
istendiğinde; %37,57 ile en büyük çoğunluğu “4” puan verenler oluşturmaktadır. Bunu %28,32 ile
“3” puan verenler, %22,54 ile “5” puan verenler ve %6,36 ile “2” puan verenler takip etmektedir.
%5,20 ile en küçük orana sahip olan grup ise internetin hayatlarındakini önemini “1” olarak
puanlamıştır.
Demografik bulguların elde edilmesinden sonra, 20 ifadeden oluşan İnternet Bağımlılığı
ölçeğine açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. İlk olarak korelasyon matrisi incelenmiş,
değişkenler arasında yüksek korelasyonlar olduğu tespit edilmiştir. 173 internet kullanıcısı ile
gerçekleştirilen çalışmada kullanılan örneklemin ve değişkenlerin faktör analizine uygun olup
olmadığını belirlemek amacıyla KMO ölçütü ve Bartlett Küresellik testi sonuçları Tablo 2’de yer
almaktadır. Hesaplanan KMO değeri 0,937 olup, kullanılan örneklemin faktör analizi için yeterli
olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon matrisinin birim matristen anlamlı bir şekilde farklı olup
olmadığını test eden Bartlett küresellik testi için test istatistiği 2198,795 ve p-değeri 0,000’dır.
Dolayısıyla bu test sonucunda değişkenler arasında anlamlı ilişkiler olduğu ve kullanılan veri
setinin faktör analizine uygun olduğu ifade edilebilir.
Tablo 2. KMO ve Barlett Küresellik Testi Sonuçları
KMO = 0,937
Barlett Küresellik Testi
𝜒𝜒𝜒𝜒2 = 2198,795
Serbestlik Derecesi = 190
p-değeri = 0,00
Yapılan faktör analizi sonucunda özdeğeri 1’den büyük olan toplamda üç adet anlamlı faktör
elde edilerek, bu üç faktörün toplam varyansı açıklama oranı %63,627’dir. Faktör analizinin
sonucunda elde edilen faktörlerin daha iyi yorumlanabilmesi için dik döndürme yöntemlerinden biri
olan Varimax yöntemi uygulanmış, elde edilen sonuçlar Tablo 3’te özetlenmiştir. Birinci faktöre ait
özdeğer 9,955 olup toplam varyansın %33,971’ini açıklamaktadır. İkinci faktöre ait özdeğer 1,369
olup toplam varyansın %19,359’unu açıklarken, son faktör olan ve en az açıklama gücüne sahip
üçüncü faktörün özdeğeri 1,131 ve toplam varyansın %10,297’sini açıklamaktadır. Elde edilen üç
faktöre sırasıyla, “F1: Siber İlişki Bağımlılığı”, “F2: Kontrol Güçlüğü” ve “F3: Bağlantıda Kalma
İsteği’’ isimleri verilmiştir.
Tablo 3. Varimax ile Elde Edilen Özdeğerler, Varyans Açıklama Yüzdeleri ve Faktör
Yükleri
Bileşen
Faktör Yükü
Faktör 1: Siber ilişki bağımlılığı (Özdeğer = 6,794; VAY* = %33,971)
Hangi sıklıkla ailenizle ilgili işleri ihmal ederek çevrim-içi ortamda daha fazla zaman
0,670
harcıyorsunuz?
Hangi sıklıkla interneti arkadaşınıza tercih ediyorsunuz?
0,597
Hangi sıklıkla hayatınızdaki diğer kişiler harcadığınız çevrim-içi süre hakkında
0,649
şikayet etmektedir?
0,780
Hangi sıklıkla okul veya sertifika çalışmalarınız harcadığınız çevrim-içi süre
yüzünden zarar görmektedir?
Hangi sıklıkla iş performansınız veya üretkenliğiniz internet yüzünden zarar
0,498
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görmektedir?
Hangi sıklıkla herhangi birisi çevrim-içi olarak ne yaptığınızı sorduğunda sır gibi
0,629
saklar veya savunmaya geçersiniz?
Hangi sıklıkla kendinizi tekrar çevrim-içi olacağınız vakti beklerken bulursunuz?
0,722
Hangi sıklıkla birileri siz çevrim-içi iken canınızı sıkarsa onu tersler, ona bağırır ve
0,643
öfkeli davranırsınız?
0,781
Hangi sıklıkla çevrim-içi değilken internetle avunur veya çevrimiçi olduğunuz
hayalini kurarsınız?
0,674
Hangi sıklıkla çevrimiçi harcadığınız zamanı kesmek için uğraşırsınız ve başarısız
olursunuz?
Hangi sıklıkla ne kadar süre ile çevrim-içi olduğunuzu saklamaya çalışırsınız?
0,714
Hangi sıklıkla başkalarıyla dışarı çıkmak yerine çevrim-içi daha fazla zaman
0,867
harcamayı tercih edersiniz?
Hangi sıklıkla çevrim dışı olduğunuzda kendinizi sinirli, huysuz ve kederli hissedip,
0,645
internete bağlandığınızda bu şikayetlerinizin hemen geçtiğini görürsünüz?
*: VAY: Varyans Açıklama Yüzdesi
Tablo 3'ün devamı
Bileşen
Faktör Yükü
Faktör 2: Kontrol güçlüğü (Özdeğer = 3,872; VAY* = %19,359)
0,529
Hangi sıklıkla hayatınızla ilgili rahatsız edici düşünceleri internetle ilgili huzur
veren düşüncelerle yok etmektesiniz?
0,851
Hangi sıklıkla internetsiz hayatın sıkıcı, boş ve zevksiz olacağı konusunda
kaygı duyarsınız?
0,730
Hangi sıklıkla önceki gece internete bağlanma yüzünden uykusuz kalmış
olursunuz?
0,823
Hangi sıklıkla çevrim-içi olduğunuzda kendi kendinizi ‘’birkaç dakika daha’’
derken bulursunuz?
Faktör 3: Bağlantıda kalma iİsteği (Özdeğer = 2,059; VAY* = %10,297)
Hangi sıklıkla planladığınızdan daha fazla çevrim-içi ortamda kalıyorsunuz?
0,428
Hangi sıklıkla çevrim-içi kullanıcı olan arkadaşlarla yeni ilişkiler
0,533
kuruyorsunuz?
Hangi sıklıkla yapmanız gereken bir işi yapmadan önce e-postanızı kontrol
0,768
edersiniz?
*: VAY: Varyans Açıklama Yüzdesi
Faktör analizi sonucu elde edilen alt boyutların güvenirliliklerini test etmek için hesaplanan
Cronbach α katsayıları Tablo 4’te özetlenmiştir.
Tablo 4. Alt boyutlara ilişkin Cronbach α Güvenirlilik Katsayıları
Alt Boyut (Faktör)
Madde Sayısı
α
Siber İlişki Bağımlılığı
13
0,945
Kontrol Güçlüğü
4
0,818
Bağlantıda Kalma İsteği
3
0,483
Tablo 4’te görüldüğü üzere elde edilen alt boyutlara ilişkin Cronbach α güvenilirlik
katsayıları 0,483 ile 0,945 arasında değerler almaktadır. Bu değerler kabul edilebilir düzeydedir.
Ayrıca İnternet Bağımlılığı ölçeğinin toplam 20 maddesi için güvenilirlik katsayısı 0,938 olarak
hesaplanmış olup kullanılan ölçeğin tamamının güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Elde edilen üç faktörün cinsiyet ve medeni durum bakımından anlamlı bir farka sebep olup
olmadığı bağımsız t –testi ile test edilmiştir. Benzer şekilde kullanıcıların ait olduğu dijital kuşaklar,
eğitim düzeyleri, görev yaptıkları meslek değişkenlerinin alt boyutlara göre anlamlı farklılıklar
gösterip göstermediği ANOVA testi ile test edilerek, anlamlı fark belirlenen gruplar için bu anlamlı
farklılıkların hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek için ise ikili karşılaştırma testlerinden
yararlanılmıştır. İkili karşılaştırmalarda ilk olarak varyansların homojen olup olmama durumları
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incelenmiştir. Varyansın heterojen olduğu durumlarda ikili karşılaştırma testlerinden Tamhane’s T2
testi, homojen olduğu durumlarda ise LSD testi kullanılmıştır.
İlk olarak Tablo 5 incelendiğinde, cinsiyet değişkeninin internet bağımlılığı ölçeğinin alt
boyutları bakımından anlamlı bir farklılığa neden olup olmadığıma ilişkin sonuçlar yer almaktadır.
Buna göre cinsiyet değişkeninin elde edilen tüm alt faktörler için istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılığa neden olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. (elde dilen p-değerleri sırasıyla= 0,091-0,0720,382>0,05).
Tablo 1. Cinsiyetin Alt Boyutlar Üzerindeki Etkisi
Faktör
Grup
N Ortalama
Siber İlişki Bağımlılığı
Erkek
70
1,874
Kadın 103
1,659
Kontrol Güçlüğü
Erkek
70
2,492
Kadın 103
2,208
Bağlantıda Kalma İsteği
Erkek
70
2,220
Kadın 103
2,107

Standart Sapma
0,824
0,776
0,922
1,061
0,769
0,854

t
1,699

p-değeri
0,091

1,810

0,072

0,876

0,382

Medeni durum değişkeninin internet bağımlılığı ölçeğinin alt boyutları bakımından anlamlı
bir farklılığa neden olup olmadığına ilişkin sonuçlar Tablo 6’da özetlenmiştir. Buna göre medeni
durum değişkeninin elde edilen tüm alt faktörler için %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı bir farklılık yarattığı dikkat çekmektedir. (elde dilen p-değerleri sırasıyla= 0,000-0,0000,002<0,05).Her 3 faktör açısından da evlilerin, bekarlara nazaran daha az internet bağımlılığı
yaşadıkları ortalama değerlere bakılarak söylenebilir.
Tablo 6. Medeni Durumun Alt Boyutlar Üzerindeki Etkisi
Faktör
Grup N
Ortalama Standart Sapma
Siber İlişki Bağımlılığı
Evli
66
1,410
0,536
Bekar 107 1,960
0,867
Kontrol Güçlüğü
Evli
66
1,835
0,701
Bekar 107 2,614
1,063
Bağlantıda Kalma İsteği
Evli
66
1,912
0,615
Bekar 107 2,301
0,896

t
4,520

p-değeri
0,000

5,215

0,000

3,073

0,002

İnternet Kullanıcılarının bulundukları dijital kuşakları (Göçmen, Melez, Yerli) ile elde
edilen alt boyutlar açısından anlamlı farklılıklar ANOVA testi ile incelenerek elde edilen F
değerleri bulguları Tablo 7’de özetlenmiştir. Tablo 7’ye göre, internet bağımlılığı ölçeğinin tüm alt
boyutlarında da anlamlı etkilerin olduğu saptanmıştır. (elde dilen p-değerleri sırasıyla= 0,0000,000-0,001<0,05).
Tablo 7. Dijital Kuşakların Alt Boyutlar Üzerindeki Etkisi
Faktör
F
Siber ilişki bağımlılığı
9,694
Kontrol güçlüğü
21,521
Bağlantıda kalma isteği
7,558
Anlamlı farklar bulunan tüm faktörler için farklılığın hangi dijital kuşaktan kaynaklandığı
bilgisi Tablo 8’de özetlenmiştir. Bu doğrultuda, siber ilişki bağımlılığı faktörü bakımından dijital
melez ve dijital yerli olan internet kullanıcılarının dijital göçmen olan internet kullanıcılarına göre
daha yüksek ortalamalara sahip olduğu yani bu bağımlılık boyutuyla daha çok yüz yüze geldiği
gözlenmiştir.
İkinci faktör bakımından yapılan incelemede yine dijital melez ve dijital yerlilerin, dijital
göçmenlerden daha fazla kontrol güçlüğü yaşadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Dijital melezler ve dijital
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yerliler de kendi aralarında karşılaştırıldığında ise dijital yerlilerin, dijital melezlerden daha fazla
kontrol güçlüğü yaşadığı saptanmıştır.
Elde edilen son faktör bakımından yapılan karşılaştırmalar sonucunda yine dijital melez ve
dijital yerlilerin, dijital göçmenlerden daha fazla bağlantıda kalma isteği gösterdiği fakat bu sorunu
dijital melezlerin, dijital yerlilerden daha fazla gösterdiği bulgusu elde edilmiştir.
Tablo 8. Anlamlı Fark Bulunan Faktörlerin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması
Değişken
Gruplar
Ortalama
Anlamlı Farklar
Siber ilişki bağımlılığı
(1):Dijital Göçmenler
1,357
(2): Dijital Melezler
1,779
(2), (3) > (1)
(3): Dijital Yerliler
2,068
Kontrol güçlüğü

Bağlantıda kalma isteği

(1): Dijital Göçmenler
(2): Dijital Melezler
(3): Dijital Yerliler

1,823
2,168
3,000

(2), (3) > (1)
(3) > (2)

(1): Dijital Göçmenler
(2): Dijital Melezler
(3): Dijital Yerliler

1,868
2,400
2,000

(2), (3) > (1)
(2) > (3)

İnternet bağımlılığının eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini araştırmak
amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçları Tablo 9’da özetlenmiştir. Test sonucunda, siber ilişki
bağımlılığı faktörü bakımından eğitim değişkeninin anlamlı bir farklılık yaratmadığı gözlenirken,
kontrol güçlüğü ve bağlantıda kalma isteği faktörleri bakımından anlamlı farklılıklar dikkat
çekmiştir. (elde dilen p-değeri=0,018- 0,001<0,05).
Tablo 9. Eğitim Düzeyinin Alt Boyutlar Üzerindeki Etkisi
Faktör
F
Siber ilişki bağımlılığı
1,867
Kontrol güçlüğü
3,064
Bağlantıda kalma isteği
4,694
Anlamlı farklar bulunan faktörler için, farklılığın hangi eğitim düzeyinden kaynaklandığı
Tablo 10’da yer almaktadır. Buna göre, lise eğitim düzeyindeki internet kullanıcılarının ön lisans,
lisans, YL ve DR grubunda yer alan internet kullanıcılarından daha fazla kontrol güçlüğü çektiği
saptanmıştır. Bağlantıda kalma faktörü bakımından inceleme yapıldığında ise; eğitim düzeyi
arttıkça internet kullanıcıların bağlantıda kalma isteklerinin arttığı dikkat çekmektedir.
Tablo 10. Anlamlı Fark Bulunan Faktörlerin Eğitim Durumuna Göre Karşılaştırılması
Değişken
Gruplar
Ortalama
Anlamlı Farklar*
Kontrol güçlüğü
(1): İlkokul
2,500
(2): Ortaokul
2,605
(3) > (4), (5)
(3): Lise
2,653
(4): Ön Lisans ve Lisans
2,123
(5): YL ve DR
1,988
Bağlantıda kalma isteği (1): İlkokul
(2): Ortaokul
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(3): Lise
(4): Ön Lisans ve Lisans
(5): YL ve DR

2,108
2,271
2,523

(3), (4), (5) > (2)
(5) > (3)

Son olarak internet kullanıcıların meslek değişkeni bakımından internet bağımlılıklarında
anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 11’de
özetlenmiş olup meslek gruplarının tüm faktörlerde anlamlı farklılıklara neden olduğu bulgusuna
ulaşılmıştır. (elde dilen p-değeri= 0,000-0,000-0,006< 0,005).
Tablo 11. Meslek Gruplarının Alt Boyutlar Üzerindeki Etkisi
Faktör
Siber ilişki bağımlılığı

F
8,865

Kontrol güçlüğü
Bağlantıda kalma isteği

13,171
4,298

Gözlenen bu farklılığın hangi meslek gruplarından kaynaklandığının tespit edilebilmesi için
yapılan ikili karşılaştırma sonuçları Tablo 12’de özetlenmiştir. Tablo 12’ye göre öğrenciler, kamu
sektöründe çalışanlardan ve emekli, ev hanımı, işsiz kategorisinde yer alan gruptan daha fazla siber
ilişki bağımlılığı yaşarken özel sektör, serbest meslek çalışanları ve öğrencilerin ise emekli, ev
hanımı, işsiz kategorisinde yer alan gruptan daha fazla bu bağımlılık durumunu yaşadığı dikkat
çekmektedir.
Tablo 12. Anlamlı Fark Bulunan Faktörlerin Meslek Gruplarına Göre Karşılaştırılması
Değişken
Gruplar
Ortalama Anlamlı Farklar*
Siber ilişki bağımlılığı (1):Kamu Sektörü
1,543
(2): Serbest/ Özel Sektör
1,703
(3) > (1), (4)
(3): Öğrenci
2,126
(2), (3) > (4)
(4): Emekli, Ev Hanımı ve İşsiz
1,263
Kontrol güçlüğü

Bağlantıda kalma
isteği

(1):Kamu Sektörü
(2): Serbest/ Özel Sektör
(3): Öğrenci
(4): Emekli, Ev Hanımı ve İşsiz

2,005
2,133
2,897
1,738

(1):Kamu Sektörü
(2): Serbest/ Özel Sektör
(3): Öğrenci
(4): Emekli, Ev Hanımı ve İşsiz

2,201
2,357
2,163
1,603

(3) > (1), (2), (4)

(1), (2), (3) > (4)

Kontrol güçlüğü faktörü açısından yapılan inceleme de ise öğrencilerin kamu, serbest ve
özel sektör çalışanlarına, emekli, ev hanımı ve işsiz olanlara göre daha yüksek ortalamalarla bu
bağımlılık alt boyutunu yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Benzer şekilde bağlantıda kalma faktörü
açısından da incelendiğinde ise kamu, serbest ve özel sektör çalışanları ve öğrencilerin emekli, ev
hanımı ve işsiz olanlara göre daha fazla bu bağımlılık boyutunu hissettiği bulgusuna ulaşılmıştır.
Genel olarak değerlendirildiğinde öğrencilerin, internet bağımlılığına ilişkin her 3 alt boyut içinde
diğer meslek gruplarından daha fazla olumsuzluk yaşadıkları söylenebilir.
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5. SONUÇ
Günümüzde internet her geçen gün daha fazla hayatın rutin akışı içerisine girmektedir. Bu
akış içerisinde insanların geçmişte kullandıkları alışkanlıkları, algılamaları, değer yargıları hatta
öğrenme biçimleri bile değişerek, farklılık göstermektedir. Bundan dolayı insanlar arasındaki dijital
kuşak farklılıkları internet teknolojisinin günlük hayata entegre olması ile daha da belirgin hale
gelmiştir (Eşgi, 2013). Teknoloji çağı olarak adlandırılan bu dönemde internetin ve kullanımının bu
denli hızlı ve engellenemez bir şekilde yaygınlaşması yeni bir bağımlılık türü olarak nitelenebilecek
‘’internet bağımlılığı’’ kavramını ortaya çıkarmıştır (Özgür Güler ve Keskin, 2019).
Çalışmanın örneklem grubunu basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilmiş olan toplam da
173 internet kullanıcısı oluşturmaktadır. Çalışmanın temel amacı internet kullanıcılarının ait
oldukları dijital kuşaklar ile (Dijital Göçmen, Dijital Melez ve Dijital Yerli) internet bağımlılığına
ilişkin sorun yaşamalarında etkili olan faktörlerin belirlenmesidir. Böylelikle belirlenen alt boyutlar
ile dijital kuşaklara ilişkin bazı sosyo demografik özelliklerin istatistiksel olarak karşılaştırılabilmesi
mümkün olabilmektedir. Bulunan alt faktörler; “Siber ilişki bağımlılığı”, “Kontrol güçlüğü” ve
“Bağlantıda kalma isteği” olarak adlandırılmıştır. Bu 3 boyut ile kullanıcıların bulundukları dijital
kuşak, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve meslek grupları arasında istatistiki açıdan anlamlı
farklılıklara neden olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmaya katılan internet kullanıcılarının,
cinsiyetlerinin internet bağımlılıklarının hiçbir boyutunda anlamlı bir farklılığa neden olmadığı
gözlenirken, medeni durum, eğitim düzeyi ve meslek değişkenleri üzerinde anlamlı farklara
rastlanmıştır.
Bu doğrultuda, internet kişilerin yaşamlarının vazgeçilmez bir parçası haline gelerek
zamanlarının ve yaşamlarının önemli bir kısmını işgal etmektedir. Bu çalışma Dijital Göçmen,
Dijital Melez ve Dijital Yerli kuşakları ile çerçevelendirilmiştir. Bu nedenle gelecekte yapılması
planlanan çalışmalar konu ile ilgili daha geniş ve daha kapsamlı araştırmalar yaparak alan yazına
önemli katkılar sunabilirler. Bu bağlamda, internet kullanıcısı olan ebeveyn ve çocuklarının internet
bağımlılık düzeylerinin karşılaştırılması yapılarak, alan yazına katkı sağlanabilir. Ayrıca internet
sektörünün yoğun ve az kullanıldığı meslekler de belirlenerek, internetin meslekler üzerindeki önem
düzeyi de araştırılabilir. (Özgür Güler ve Keskin, 2019).
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META ANALİZİ VE SOSYAL BİLİMLERDE UYGULAMALARI
Ebru ÖZGÜR GÜLER
Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi
Didem KESKİN
Yüksek Lisans Öğrencisi, Çukurova Üniversitesi
ÖZET
Günümüzde bilimsel çalışmaların sayısı gün geçtikçe ve artan oranda artmaktadır. Belirli bir konu
etrafında yapılmış, birbirinden bağımsız çalışmalarda genellikle birbirinden farklı sonuçlara
ulaşıldığı dikkat çekmektedir. Bu bilgi yığınını yorumlamak ve yeni çalışmalara yol açmak için,
daha kapsayıcı ve güvenilir nitelikte olan üst çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle hızlı bir
şekilde artan ve sıklıkla farklı bulgulara sahip olan araştırmalar meta analizi yapma ihtiyacını ortaya
çıkarmıştır. Meta analizi, belirli bir konu hakkında yapılmış olan birbirinden bağımsız çok sayıdaki
çalışmanın sonuçlarını birleştirerek, elde edilen araştırma bulgularını istatistiksel olarak analiz
etmeye imkan tanıyan bir yöntemdir. Yöntemin en spesifik ve literatürde yer alan klasik gözden
geçirme yöntemlerinden ayrılan yönü, tek başına yargıya güvenmekten ziyade nicel yöntemleri de
kullanmasıdır. Meta analizi, fazla sayıda ki çalışmayı bir araya getirerek, araştırmacıya
değerlendirme imkanı sunarken, çalışma düzeninin kalitesi, taraflılığı ve gücü kadar, çalışmaların
her birinin sayısal sonuçlarını ve örnek hacimlerini de ele aldığından, tek bir çalışmaya dayanan bir
analizden çok daha fazla istatistiksel güce sahip olacaktır. Meta Analizinin diğer bir özelliği ise,
çalışmalara ilişkin bulguları bütünleştirerek, örnekleme hatası gibi, elde edilen bulguları çarpıtan
bazı etkileri de düzeltme imkanı sağlamasıdır. Böylelikle değişkenler arasındaki gerçek ilişkiler
ortaya konulabilmektedir. Meta analizinin tüm araştırmalardaki esas amacı genel bir sonuca
ulaşmaktır. Bu nedenle meta analizinde ilk olarak araştırmada gereksinim duyulan değişkenlerin
hem özet hem de somut tanımları belirlenerek, ilgili ve ilgisiz olan materyallerin ayrımının ne
olduğuna karar verilmesi son derece önemlidir. Bu doğrultuda çalışmada, son yıllarda önemli bir
araştırma alanı haline gelerek, sosyal bilimler alanında da bir çok kez uygulanmış olan ve farklı
bulgular içeren, İş – Aile Dengesi ile İş Tatmini arasındaki ilişkiler Meta analizi yöntemi ile
irdelenecektir. Çalışmanın sonuç kısmında sözü edilen konu ile ilgili benzer çalışmaların sonuçları
birleştirilerek, elde edilen bulgular yorumlanarak çeşitli önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Meta Analizi, İş-Aile Dengesi, İş Tatmini

1.GİRİŞ
Günümüzde bilimsel çalışmaların sayısı hızla artmaktadır. Belirli bir konu başlığı altında
yapılmış olan, birbirinden bağımsız pek çok çalışmalarda sıklıkla farklı sonuçlara ulaşılmaktadır.
Hem bu bilgi yığınını yorumlamak hem de yeni çalışmaların ortaya konulabilmesi için, daha
kapsayıcı ve güvenilir nitelikte olan çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda özellikle ulusal
ve uluslararası bilimsel tıp dergilerinde sıklıkla karşılaşılmakta olan meta analizi, araştırmacıya bu
imkanı sunmaktadır. İyi bir meta analizi çalışması araştırmacısına, hem bir meta analizi çalışması
yürütürken hem de yayınlanmış meta analizi raporlarını değerlendirirken ve onların sonuçlarını
kullanıp kullanmayacağına karar verirken yardımcı olmaktadır. (Akgöz, Ercan ve Kan, 2004). Bu
doğrultuda çalışmada, son yıllarda önemli bir araştırma alanı haline gelerek, sosyal bilimler
alanında da bir çok kez uygulanmış olan ve farklı bulgular içeren, İş – Aile Dengesi ile İş Tatmini
arasındaki ilişkiler Meta analizi yöntemi ile irdelenecektir. Çalışmanın sonuç kısmında meta analizi
ve sözü edilen konu ile ilgili bulgular yorumlanarak çeşitli önerilere yer verilecektir.
2. META ANALİZİNİN TANIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ
Ulusal yazında henüz gerekli önemi kazanamamış olan meta analizi, uluslararası yazında ise
uzun yıllardan bu yana kullanılmaktadır (Dinçer, 2014). Meta analizi, aynı konu hakkında farklı
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yer, zaman ve mekanlarda yapılmış olan çalışma sonuçlarının hem niteliksel hem de niceliksel
bakımdan uygun olabilecek istatistiksel yöntemlerle birleştirilmesidir. Özellikle tıp alanında olmak
üzere son yıllarda bilimsel literatürde meta analizi yöntemine oldukça fazla yer verilmektedir.
Aslında meta analizi yönteminin yeni olmadığı ve bu alanda yapılan ilk çalışmaların ise 1955
yılında rapor edildiği, 1977 yılında ise bilimsel alanda yayınlandığı saptanmıştır (Akçil, 1955).
Meta analizi ilk olarak 1900’lü yılların başlarında sosyal bilimler alanında ortaya çıkmıştır.
Uluslararası yazında ilk meta analiz uygulaması Karl Pearson tarafından 1904 yılında aşılama ve
tifo ateşi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla ilgili konu hakkında çoklu klinik çalışmalarının
sonuçlarının birleştirilmesi ile yapılmıştır (Açıkel, 2009). Daha sonra 1930’lu yıllarda ise benzer
yaklaşımlar, 1940’lı yıllarda ise farklı türlerde ki çalışmalar birleştirilerek meta analizi
uygulanmıştır (Dinçer, 2014).
1931 yılında Tippett çalışmaların bütününden sadece bir tane p değeri elde etmek amacıyla
bir yöntem kullanmayı önermiş olup 1932 yılında Fisher ise farklı denemeler sonucunda elde edilen
olasılık sonuçlarını birleştiren bir yöntem geliştirmiştir. 1954 yılında Cochran'ın farklı
çalışmalardan hesaplanan parametreleri birleştirmek üzere hazırladıkları algoritmaları ve önerdikleri
yöntemleri önemli dönüm noktaları olmuştur (Açıkel, 2009).
1970’li yıllara kadar sosyal bilimlere ait Meta analizi çalışmalarına pek rastlanmazken, bu
tarihten sonra Schmidt ve Hunter (1977) ve onların ardından Rosenthal ve Rubin (1978) çeşitli
yöntemler geliştirerek sosyal bilimler için Meta analizi çalışmalarını başlatmıştır (Dinçer, 2014;
Kurt Genç, 2018).
Glass ise 1970 ve takip eden diğer yıllarda sosyal bilimler alanında kontrol ve deney
gruplarından elde edilen araştırmalardan etki büyüklüklerinin niceliksel olarak bir araya getirilip
birleştirilmesini sağlayan bir yöntem geliştirmiştir. Ancak belirli bir konu hakkında farklı
zamanlarda yapılan çalışmaların sonuçlarının birleştirilmesinin gerekliliği ilk olarak 1971 yılında
Light ve Smith adlı akademisyenler tarafından ortaya atılmıştır. 1971 yılında Feldman ise önceden
yapılmış olan çalışmaların bir başka araştırmacı için kullanılabilecek veri olabileceğini önermiştir
(Bakioğlu &Özcan, 2016). Meta analizi terimi ilk kez 1976 yılında Glass tarafından “genel
sonuçlara ulaşmak amacıyla istatistiksel analiz sonuçlarının analizi yani analizlerin analizi” olarak
tanımlanmıştır. (Yeniay, 2013)
1980’li yıllarda sosyal bilimler açısından Meta analizine ilgi artmış, geçmiş ile var olan
durum karşılaştırmaları yapılmıştır. Bu alanda Glass, McGraw ve Smith (1981), Hedges ve Olkin
(1985), Hunter, Schmidt ve Jackson (1982), ve Rosenthal (1984) önemli katkılarda bulunmuştur
(Kurt Genç, 2018).
Günümüzde geçerli olan ve birbirlerinden farklı amaçlar doğrultusunda kullanılan pek çok
meta analizi uygulaması vardır. Fakat bu konudaki genel ana düşünce: Meta analizinin pek çok
araştırma sonucunu istatistiksel işlemler yardımı ile ortak bir ölçü birimine dönüştürerek
karşılaştırılmasını ve etki büyüklüklerinin hesaplanmasını sağlayan bir yöntem olduğudur.
(Bakioğlu &Özcan, 2016).
3. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bilim dallarının pek çoğunda karar vericiler için mevcut bilgilerin olası en iyi sentezini
yapmak gibi bir zorundalık vardır (Demirel, 2005). Literatürde Meta analizi ile ilgili bir çalışmanın
neden yapılması gerektiğini vurgulamak amacıyla, yurt içinde ve yurtdışında yapılan çalışmalardan
başlıcaları kronolojik olarak aşağıda sıralanmıştır.
Arcak (1998), gebe kadınlarda demir tüketiminin, yaş ve gebelik sayısına bağlı olarak
anemi, düşük doğum ağırlığı ve hemoglobin düzeylerini ne yönde etkilediğini araştırmıştır. 13 farklı
araştırma çeşitli Meta analizi yöntemleriyle birleştirilmiş ve demir yönünden yetersiz beslenen gebe
kadınlarda düşük doğum ağırlığı, anemi ve düşük hemoglobin değerlerinin daha fazla görüldüğü
sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte gebe kadınların yaşları, doğum sayıları ve anemi görülme
durumları arasında bir ilişki bulunamamıştır.
Yıldız (2002), verilerin değerlendirilmesinde Meta analizini kullandığı araştırmada, 7 farklı
çalışmayı birleştirmiştir. Analizler sonucunda model varsayımına ve ölçek seçimine rağmen
sonuçlar birbirini destekler niteliktedir. Çalışmalara ilişkin etkilerin yönü ve önemliliği seçilen özet
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istatistiklere bakılmaksızın aynı sonuçları vermiştir. Pasif sigara içicilerinin akciğer kanserine
yakalanma olasılığının, sigara içmeyenlere göre 1,7 kat daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Akgöz, Ercan ve Kan (2004), iyi bir Meta analizi çalışmasının altında yatan temel
prensipleri anlamak, hem bir Meta analizi çalışması yürütürken hem de yayınlanmış Meta analizi
raporlarını değerlendirirken ve onların sonuçlarını kullanıp kullanılmayacağına karar verirken
yardımcı olmayı amaçlamıştır.
Demirel (2005), klinik çalışmalarda Meta analizi uygulamalarını araştırdığı çalışmada meta
analizi yöntemlerinin benzerlikleri ve farklılıklarını basit uygulamalarla göstermiştir. Çalışma
sonucunda, yöntemlerin farklı varsayımlar altında kullanılabilirliği için kesin sınırlamaların
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
Çarkungöz (2010), 1997 - 2008 yılları arasında Broyler (etlik piliç) yetiştiriciliğinde
uygulanan sürekli ve kesintili aydınlatma programlarının canlı ağırlık üzerindeki etkisinin
incelenmesi amacı ile yapılan 11 farklı araştırmanın sonuçlarını kullanarak, Meta analizi
uygulamıştır. Analizlerde elde edilen etki büyüklükleri kesintili ve sürekli aydınlatma tipleri için
karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda Broylerlerde canlı ağırlık bakımından kesintili aydınlatmanın
sürekli aydınlatmaya göre daha olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Erdoğan (2011), yapmış olduğu simülasyon çalışması ile meta analizinde kullanılan
heterojenlik testi ve ölçümlerinin çalışma sayısından ve örneklem büyüklüğünden etkilenme
durumlarını ortaya koymaya çalışarak, heterojenlik testine ait anlamlılık seviyesi ve heterojenlik
ölçümleri için uygun kesim değerlerini hesaplamıştır. Çalışmasının sonuç kısmında Meta analizi
çalışmalarında Cochran Q testine ait anlamlılık seviyesi olarak 0.05 veya 0.10 alınıyorsa;
heterojenlik ölçümü olarak gerçek homojen ve heterojenleri en iyi ayırt edebilen heterojenlik
ölçümü olarak τ2 test istatistiğinin kullanılması önermektedir. Bunun yanı sıra, Cochran Q test
istatistiği için anlamlılık seviyesi olarak 0.30 alındığında tüm heterojenlik ölçümlerinin gerçek
homojen ve heterojenleri çok iyi ayırt ettiği sonucuna ulaşılmıştır.
Serin (2016), yapım projelerinde tasarım yönetimi alanında Meta analizi çalışması yapmıştır.
Bu çalışmada tasarım yönetimi konusuna yönelik güncel durumun analiz edilebilmesi, yeni yöntem
ve metotların ortaya konması, sorunların ve eksiklerin tespit edilmesi ve gelecekte tasarım yönetimi
alanında yapılacak olan diğer çalışmalara kaynak olabilmesi için bir yol haritası oluşturulmuştur.
Abacı vd. (2018), Türkiye genelini örnekleyen metabolik sendrom sıklığı ile ilgili 6
çalışmayı dikkate alarak Meta analizi yöntemi uygulamıştır. Analizlerde rastgele etkiler modeli
kullanılmış olup, Prevelans değerlerindeki heterojeniteyi ve zamansal değişimi değerlendirmek
üzere lineer ve lineer olmayan Meta regresyona yer verilmiştir. Sonuç olarak rastgele etkiler
modelinde metabolik sendrom prevelansı tüm gruplar için % 43.3, kadınlarda % 50.4 ve erkeklerde
ise % 35.4 olarak bulunmuştur. Ayrıca Türkiye’de metabolik sendrom sıklığının, özellikle
kadınlarda çok yüksek görüldüğü, her dört erkekten birinde ve her üç kadından birinde de metabolik
sendromun var olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.
4. META ANALİZİ NEDİR?
Meta analiz, kelime anlamı itibariyle incelendiğinde “daha geniş, etraflı’’ anlamına
gelmektedir. Bu analiz pek çok araştırmacı tarafından ise “analizlerin analizi” olarak da
tanımlanmaktadır (Karahan, 2014). Meta analizi belirli bir konu hakkında birbirinden farklı
zamanlarda yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçları birleştirerek genel bir sonuç elde etmek
amacıyla yapılan analiz anlamına geldiği gibi aynı zamanda belirli bir konuda yapılan çalışmaya ait
sonuçların tekrar analiz edilmesi anlamına da gelmektedir. Meta analizi ile herhangi bir konu
hakkında detaylı bilgi sahibi olunabileceği gibi, aynı zamanda o konu hakkındaki tartışmalı
noktalarda kolaylıkla gün yüzüne çıkarılabilmektedir. Bu nedenledir ki çalışmasında meta analizi
yöntemi uygulayan bir araştırmacı, bir sonra ki araştırma sorusunu kolaylıkla tespit edebilmektedir
(Dinçer, 2014).
Meta Analizi ile belirli bir konu hakkında yapılmış olan çalışmalar bir araya getirilip
birleştirilerek, tek bir çalışma gibi yorum yapılabilmektedir (Yeniay, 2013). Araştırmacı, pek çok
örneklem grubuna uygulanmış olan çalışma verilerini örneklem sayısının yetersiz olması gibi çeşitli
nedenlerden ötürü analiz yapamama durumlarında meta analizi yardımı ile çalışmanın analizini
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yapılabilmektedir (Dinçer, 2014). Meta analizi yönteminde, araştırılan belirli bir konu hakkındaki
istatistiksel anlamlılığı arttırmak, çalışmaların alt örnek gruplarında da aynı gücü sağlamak,
sonuçlar arasında herhangi bir farklılık var ise bu farklılığı nedenleri ile birlikte araştırmak, etki
büyüklüğünün ölçümü ve parametre tahminlerinin güven aralıkları ile birlikte belirlenmesi
istenmektedir (Yeniay, 2013). Meta analizin temel ilkesi ilk olarak analize kabul edilmiş bireysel
çalışmalar için etki boyutlarını hesaplayarak, hesaplanan etki boyutlarının ortak bir metrik haline
getirilmesi ve daha sonrasında ise ortalama bir etki boyutu elde etmek üzere birleştirilmesidir.
(Kesmez, 2017)
4.1. Meta Analizinin Aşamaları
Meta analiz sürecinde uygulama basamakları ile ilgili olarak pek çok öneriler doğrultusunda
aşağıda belirtilen yedi temel basamak ortaya çıkmaktadır. Bu basamaklar;
1. Araştırma konusunun belirlenmesi,
2. Araştırma konusunun ilgili hipotezlerinin belirlenmesi,
3. Analize dâhil edilecek ve analiz dışı bırakılacak çalışmaların kriterlerinin belirlenmesi,
4. Analiz için kriterleri sağlayan çalışma verilerinin toplanarak çalışmanın veri tabanının
oluşturulması,
5. Çalışma sonuçların ortak bir formata getirilmesi,
6. Araştırmada uygun yöntemler ile çalışma sonuçlarının birleştirilmesi,
7. Araştırmada uygulanan analiz sonuçlarının raporlaştırılması (Hakverdi, 2017).
4.2. Meta Analizi'nin Güçlü ve Zayıf Yanları
Bilimsel çalışmalarda sonuçların güvenilir olabilmesi için, çalışmanın en iyi şekilde
planlanması, verilerin uygun bir şekilde toplanması, analiz aşamasında kullanılması planlanan
istatistiksel yöntemlerin doğru seçilmesi ve yorumlanması gerekmektedir. Meta analizi, aynı
konuda etrafında farklı yer, zaman ve koşullarda yapılmış çalışmaların sonuçlarının belirli kriterlere
göre niteliksel ve niceliksel olarak birleştirilmesi imkânını sağlayarak, o konu hakkında genel bir
sonuca ulaşmayı sağlar. (Erdoğan, 2011). Bir Meta analiz, çalışmasının güçlü yanları aşağıdaki gibi
sıralanabilir;
• Meta analizi yöntemi bilimsel çalışmalar için hem kapsamlı hem de sistematik bir yaklaşımdır.
• Standartlaştırılmış ortak ölçü birimleri kullanılarak, araştırmacının araştırdığı sorulara sayısal
yanıtlar verir.
• Etki büyüklükleri arasında dağılımın nedenlerini açıklamaya çalışır.
• Dağılımın nedenlerini açıklayan faktörlerden oluşan en uygun alt kümelerin modellenmesini sağlar.
• Küçük örneklemli, dolap içi unutulmuş olan raporlar meta analizi yöntemi ile gün yüzüne
çıkartılarak yararlı hale getirilir.
• Meta analizi sezgisel çıkarımlar yerine, standart sayısal verilere dayalı sonuçlar ortaya koyar
(Bakioğlu & Özcan, 2016).
Meta analizi yönteminin yukarıda bahsedilen güçlü yanlarına karşı analiz bazı noktalarda
olumsuz yönde eleştirmektedir. (Balcı & Baydemir, 2015) Glass ve arkadaşları (1981) meta analizi
yöntemine ilişkin eleştirileri şu şekilde özetlemiştir;
• Analize dahil edilen ve farklı ölçüm teknikleri kullanan, değişkenleri ve katılımcıları farklı
tanımlayan çalışmalar birbirlerinden farklı oldukları için, bu çalışmaları birleştirerek veya birbirleri
ile kıyaslayarak mantıklı sonuçlara varılamaz.
• Meta analizinde zayıf olarak nitelendirilen çalışmaların sonuçları ile güçlü olarak nitelendirilen
çalışmaların sonuçları bir arada kullanıldığı için analizin sonuçları geçersizdir.
• Literatür taraması ile edinilmiş önemli bulguların desteklenmesi amacı ile yayınlanmış meta analiz
çalışmaları yanlıdır. Çünkü önemsiz bulguların yayınlanması çok küçük bir ihtimal olduğu için elde
edilen meta analiz çalışmaları yanlı olmaktadır.
• Aynı çalışmadan çıkarılmış ve farklı bulgular sahip çalışmalar meta analizine alınamaz, çünkü bu
çalışmalar birbirlerinden bağımsız değillerdir. (Bakioğlu &Özcan, 2016).
5. AMAÇ VE YÖNTEM
Çalışmanın temel amacı Meta analizi yönteminin ne anlama geldiği, yöntemin tarihsel
gelişimi ve basamakları, meta analizinin avantajları ve dezavantajları ile yönteme getirilen
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•

eleştiriler hakkında bilgilere yer verilerek, yöntemin teorik anlamdaki çeşitli aşamalarından
bahsetmektir. Bu doğrultuda; sosyal bilimler alanında bir çok kereler uygulanmış olan ve farklı
bulgular içeren, İş – Aile Dengesi (Work – Family Balance) ile İş Tatmini (Job Satisfaction)
arasındaki ilişkiler Meta analizi ile incelenecektir.
Literatürde iş-aile dengesi ve iş tatmini ile ilgili pek çok çalışmanın olduğu görülmektedir.
Bu çalışmaların sonuçları incelendiğinde; bazı çalışmaların bulgularında anlamlı farklılıklar var
iken, bazılarında ise anlamlı farklılıklara rastlanılmamıştır. Böylece Meta analizi yöntemi ile tüm bu
çalışmalar bir araya getirilerek iş-aile dengesi ile iş tatmini arasında anlamlı farklılıkların olup
olmadığı sorusuna cevap aranacaktır.
5.1. Araştırmanın Sınırlılıkları
Araştırmaya dahil edilen çalışmalarda
Zaman aralığı 2001 - 2019 yılları arasında ulusal alanda yapılmış çalışmalar araştırmaya dahil
edilmiştir.
• YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik ve elektronik akademik dergiler ve tezler
araştırmaya dahil edilmiştir.
• Araştırmada kullanılan anahtar kelimeler; iş - aile dengesi, iş tatmini, iş doyumu, iş – aile hayat tatmini, iş - yaşam dengesidir.
6. BULGULAR
Çalışmanın örneklem grubunu toplamda 175 adet çalışma oluşturmaktadır. Araştırmaya
dahil edilen çalışmaların özetlendiği Tablo 1 incelendiğinde; ele alınan 175 çalışmanın 100’ü
makalelerden, 75’i ise tezlerden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu 2001 ve 2019 yıllarında
ulusal alanda yayınlanmış olan makale ve tezlerden oluşmaktadır. Bu yıllar içerisinde en fazla
ilgilenilen konu ile ilgili alan yazınına katkı 43 tez ve 6 makale çalışması olmak üzere toplamda 49
çalışma ile 2019 yılında yapılmıştır.
Tablo 1. 2001-2019 Yılları Arasında Yapılmış Çalışmaların Yıllara Göre Dağılımı
Araştırma yılı
N
Araştırma Türü (Sayısı)
2001
1
Makale Çalışması
2002
4
Makale Çalışması
2002
2
Tez Çalışması
2003
2
Tez (1) ve Makale Çalışması (1)
2004
3
Tez (1) ve Makale Çalışması (2)
2005
2
Makale Çalışması
2006
4
Tez (1) ve Makale Çalışması (3)
2007
5
Makale Çalışması
2008
8
Tez (4) ve Makale Çalışması (4)
2009
6
Makale Çalışması
Tablo 1’in devamı
Araştırma yılı
N
Araştırma Türü (Sayısı)
2010
10
Makale Çalışması
2011
12
Tez (2) ve Makale Çalışması (10)
2012
5
Tez (2) ve Makale Çalışması (3)
2013
10
Tez (1) ve Makale Çalışması (9)
2014
8
Tez (1) ve Makale Çalışması (7)
2015
11
Tez (1) ve Makale Çalışması (10)
2016
9
Tez (3) ve Makale Çalışması (6)
2017
16
Tez (1) ve Makale Çalışması (9)
2018
11
Tez (6) ve Makale Çalışması (5)
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2019

Tez (43) ve Makale Çalışması (3)
75 Tez Çalışması, 100 Makale Çalışması

46
175

Araştırmaya dahil edilen 175 çalışmanın kaynağı belirlendikten sonra kullanılan anahtar
kelimelere göre gruplandırılması Tablo 2’de özetlenmektedir. Tablo 2 incelendiğinde; İş-Aile
dengesi ve İş Tatmini arasındaki ilişkiyi incelemek için derlenen çalışmaların büyük çoğunluğu İş
Tatmini - İş Doyumu anahtar kelimesi ile elde edilmiştir. İş tatmini - iş doyumu anahtar kelimesi ile
aranan çalışmaların 61 tanesi tezlerden, 69 tanesi ise makale çalışmalarından elde edilmiştir. Geri
kalan çalışmaların 21 tanesi iş – aile - hayat tatmini ile makale çalışmalarından, 18 çalışma iş - aile
dengesi ile 14 tez ve 4 makale çalışmasından ve son olarak 6 çalışmanın ise iş - yaşam dengesi
anahtar kelimesi ile temin edilmiştir.
Tablo 2. 2001-2019 Yılları Arasında Yapılmış Çalışmaların Anahtar Kelime Dağılımı
Anahtar Kelime

N

Araştırma Türü (Sayısı)

İş-Aile-Hayat Tatmini

21

Makale Çalışması

İş-Aile Dengesi

18

Tez (14) ve Makale Çalışması (4)

İş-Yaşam Dengesi

6

Makale Çalışması

İş Tatmini-İş Doyumu

130

Tez (61) ve Makale Çalışması (69)

175

75 Tez Çalışması, 100 Makale Çalışması

Elde edilen makale ve tez çalışmalarının bulundukları veri tabanlarının özetlendiği Tablo
3’te, araştırmanın örneklem grubunun büyük çoğunluğunu oluşturan 76 makale çalışmasının
Google akademik sayfasından elde edildiği gözlenmiştir. 68 tez çalışmasının ise YÖK ulusal tez
merkezinden ve son olarak 7 tez, 23 makale çalışması olmak üzere toplamda 30 çalışmanın Google
arama motorundan elde edildiği tespit edilmiştir.

Tablo 3. 2001 - 2019 Yılları Arasında Yapılmış Çalışmaların Bulunduğu Veri Tabanı
Çalışmaların Veri Tabanı

N

Araştırma Türü (Sayısı)

YÖK Ulusal Tez Merkezi

68

Tez Çalışması

Google Akademik
Google Arama Motoru

76
30

Makale Çalışması
Tez (7) ve Makale Çalışması (23)

175

75 Tez Çalışması, 100 Makale Çalışması

7. SONUÇ
Günümüzde internetin sağlamış olduğu imkanlar sayesinde bilgiye rahatlıkla ulaşılmaktadır.
Bundan dolayı herhangi bir konuda yapılmış olan çalışmalara ulaşmak ve onları incelemek kolay,
hızlı ve düşük maliyetlidir (Küçükönder & Efe, 2014). Meta analizi, belirli bir konu, tema ya da
çalışma alanı hakkındaki çalışmaların birbirinden bağımsız bir şekilde farklı yer, zaman ve
koşullarda yapılmış olan yayınlanmış ve/veya yayınlanmamış çalışmalardan elde edilen sonuçların,
istatistiksel yöntemler ile beraber analiz edilmesi sonucunda örneklem büyüklüğünü artırarak ilgili
konu hakkında genel bir sonuca ulaşılıp yorumlanmasını hedefleyen bir analiz yöntemidir (Karahan,
2014).
YÖK Ulusal Tez Tarama Merkezi tarandığında, Meta analizi ile ilgili günümüze kadar 7
Doktora, 1 Tıpta Uzmanlık ve 22 Yüksek Lisans Tezi olmak üzere toplam 30 tezin yer aldığı
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bilgisine ulaşılmıştır. Dünyada son yıllarda Meta analizi ile ilgili çalışmalar gün geçtikçe artmakla
birlikte ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. Doğal olarak ilk akla gelen
yapılan çalışmaların sayısının artması ile birlikte Meta analizi uygulamalarının daha fazla
araştırmacıya ulaşabilmesidir.
Çalışmanın örneklem grubunu 2001 ve 2019 yılları arasında ulusal alanyazında yayınlanmış
olan, İş - Aile dengesi ve İş Tatmini konusu ile ilgili makale ve tez çalışması olmak üzere toplamda
175 çalışma oluşturmaktadır. Çalışma bir meta analiz derlemesi olup, meta analiz yöntemi hakkında
özet bilgiler sunarak, konu ile ilgili temel bilgiler vermektedir. Çalışmanın daha sonraki
aşamalarında İş - Aile dengesi ve İş Tatmini arasındaki ilişkiyi incelemek için meta analizi
yönteminde kullanılan ve meta analizinin kilit noktası olan etki katsayısına karar verilerek, bunun
doğrultusunda model seçimine gidilmesi planlanmaktadır.
Bu doğrultuda konuya ilişkin farklı meslek gruplarında çalışanlara yönelik iş - aile dengesi
ve iş tatmini arasındaki ilişkilerinin düzeyini belirleyecek ve meslek grupları arasında karşılaştırma
yapma imkanı sağlayacak çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
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NEMLENDİRİCİ KREM REKLAMLARINDA MİTSEL GÜZELLİK
Elif ŞEŞEN
Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Şeyhmus DOĞAN
Dr. Öğretim Üyesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
ÖZET
Güzellik neredeyse tarihin ilk dönemlerinden beri insanlar için önemli bir kavram olmuştur. Tanımı
ve ölçütleri zamana ve kültüre göre değişen güzellik, günümüze yaklaştıkça dış görünüşle daha
fazla bağdaştırılarak tanımlanır hale gelmiştir. Güzellikten bahsedildiğinde, genellikle iç ya da ruh
güzelliğinin daha önemli olduğu söylense de modern kapitalist kitle kültürü içinde güzelliğin yüz ve
beden yani iç değil dış güzellikle ilgili yönü daha ağır basmaktadır. Güzellik sanattan edebiyata
daha çok kadınla tanımlanan ve ölçüsü kadınla belirlenen bir kavram olagelmiştir. Kadınla var olan
güzellikten zamanla güzellikle var olan kadına geçişte, güzellik bir endüstri haline gelmiştir.
Güzellik söylemini bugün yaratan da yayan da büyük oranda reklamlardır. Reklamlar, dış görünüşü
güzel insanlar göstererek onlara benzemek için kendimizi değiştirmemizi önerir ve bununsa ancak
reklamı yapılan ürünle mümkün olabileceği mesajı bazen doğrudan ama çoğunlukla üstü kapalı
imalarla verilir.
Güzel olmak ve güzel kalmak için bir ihtiyaç, hatta bir gereklilik haline gelen kozmetik ürünlerinin
reklamları mitsel güzellik söyleminin en önemli parçalarıdır. Bu reklamlarda güzellik bir vaat
olarak sunulmakta, mitsel bir karaktere büründürülmekte ve güzelliğin sırrının bu ürünlerde gizli
olduğu mesajı verilmektedir.
Çalışmada Arko’nun İnci Dokunuşu, Bepanthol’un Provitamin B5 Cilt Bakım Kremi, Garnier’in
Nem Dengesi, Loreal’in Yaş Uzmanı ve Nivea’nın Aqua Sensation Canlandırıcı Krem ürünlerinin
reklamları ürüne ve kullanıcıya dair mesajları açısından incelenmiştir. Ürüne ya da kullanıcısına
dair Mitler, Vaatler ve Problemleri göstermeye dayanan Chapman’ın Mit Analizi Modeli’nde
vaatler, reklamdaki ürünün kullanıcısına neyi vaat ettiğini; problemler ise neyi azaltmayı önerdiğini
analiz etmeye yönelik olup mitler de reklam mesajının inşasında başvurulan toplumsal ya da
kültürel kabullere yani gönderge sistemine işaret etmektedir. Analiz neticesinde tüm reklamlarda
güzelliğin mitsel bir söylemle gençlik ile eşleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Reklamlarda gösterilen
tüm karakterler genç, güzel ve sağlıklı kadınlardır. Önce gençlik ve sağlıkla eşitlenen güzellik daha
sonra ürünle bağdaştırılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Mit, Güzellik
ABSTRACT
Beauty is an important notion for people since the early periods of history. The beauty, which
definition and criteria vary according to time and culture, has become more defined with the
external appearance as it approaches today. When it comes to beauty, although it is often said that
inner or soul beauty is more important, in modern capitalist mass culture, the aspect of beauty is
related to face and body, that is to say, not inner, but external beauty. From art to literature, beauty
has become a notion that is defined with more women. In the transition from the existing beauty
with women to the existing women with beauty, beauty has become an industry. Today the beauty
discourse has been largely created and spread by advertising. Advertisements suggest that we
change ourselves to look like them by showing people who look beautiful, and there is a direct or
hidden message in ads which said that it is possible with the advertised product. The advertisements
of cosmetic products, which become a necessity to be beautiful and to remain beautiful are the most
important parts of the mythical discourse of beauty. In these advertisements, beauty is presented as
a promise or a mythical character and the messages said the secret of beauty is hidden in these
products are given.
In this study, Arko’s Pearl Touch, Bepanthol’s Provitamin B5 Skin Care Cream, Garnier’s Moisture
Balance, Loreal’s Age Expert and Nivea’s Aqua Sensation Revitalizing Cream advertisements were
examined in terms of messages for product and for user. In Chapman’s Myth Analysis Model,
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which is based on showing the Myths, Promises, and Problems of the product or its user, the
promises are about what the product in the ad promise to the user; the problems are about what the
product proposes to reduce; and the myths refer to the social or cultural assumptions of the
advertising message or the referral system. As a result of the analysis, it is concluded that beauty is
matched with youth in a mythical discourse in all advertisements. All the characters shown in the
ads are young, beautiful and healthy women. First, beauty, which is equalized with youth and
health, is then associated with the product.
Keywords: Advertisement, Myth, Beauty
GİRİŞ
Güzellikten bahsedildiğinde, genellikle iç ya da ruh güzelliğinin daha önemli olduğu söylense de
modern kapitalist kitle kültürü içinde güzelliğin yüz ve beden yani iç değil dış güzellikle ilgili yönü
daha ağır basmaktadır. Güzellik sanattan edebiyata daha çok kadınla tanımlanan ve ölçüsü kadınla
belirlenen bir kavram olagelmiştir. Kadınla var olan güzellikten zamanla güzellikle var olan kadına
geçişte, güzellik bir endüstri haline gelmiştir.
Günümüz güzellik algısının ana dili reklamlardır. Reklamlar, dış görünüşü güzel insanlar
göstererek onlara benzemek için kendimizi değiştirmemizi önerir ve bununsa ancak reklamı yapılan
ürünle mümkün olabileceği mesajı bazen doğrudan ama çoğunlukla üstü kapalı imalarla verilir.
Kadınların arzularından, endişelerinden, hayallerinden, korkularından beslenen kozmetik ve reklam
endüstrilerinin işbirliğiyle güzellik adeta tapılacak bir şeye, bir hayale, bir mite dönüştürülür.
Kadınlar, küçük yaşlardan itibaren kendileri tarafından belirlenmeyen ama hayatlarını fazlasıyla
etkileyen güzellik standartlarına uymak için kozmetik sektörü ve alt alanlarının en büyük tüketicisi
haline getirilir. Böylece dünya genelinde 200 milyar dolar, ülkemizde 2 milyar dolardan fazla pazar
büyüklüğüne sahip kozmetik sektörünün kârının sürekliliği de garanti altına alınmış olur.
Reklamlar kadınlar için sadece belirli stereotipleri yerleştirmekle kalmaz daha sinsi bir şekilde
ulaşılması imkânsız güzellik standartları da koyar. Lekesiz, pürüzsüz, yumuşak, heykel gibi bir cilt
temel bir güzellik kuralı olarak sunulur. Kadınlar cildini genç ve sağlıklı tutmak yani güzel kalmak
için nemlendiriciden makyaj temizleyicisine, gündüz kreminden kırışıklık önleyiciye içeriğinde tam
olarak ne olduğunu bile bilmedikleri pek çok ürün satın alırlar. Reklamların bu süreçteki temel
işlevi ise kadınları ekranda gördükleri kusursuz güzellikteki kadınlara benzeyebileceklerine ikna
etmektir.
GÜZELLİK VE KADIN
Antik Çağ’dan günümüze sanattan edebiyata pek çok alanda tanımı yapılan güzellik Umberto
Eco’ya (2006: 8) göre “zarif”, “hoş” ya da “enfes”, “harika”, “muhteşem” gibi ifadelerle birlikte
beğendiğimiz bir şeyi belirtmek için kullandığımız bir sıfattır. Aristoteles’e göre güzellik uyumdur,
bir bütünün parçaları arasında uyum varsa ancak o şey, güzeldir (Tunalı, 2007).
Güzellik; farklı kuşaklar, kültürler ve toplumlar arasındaki çeşitli kurallar, normlar ve bilgiler
tarafından oluşturulan standartlarca inşa edilir. Kant da güzelliğin göreceli olduğunu ve kişiden
kişiye değiştiğini savunur (Bjerke & Polegato, 2001). Tarihsel akış içinde yakın çağlara
gelindiğinde ve günümüze doğru artan biçimde, maddesel bir güzellik tasvirinin ön plana çıktığı
görülmektedir (Deniz, 2019: 4). 20. yüzyıl güzellik ile ilgili takıntının beslendiği ve büyütüldüğü
asıl dönemdir. Güzellik kavramı bu yüzyılda, günlük yaşam pratikleri içinde, düşünce, ahlak ve
iyilik kavramlarıyla birlikte anılmaktan çok uzaklaşmış, somutlaşmış ve bedene indirgenmiştir
(Özdemir, 2014). Sanayi Devrimi’nden sonra moda, kozmetik ve tıp insanları belli bir formun güzel
olduğuna; kişiye, o formu korumaya çalışmazsa toplumda dışlanabileceğine telkin etmeye
başlamıştır. Toplumsal ilişkilerde kendinizi daha formda göstermeniz için ceketiniz gibi,
gömleğiniz gibi fiziksel görünümünüz de önem kazanmıştır (Oskay, 2004: 152).
Güzellik neredeyse kadınla var olan, kadın için vazgeçilmez ve hep ön planda olan bir
kavramdır. Baudrillard (1997) güzelliğin kadın için neredeyse dinsel bir buyruğa dönüştüğüne
dikkati çekmektedir. Fiziksel görünüş politikalarında merkezi konumdaki kadın, ondan bağımsız
şekilde belirlenmiş güzellik ölçülerine uymak mecburiyetinde bırakılmaktadır. Kadının
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yaşlanmasına, sivilcelenmesine bile izin vermeyen modern güzellik anlayışı, kadını kusursuz
olmaya programlamış ve bir tüketim nesnesine dönüştürmüştür (Güzel, 2013). Güzellik Miti (1991)
adlı kitabında güzellik mitinin nasıl yaratıldığını tarihsel, toplumsal ve ekonomik açıdan inceleyen
Naomi Wolf, güzelliğin, kadınlığa dair diğer mitler gibi yeni çevresel koşullara nasıl ayak
uydurduğundan, tarihsel süreçte kadınlara biçilen rollerin nasıl değiştiğinden bahseder. Wolf’a
(1991) göre iyi bir eş ve anne rolünden çalışan kadın rolüne geçişte kadınları tüketime devem
etmeye ikna için moda ve kozmetik endüstrilerinin işbirliği ile güzellik miti yaratılmıştır.
Günümüzde modern ekonomi, kadının güzellik miti içerisinde temsil edilmesine bağlıdır. Güçlü
endüstriler arasında sayılan diyet, kozmetik ve estetik cerrahi endüstrileri devamlılıklarını güzellik
söylemine borçludur. Bugün kozmetiğe bulanmış, ince, genç, şehirli, tüketici, modern kadın ‘güzel’
kadındır (Sutton, 2009).
Güzellik ve fiziksel çekiciliğin çok önemsendiği günümüzde kadınlar genel olarak
görünüşlerinden şikâyet etmekte ve fiziksel görünüşlerini istedikleri ya da hayal ettikleri hale
getirmek için güzellik ürünleri almaktadırlar (Kaur et al., 2013). Her ne kadar erkekler de kozmetik
ürünler satın alsalar da bu ürünlerin ve reklamlarının esas hedef kitlesi kadınlardır. Güzellik
söylemi, kadınlara kusursuz bir imaj sunar, güzellik kriterlerini dayatır ve kadınlara yetersiz
olduklarını hissettirir; bu eksikliklerin ve yetersizliklerin aşılmasının ise ancak güzellik
endüstrisinin ürün ve hizmetlerinin satın alınmasıyla mümkün olduğu imajı yaratılmaktadır (Özgen,
2017).
REKLAMLARDA GÜZELLİK
Kitle kültürünün simgesi olan reklamlar, tüketicileri mal veya hizmetleri satın almaya ikna etme
amacının yanı sıra reklama sinmiş gizli değerler de yaratır ve aktarırlar. Bu nedenle reklamlar
semboliktir. Reklam bize hayallerimizi, arzularımızı satar. Olmak istediğimiz ‘ben’ için
kusurlarımızı, eksiklerimizi gidermemiz gerektiğini söyler. Reklamda gösterilen sorunların
çözümünün satın alınacak ürünle mümkün olduğu hissi yaratılır.
Veale ve arkadaşları (2003) bireylerin kendilerini diğerleri ile karşılaştırdığı ve kendilerine dair
kimliklerini oluşturdukları süreçte gerçek benlik, ideal benlik ve zorunlu/gerekli benlik olmak üzere
üç temel kimlik inancı tanımı yapmaktadırlar. Gerçek benlik kişinin sahip olduğuna inandığı
mevcut özelliklerini, ideal benlik kişinin sahip olmaktan hoşlandığı ideal ve istenen özellikleri
anlatırken; zorunlu benlik ise bireyin olmakla yükümlü olduğuna inandığı kişiliktir. Bir başka
deyişle bireylerin kim olduklarına (gerçek), kim olmak istediklerine (ideal) ve kim olmaları
gerektiğine (zorunlu) inandıklarına dair belirli düşünceleri vardır. Reklam bireylerin benlik
algılarından hareket eder ve bireyleri gerçek benliğin kusurlu, istenmeyen bir şey olduğuna, ideal
benliğin ancak satın alınacak ürünlerle ulaşılabilecek bir şey olduğuna ve zorunlu benliğin de
toplumca onaylanan bir şey olduğuna ikna etmeye çalışır.
Sanayi Devrimi sonrasında pazardaki ürün ve markaların artması, reklamcılığın bir endüstri
haline gelmesi ve tüketicilerin giderek artan güzellik arayışı markaları, güzellik bağlamındaki
vaatlerini reklamlarla tüketicilere aktarmaya sevk etmiştir. Güzellik reklamlarda ürünlerin satışını
artırmak amacıyla çok kullanılan bir kavramdır. Araştırmalar, fiziksel açıdan çekici kişilerin daha
olumlu, ikna edici ve güvenilir olarak değerlendirildiğini göstermektedir (Bissell & Chung, 2009;
Goodman, Morris & Sutherland, 2008). Reklamlardaki kusursuz güzellikteki ünlüler bize, doğru
tercihi yapmamız halinde bizim de kusursuz bir güzelliğe sahip olabileceğimizi söylerler. Reklam
tüketiciye henüz kıskanılır olmadığı ama ‘olabileceği’ mesajını verir (Berger, 2007: 149).
Reklamlarda güzellik bir vaat olarak sunulmaktadır. Özellikle de kozmetik reklamları
incelendiğinde, marka vaatlerinin temelinde güzel olma olgusunun yattığı görülmektedir (Oğuz,
2010: 188). “Reklamlar, kadınlara bu ürünleri pazarlarken; onlara kimlik vaat etmekte,
reklamlardaki kadınlar gibi ol ya da olma demekte, diğer yandan ise kadınların narsistik
duygularına seslenmekte ve onları kendilerini beğenmeye çağırmaktadır” (Demir ve Yiğit, 2013:
463). Reklam metinleri çekici olmak isteyen kadınların pürüzsüz ve sağlıklı görünen bir cilde sahip
olması gerektiği mesajını verir. Reklamlarda, solgun cildi onarmak için ürünün içeriğinde ne kadar
özel şeyler olduğunu ya da ürünün cilt yüzeyini düzelterek tüketicinin zihnindeki güzellik imajına
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ulaşmasına nasıl yardımcı olacağını anlatan pek çok ifade vardır. Reklamlarda bu ürünlerin nasıl
büyük etkileri olduğu ya da içeriğinin ne kadar eşsiz olduğu abartılarak anlatılır. Kozmetik
endüstrisi reklamları, pürüzsüz bir cilt ve bunun sağlayacağı güzellikle gelecek popülerlik vaadiyle
kadınların güvensizlik ve endişe hislerinden faydalanırlar. Kusursuzluk için engel teşkil eden
yaşlanma da kadınlarda bir çeşit takıntı haline getirilmiştir. Pürüzsüz bir cilt yetmez, cildin aynı
zamanda kırışıklık, sarkma gibi yaşlanma etkilerinden de korunması gerekir. Bu nedenle de
kadınların yaşlanmanın istenmeyen hatta zararlı bir şey olduğuna ikna edilmesi gerekir ki bunu
önlemek için yeni ürünler satın almaya devam etsinler (Brumberg, 1997).

REKLAMIN MİTLEŞTİRİCİ GÜCÜ
Reklamların ikna etme fonksiyonu, bugün modern reklamcılığın ana amacı olarak
görünmektedir. İnsanların arzuları ile üretim arasında bağ kuran reklam, tüketiciyi belli bir yönde
davranmaya ve reklamı yapılan mal veya hizmetin tercih edilmesini sağlamaya çalışır. Bunun
yaparken gerçekleri beyan etmez, bir çözüm ya da hayal satar.
Reklam, reklamı yapılan ürün ile mutluluk ve başarı gibi arzulanan koşullar arasında bir bağlantı
kurmayı hedefler ve ikna amacıyla bazen duyguların, bazen arzuların, bazen de korkuların
sömürülmesine dayanmaktadır (Çamdereli, 2006: 42). Revlon'un kurucusu Charles Revlon'un şu
yorumunu hatırlamak yerinde olur: “Biz fabrikamızda ruj üretiyoruz, reklamımızda umut satıyoruz”
(Kotler, 2005: 141). İnsan hayatını kuşatan reklam imgeleri, devamlı olarak mutlu, başarılı
insanlarla dolu, sorunlardan uzak bir hayali dünya yaratmaktadır. İzleyiciler de aktif olarak bu
dünyanın içinde konumlanmaktadır; tabi onlar ancak ürünleri kullandıkları müddetçe bu dünyanın
kapısını aralayabileceklerdir (Batı ve Baygül, 2006: 50).
Reklam, bir ürün ya da hizmetin hoşa giden yönlerini tanıtarak kişilerde yeni ihtiyaçlar
yaratmayı amaçlar. Çağdaş reklamcılık bir ürünü satmaya çalışırken genellikle kültüre ve onun
değerlerine başvurmanın yanı sıra en çok da imge ve göstergelerden yararlanır. Reklamı bir
gösterge sistemi olarak tanımlayan Barthes (1990) bu gösterge sistemini yönlendiren anlam
sistemini de mit olarak adlandırır. Modern toplumlarda reklamın, geleneksel toplumlardaki
efsanelerin doğası ve işlevine benzeyen mitsel bir boyutu vardır. Bir reklam mesajında mit, kültürel
ya da ideolojik olarak açıklayıcı veya tanımlayıcı faktörlere işaret eder (Chapman, 1986: 60).
Reklamı, temelinde bir gösterge olarak tanımlayan Williamson (2001) göstergenin, bir gösteren
ve gösterilenden oluştuğunu ve gösterilen olmadan gösterenin bir anlam ifade etmediğini söyler. Bir
parfüm ya da krem reklamında fotoğrafı ‘gösterilen’ ünlü film yıldızı güzellik, farklılık gibi yan
anlamların ‘göstereni’dir. Reklamın seslendiği kişi(ler) gösteren ile gösterileni birleştirip gösterge
haline getirmek için kültürel kodları yani gönderge sistemini kullanır. Williamson reklamın
mitleştirme sürecini bir parfüm reklamı üzerinden örneklendirir. Ona göre, Catherine Deneuve’nün
yüzünün yer aldığı Channel parfüm reklamı, mitsel bir dili, zaten var olan gönderge sistemini
kullanır ve kendi ürününden söz etmek için o sistem içinde gösteren (Catherine Deneuve) ile
gösterilen (çekicilik, güzellik) arasında mitsel olarak kurulan ilişkiyi kendine mal eder. Böylece
yeni bir anlamlılık sistemi yaratır. Eğer Deneuve güzel ve şık olmakla ünlü olmasaydı ve bizim için
bir şeyler ifade etmeseydi, onun yüzü ile parfüm arasında kurulan bağ anlamsız olurdu. Mitleştirme
süreci sonucunda reklamdan önce bizim için bir anlama sahip olmayan ürüne, bizim için anlamı
olan bir kişi ya da nesne aracılığıyla mitsel bir değer verilmektedir.
YÖNTEM
Reklamın mitleştirici gücünün en fazla harekete geçirildiği alanların başında kozmetik ürünleri
gelmektedir. Güzelliğin mitleştirilerek adeta bir tapınağa dönüştürüldüğü, modern kadın için adeta
bir zorunluluk olarak sunulduğu bu reklamlarda öne çıkan ürünlerden biri nemlendirici kremlerdir.
Zira pürüzsüz bir cilt, güzelliğin olmazsa olmazı, mütemmim cüzüdür.
Çalışmada 2018 yılı içinde yayınlanan toplam 5 markanın televizyon reklamı Chapman’ın Mit
Analizi Modeli ile incelenmiştir. Sigara reklamlarını çözümlediği çalışmasında Chapman (1986)
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ürüne ya da kullanıcısına dair Mitler, Vaatler ve Problemleri göstermeye dayanan bir analiz modeli
ortaya koymuştur. Vaatler, reklamdaki ürünün kullanıcısına neyi vaat ettiğini; problemler ise neyi
azaltmayı önerdiğini analiz etmeye yönelik olup mitler de reklam mesajının inşasında başvurulan
toplumsal ya da kültürel kabullere yani gönderge sistemine işaret etmektedir.
Reklamda Mit Analizi Modeli (Chapman, 1986: 73)
VAAT(LER)
ÜRÜN

KULLANICI

PROBLEM(LER)

MİT(LER)

Ürünün olumlu
tarafları

Ürünün tüketiciye
çağrıştırdığı olumsuz
tarafları

Bir sosyal/kültürel mit için
metafor olarak kullanılan
ürünün rolü

Ürünün
kullanıcılarının
olumlu özellikleri

Ürünün mevcut ya da
potansiyel
kullanıcılarının
olumsuz özellikleri

Ürünü kullanan kişinin
temel vasıfları, ihtiyaçları ve
sosyal konumu gibi
özellikleri kısaca mitsel
portresi

Çalışmada Arko’nun İnci Dokunuşu, Bepanthol’un Provitamin B5 Cilt Bakım Kremi, Garnier’in
Nem Dengesi, Loreal’in Yaş Uzmanı ve Nivea’nın Aqua Sensation Canlandırıcı Krem ürünlerinin
reklamları ürüne ve kullanıcıya dair mesajları açısından incelenmiştir.
KREM REKLAMLARIN ANALİZİ
Reklamların üçünde ünlü kişiler kullanılmıştır. Bepanthol reklamında oyuncu Tuba Ünsal,
Loreal reklamında oyuncu Nur Fettahoğlu ve Nivea reklamında da oyuncu Pelin Karahan yer
almıştır.

Reklamların genel özelliklerin e bakıldığında tüm reklamlarda ürünün içeriğine dair “inci özlü”,
“Provitamin B5’li formül”, “Matlaştırıcı sorbe, ferahlatıcı krem, canlandırıcı jel, besleyici balsam,
UV korumalı losyon”, “Çölde bile kendini yenileyebilen Opuntia çiçeği özlü formül”, “Hücreler
arası nem akışını sağlayarak cildi 5 katmana kadar nemlendiren salatalık özlü formül” gibi ayrıntılı
bilgiler verilmektedir. Böylece ürünün ne kadar özel ve ne kadar etkili olduğu anlatılmaya
çalışılmaktadır.
Reklamlarda kullanılan “En değerli giysiniz cildiniz (Arko Nem)”, “Bana en iyi o bakar
(Garnier)”, “İyi cilt bakımı detaylarda saklıdır (Bepanthol)”, “Çünkü biz buna değeriz (Loreal)”,
“Kat kat güzellik” gibi sloganlar, bakımlı cildin kadınlar için önemi ve vazgeçilmezliğini
vurgulamaktadır.
Reklamlarda gösterilen tüm karakterler genç, güzel ve sağlıklı kadınlardır. Güzelliğin genç bir
kadınla bağdaştırılması reklamlarda sık karşılaşılan bir durumdur. Dört reklamda kadının aynaya
baktığı bir sahne vardır. Kadın aynada kendi güzelliğini izlemektedir ama seyirci de kadının
aynadaki aksini izlemektedir. Kadın aynaya bakmakta ama izleyiciye yani bize seslenmekte, bu
ürünleri kullanmamız halinde onlara benzeyebileceğimiz mesajı verilmektedir. Reventos (1998)
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reklamcılıkta, kadının kendi güzelliği ile ilgili yıkıcı duygularının güzellik–gençlik–sağlık denklemi
ile manipüle edildiğini söyler. Önce gençlik ve sağlıkla eşitlenen güzellik daha sonra ürünle
bağdaştırılır.

nk
Giysiler, mekanlar, dekorasyon ve arka fon
larda temizlik ve saflığın simgesi beyaz re
hakimdir. Arko reklamında bunun gösterenler i beyaz inciler; Bepanthol reklamında oda nın
duvarları, penceredeki tül ve yerdeki oyuncaklar; Loreal reklamında koltuk ve örtülerdir.
Reklamlarda yoğun kullanılan bir diğer öğe de sudur. Nemlendirme, su ile özdeşleştirilmektedir.
Garnier reklamında su ile dolan bir kavanoz ve farklı renklerde üzerinde damacana olan su sebilleri;
Loreal reklamında çölü yeşerten yağmur; Nivea reklamında şelaleler ve göl kenarı gösterilmektedir.

Reklamların Mit Analizi
VAAT
Cildin güzelliğini
koruma

Günlük bakımını
yapamama

Mücevherden daha
değerli

Kullanıcı

Güzellik

Bakımsızlık

Güzel ve değerli kadın

Ürün

Cildi koruma

Güzelliğin arkasındaki
gizli güç

Kullanıcı

Güzellik

Ürün

Cildin hak ettiği
bakım

Vitaminsiz kalmış, kuru
ve hassas cilt
İş ve ev arasında cilt
bakımına zaman
ayıramama
Klasik nemlendiricileri
kullanmak zorunda
kalma

Kullanıcı

Güzellik

Kendisine hak ettiği
bakımı verememe

Bakımlı, yeniliğe açık
kadın

Ürün

Yaşa özel
nemlendirme

Gençliği koruyamama

Genç bir görünüm,
gençlik

Kullanıcı

Güzellik

Yaşlanma

Her yaşta güzel kadın

Bepanthol

Garnier
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Ürün
Arko

Loreal

PROBLEM
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Her şeye yetişen
bakımlı ve güzel kadın
Daha uzun süreli ve
etkili canlılık
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Ürün
Nivea

Cildi canlandırıp
yenileme

Kullanıcı Güzellik

Cildin canlılığını
kaybetmesi

Derinlemesine
gençleştirme

Şehir hayatında
doğallığı ve canlılığı
kaybetme

Gençlik ve güzellik

SONUÇ
Başta nemlendirici kremler olmak üzere kozmetik endüstrisinin reklamlarının temelinde güzellik
vaadi vardır. Bu ürünleri kullananların ekrandaki ya da hayalindeki güzel kişi olabileceği mesajı
verilmektedir.
Nemlendirici krem reklamlarında güzelliğin nasıl mitleştirildiğini göstermeye çalışan bu
çalışmada, incelenen 5 markanın televizyon reklamlarında da güzelliğe dair klasik ve geleneksel bir
bakış açısından hareket edildiği görülmektedir. Genç kadınların pürüzsüz cildinde var olan güzellik,
gençlik ve canlılık ile eşleştirilmektedir. Ünlü bir yıldız, bir anne ya da çalışan bir kadın olmanın
fark etmediği, güzelliğin temeli olan cilt bakımının her kadının temel ihtiyacı olduğu düşüncesi
yerleştirilmeye çalışılmaktadır.
Reklam metinlerinde güzelliğin kadın için mücevherlerden bile daha değerli, daima ve her yaşta
korunması gereken bir özellik olduğu söylenmekte, bunu da ancak reklamı yapılan ürün sayesinde
yapabilecekleri mesajı verilmektedir. Böylece bir yandan mitsel bir söyleme dönüşen güzellik bir
yandan da yeterince paranız varsa satın alınabilir bir şey haline de gelmektedir.
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İNTERNET ARAMA HACMİNE DAYALI ALTIN YATIRIM STRATEJİSİ
GOLD INVESTMENT STRATEGY BASED ON INTERNET SEARCH VOLUME
Emre KAPLANOĞLU
Doç. Dr., Ege Üniversitesi
ÖZET
İnternet arama motorları bilgiye en kolay ve en hızlı erişmek için ilk akla gelen mecralar
olmaktadır. İnternet arama motorları arasında en fazla kullanılanlardan bir tanesi Google arama
motorudur. Google, çoğunlukla bir arama motoru olarak tanınmakla birlikte, hizmetleri arasında
Gmail, Translate, Maps, Drive, Google Play ve Scholar gibi birçok internet tabanlı uygulamayı da
barındırmaktadır. Google Trends, internet tabanlı uygulamalarından olup, Google arama motorunda
sorgulananları anahtar kelime bazında farklı coğrafya ve tarihlere göre ne sıklıkta arandığını
göstermektedir. Geçmiş aramaları ve zaman kesitini dikkate alarak bir arama hacim endeksi
oluşturmaktadır. Google Trends’ten elde edilen verilerle grip salgını, seyahat rakamları, ev satışları,
otomobil satışları, enflasyon rakamları, faiz oranı, pay fiyatı, borsa, ekonomik kriz ve birçok
ekonomik göstergenin tahmini gibi konular üzerinde çalışmalar yapılmıştır.
Bu araştırmanın amacı, internet arama hacim verilerinin altınla ilişkisini açıklamak, yatırım
stratejisi oluşturmak, analizini yapmak ve öneriler getirmektir. Literatür incelenmiş, altın üzerinde
etkisi olan değişkenler anahtar kelime olarak tespit edilmiş ve sonuç Türkiye’de son iki yıllık
dönemi kapsayacak şekilde taratılmıştır. Arama hacim verileri ve altın fiyatları haftalık olarak
alınmıştır. Arama hacim verileri altın için alım-satım benzetiminde kullanılmıştır. Alım-satım
benzetiminde Al-Sat ve Al-Bekle olmak üzere iki farklı yatırım stratejisi vardır. Al-Bekle
stratejisinde yatırımcı, altını dönemin başında alıp ve dönem sonuna kadar elinde tutmaktadır. AlSat stratejisinde ise arama hacim endeksine göre haftalık alım, satım veya alım-satım yapmama
kararı vermiştir. İki yıllık dönem sonunda gram altın için iki farklı yatırım stratejisine göre elde
edilen getirilerde farklılıklar bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Google Trends, İnternet Arama Hacmi, Altın
ABSTRACT
Internet search engines are the first channels that come to mind for the easiest and fastest access to
information. One of the most used internet search engine is Google. While Google is often
recognized as a search engine, its services include many internet-based applications such as Gmail,
Translate, Maps, Drive, Google Play and Scholar. Google Trends is an application that shows how
often Google are searched by keyword based on different geographies and dates. It creates a search
volume index by taking into consideration the past searches and time section. Data from Google
Trends have been conducted on topics such as the flu epidemic, travel figures, home sales,
automobile sales, inflation figures, interest rates, share prices, the stock market, the economic crisis
and the prediction of many economic indicators.
The aim of this research is to explain the relationship between internet search volume data and gold,
to form an investment strategy, to analyze and to make suggestions. Examined the literature,
variables that have an impact on gold have been identified as keywords and the results were
scanned to include Turkey in the last two-year period. Search volume data and gold prices are taken
weekly. The exploration volume data are used in trading simulations for gold. There are two
different investment strategies, Buy-Sell and Buy-Hold, in the trading simulation. In the Al-Hold
strategy, the investor buys gold at the beginning of the period and holds it until the end of the
period. In the Buy-Sell strategy, it decided not to buy, sell or trade weekly according to the search
volume index. At the end of the two-year period, there were differences in returns obtained
according to two different investment strategies.
Keywords: Google Trends, Internet Search Volume, Gold
1. GİRİŞ
Günümüzde bilgiye erişmek geçmiş dönemlerle kıyaslandığında internet arama motorlarıyla daha
kolay hale gelmiştir. Her türlü sorunun cevabı internet tabanlı arama motorlarında aranabilmektedir.
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Arama motorları, sistemin bir çıktı olarak sonuçlanmış bilgilerin ve kayıtların tümünü
karşılaştırarak arayan, bir aramanın kabul edilebilirliği için işlemler yapan, verilerin ihtiyaca uygun
olmasını sağlayan bir tarama ve elde etme aracıdır (Rowley; 2000, 27). İstenilen nitelikteki bilgiye
ulaşmaya yardımcı olan arama motorları, anahtar kelimelerin arama sonuçlarını kullanıcı ekranına
vermekte, hatta “…… mı demek istediniz?” şeklinde sonucu teyit etmek isteyen yapay zeka
uygulamasına dönüşmeye başlamıştır. Arama motorları arasında ülkemizde en fazla kullanılan
arama motorlarından biri de Google’ınkidir. Kullanıcıların sorgulamaları olan terim, kelime, cümle
veya resim aramalarının izleri arama motoruna sahip şirketlerin veri tabanlarında saklanmaktadır.
Google, 2004 yılında başlattığı Google Trends uygulamasıyla kullanıcı aramalarına ait terimlerin
sıklıklarını isteye bağlı coğrafi sınırlamalar ile paylaşmaktadır. Google Trend arama çubuğunda bir
anahtar kelime veya konu girerek tüm dünyadan kullanıcıların neler aradığını görselleştirmekte
veya isteyen kullanıcılara ilgili zamandaki verileri indirme imkânı sağlamaktadır. Günlük arama
trendlerinde, yılın arama trendleri verileri ve bazı ülkelerde kullanılabilen News Lab ve Trendler
yer almaktadır. Trend olan aramalar, günlük arama trendleri ile gerçek zamanlı arama trendlerini
kapsamaktadır. Günlük arama trendleri, son yirmi dört saatteki tüm aramalar arasında arama sıklığı
önemli ölçüde artış gösteren aramaları vurgular ve her saat güncellenmektedir. Kişilerin herhangi
bir zamanda en çok ilgilendikleri konular ve aramaların birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl
sıralandıklarını görmek için günlük arama trendlerini kullanabilmektedir. Gerçek zamanlı arama
trendleri, son yapılan tüm aramalar arasında arama sıklığı önemli ölçüde artış gösteren aramaları
getirmektedir. Gerçek zamanlı aramalar, oluşturulan algoritmalar tarafından tespit edilen bilgi
grafiği konularını, aramaya olan ilgiyi ve Google makalelerini içermektedir (Google, 2019).
Google Trends, belirlenmiş bir terim veya terimlerin arama sorguları hacminin ve hacimlerinin
zaman içinde nasıl değiştiğini yayınlayan bir platformdur. Google’da arananların karşılaştırılmasını
kolaylaştırmak amacıyla verileri normalleştirerek sunmaktadır. Verilerin normalleştirilmesi aranan
bir kelimenin güncel aranma sayısı ile toplam aranma sayısı ilişkisine göre hesaplanmaktadır.
Yeniden bir ölçeklendirmeye tabi tutulan normalleştirilen veri 0 ile 100 arasında bir değer
almaktadır. Yeniden ölçeklendirilen normalleştirilmiş veri bir arama hacim endeksine
dönüşmektedir. Kelime sıklığını istenilen zaman aralığında görmek için seçim yapıldığında en uzun
zaman aralığı 2004 yılından günümüze, en kısa zaman aralığı da bir önceki saat olmaktadır. Seçilen
zaman aralığına bağlı olarak arama hacim endeksi verisinin zaman ölçeği de değişmektedir.
Örneğin, en uzun zaman aralığında (2004 yılından günümüze) aylık, son beş yıllık aralıkta haftalık
veya son 12 ay aralıkta günlük arama hacim endeksi verilerini sunmaktadır. Geçmiş veriler arama
sıklıklarını, bir başka ifadeyle o dönemdeki popülaritesini vermektedir. Aramanın ilgili dönemle
ilişkilendirilmesinin belirli nedenleri olabilir. Bu nedenlerin ortaya çıkarılması ve farklı modeller
oluşturularak analiz edilmesi mümkündür. Ayrıca geçmiş veriler çoğunlukla gelecek
tahminlemesinde kullanılmaktadır. Araştırmacılar bu verileri kullanarak gelecekle ilgili tahmin
yöntemleri geliştirmeye çalışmaktadırlar. Grip salgını, seyahat rakamları, ev satışları, otomobil
satışları, enflasyon rakamları, faiz oranı, pay fiyatı, borsa, ekonomik kriz ve birçok ekonomik
göstergenin tahmini gibi konular üzerinde çalışmalar bulunmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, Google Trends Arama Hacim Endeksinden elde edilen verilerin ons altın ve
gram altın ilişkisini açıklamak, bu ilişkiye göre yatırım stratejisi oluşturmak, yatırım stratejisinin
analizini yapmak ve konuyla ilgili çalışma yapacaklara öneriler getirmektir. Literatürde altın
üzerine yapılmış çalışmalar incelenmiş, altın üzerinde etkisi olduğu belirlenen değişkenler on iki
anahtar kelime olarak tespit edilmiş ve on iki anahtar kelime sonuç Türkiye’yi kapsayacak şekilde
sorgulanmıştır. Bu anahtar kelimelerin arama hacim verileri ve ons altın ve gram altın verileri
haftalık olarak alınmıştır. Araştırma son iki yıllık dönemi kapsamaktadır. Araştırma kapsamında
elde edilen seriler durağanlaştırılmış ve normallik testi yapılmıştır. Anahtar kelimelerin arama
hacimleri ile ons altın ve gram altın haftalık getirileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu ilişki de göz
önünde bulundurularak anahtar kelimelerin son iki yıllık arama hacim verileri gram altın için alımsatım benzetiminde kullanılmıştır. Alım-satım benzetiminde AL-SAT ve AL-BEKLE olmak üzere
iki farklı yatırım stratejisi vardır. AL-BEKLE stratejisinin uygulamasında yatırımcı, gram altını
dönemin başında alıp ve dönem sonuna kadar elinde tutmaktadır. AL-SAT stratejisinde ise
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yatırımcı altın kelimesinin arama hacimlerine göre haftalık alım, satım veya alım-satım yapmama
kararı vermiştir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır ve bundan sonraki bölüm olan ikinci bölümde
literatür taraması yer almaktadır. Üçüncü bölümde çalışmanın kapsamı ve yöntemi açıklanmış,
dördüncü bölümde bulgular paylaşılmıştır. Beşinci bölümde ise çalışmanın sonuçları ve konuyla
bağlantılı çalışma yapacaklar için öneriler verilmiştir.
2. LİTERATÜR TARAMASI
Choi ve Varian (2012) çalışmalarında otomobil satışları, işsizlik başvuruları, seyahat güzergâhları
planlanması ve tüketici güveni gibi ekonomik göstergelerin arama motoru verilerine göre yakın
tarihli değerlerinin nasıl tahmin edilebileceğini göstermişlerdir. Challet ve Ayed (2013) gelecekteki
finansal endeks getiri tahmininde Google Trends’in yeterli ölçüde veri barındırdığını ifade
etmişlerdir. Geleceği tahmin etmede finansla ilgili rastgele olarak seçilen anahtar kelimelerin
hastalık, klasik arabalar veya bilgisayar oyunlarıyla ilgili rastgele seçilmiş anahtar kelimelerle
karşılaştırıldığında daha kullanışlı olmadığı sonucuna varmışlardır. Arama motorunda sorgulanacak
anahtar kelime seçiminin çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Challet ve Ayed (2014) doğrusal
olmayan makine öğrenimi kullanarak gelecekteki finansal getirileri Google Trends ile tahmin
edilebilirliğini araştırmışlardır. Google Trends verilerinin birçok yönden getirilerle benzer
özelliklere sahip olduğunu bulmuşlardır. Her iki veri de gürültülü ve olağandışı olayları
içermektedir. Bu nedenle makine öğrenmesi eğilimlere ve aşırı olaylara odaklanarak öğrenmektedir.
Pries, Moat ve Stanley (2013) inceledikleri Ocak 2004’ten Şubat 2011’e kadarki dönemde Google
Trends verilerinin sadece ekonominin mevcut durumunu değil, gelecekle ilgili ekonomik aktörlerin
davranışları konusunda bilgi sağladığını tespit etmişlerdir. Hisse senedi piyasası düşmeden önce
finansal piyasalarla ilgili arama hacimlerinin arttığını, bu gibi uyarı sinyalleriyle kârlı yatırım
stratejileri oluşturulabileceği sonucuna varmışlardır. Turan (2014) BIST-100’de faaliyet gösteren on
şirketin hisse getirilerinin volatilitesiyle Google Trend arama hacmiyle ilişkisini analiz etmiştir.
Internet arama hacmiyle hisse senetlerinin getirilerinin volatilitesi arasında bir ilişki tespit etmiş, bu
ilişki işlem hacminin açıklayıcı değişken olarak ilave edildiğinde de değişmemektedir. Dolayısıyla,
açıklayıcı değişken olarak hem tek başına internet arama hacminin veya işlem hacmiyle birlikte
hisse getirilerindeki değişen varyansı tamamen açıklayamamaktadır. Wang ve diğerleri (2017) Çin
hisse endeksi vadeli piyasalarında yatırımcı duyarlılığını açıklamak için Baidu’nun arama hacim
endeksi verilerini kullanmışlardır. Kısa vadede getiri dönüşü anormal arama hacim endeksiyle
tahmin edilmekte ve bu anormal arama hacim endeksleri mobil cihaz aramalarından değil de kişisel
bilgisayar kullanıcılarının aramalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, vadeli işlemler üzerindeki
kısıtlamalar anormal olan arama hacmi endeksi ile getiri arasındaki ilişkiyi önemli derecede
değiştirmektedir. Ahmed ve diğerleri (2017) Pakistan hisse piyasasını etkileyen, 2010 ile 2015 arası
ticari, siyasi ve finansal olayları Google Trends aramalarına göre analiz etmişlerdir. Bu başlıklar
altında yapılan aramaların hisse senedi piyasasındaki yükseliş veya düşüşlerle ilişkisi bulunmuştur.
Perlin ve diğerleri (2017) Google arama sorgularıyla uluslararası hisse senetleri piyasalarının bazı
özellikleriyle ilişkisini incelemişlerdir. İngilizce konuşulan dört farklı ülkede finansla ilgili kelime
arama hacimlerinin piyasa belirsizliği, logaritmik getiriler ve işlem hacimleriyle ilişkisini
modellemişlerdir. Hisse kelimesinin yer aldığı arama sorgusundaki artışın bir sonraki hafta
volatilitede artışa ve endeks fiyatında düşüşe neden olduğunu tespit etmişlerdir. Korkmaz, Çevik ve
Çevik (2017) yatırımcı ilgisi ile hisse senedi piyasası arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır.
Yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgisini ölçmek için Google arama motorunda aranma sıklığı
istatistiklerinden yararlanmışlardır. Bu ilişkiyi ölçmek amacıyla Borsa İstanbul 100 endeksi ile
yatırımcıların ilgisini nedensellik testleri kullanılarak araştırılmıştır. Araştırmaların sonucuna göre
BIST-100 endeks getirisi ile yatırımcı ilgisi arasında güçlü olmayan bir nedensellik ilişkisi vardır.
Ancak, işlem hacmi ile yatırımcı ilgisi arasında herhangi bir nedensellik tespit edilememiştir. Erten
ve Korkmaz (2018) Ocak 2012 ile Aralık 2016 döneminde Google Trends’ten elde edilen veriler ile
BIST-100 endeks getirisi ve işlem hacmi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Google Trends işlem
hacmi verileriyle BIST-100 endeks getirisi ve işlem hacmi arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla
Granger nedensellik analizi yöntemi kullanılmıştır. Google Trends arama hacmi verilerine
dayanılarak oluşturulan bir modele göre hisse senedi ticareti benzetimi uygulanmıştır. Araştırmanın
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sonucunda oluşturulan ticaret algoritması ile yapılan BIST-100 endeks değeri Al-Sat işlemlerine
göre dönem sonunda %389,6’lık getiri elde edildiği ve aynı dönemde Al-Bekle stratejisi ile
%155,2’lik getiri elde edildiği belirtilmiştir. Tan ve Taş (2019) çalışmalarında anormal Google
arama hacim endeksini kullanarak doğrudan firmaya özgü yatırımcı ilgisini kullanarak bir ölçüt
oluşturmuşlardır. Anormal derecede yüksek dikkat çeken hisselerden daha yüksek getiri elde
edildiğini bulmuşlardır. Ayrıca yatırımcıların ilgi düzeylerine göre portföy oluşturulmuş, ilginin
yüksek olduğu hisseler için uzun ve ilginin az olduğu hisseler içinde kısa pozisyon stratejilerini
uygulayarak önemli getiri elde edildiğini göstermişlerdir.
3. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ
Bu başlık altında araştırmanın kapsamı ve yöntemi açıklanmıştır.
3.1. Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın kapsamına literatürden yararlanılarak oluşturulan, ons altın ve gram altın üzerinde
etkisi olduğu belirlenen on iki anahtar kelime ile ons altın ve gram altın getirileri girmektedir.
Araştırmada incelenen dönem 02.07.2017-30.09.2019 arasıdır. Google Trends arama sonuçlarına
göre anahtar kelimelere ait veriler, ons altın ve gram altın verileri haftalık verilerdir. İnternet arama
verileri Google Trends’ten, ons altın ve gram altın verileri Investing’den elde edilmiştir
(www.investing.com). Verilerin elde edildikleri kaynaklar, Google Trends’te aranan anahtar
kelimeler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Ons Altın, Gram Altın, Anahtar Kelimeler, İncelenen Dönem ve Veri Kaynakları
Kıymetli
İncelenen
Veri Kaynağı
Anahtar Kelimeler
Veri Kaynağı
Metal
Dönem
1 ALTIN
7 DOLAR
2 ENFLASYON 8 PETROL
ONS ALTIN
9 EURO
01.07.2017- 3 FAİZ
Google
Investing.com
GRAM
4
BANKA
10
PARA
30.09.2019
Trends
ALTIN
5 BORÇ
11 GÜMÜŞ
6 BORSA
12 BAKIR
3.2. Araştırmanın Yöntemi
Google Trends’te sadece Türkiye’yi kapsayacak şekilde araştırma döneminde on iki anahtar kelime
sorgulatılmıştır. Araştırma kapsamındaki veriler elde edildikten sonra verileri durağanlaştırmak
amacıyla doğal logaritmaları alınmıştır. Araştırma kapsamındaki anahtar kelimelerin arama hacim
verilerinin doğal logaritmaları (LN) hesaplanmıştır. Ons altın ve gram altının haftalık verileri de
doğal logaritmaları alınarak haftalık getirileri hesaplanmıştır. Ons altın ve gram altının haftalık
verilerinin doğal logaritma alınarak haftalık getirilerinin hesaplanması Denklem 1’de verilmiştir
(Karcıoğlu
ve Özer, 2017, s. 461).
𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐺𝐺𝐺𝐺= � 𝑡𝑡𝑡𝑡 �
(1)
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡−1

Denklem 1’de,
G = Getiri Oranı,
Pt = t dönemindeki kapanış fiyatı,
Pt-1 = t-1 dönemindeki kapanış fiyatıdır.
Doğal logaritmaları alınmış veriler için serilerin normallik testi olan Kolmogorov-Smirnov testi
uygulanmıştır. Kolmogorov-Smirnov testi sonucuna göre seriler normallik özelliği taşıyıp taşımama
durumlarına göre korelasyon analizi ile anahtar kelime arama hacimleriyle ons altın ve gram altın
getirilerinin ilişki düzeyi belirlenmiştir. İlişki düzeyleri de dikkate alınarak anahtar kelimelerle gram
altın yatırım analizi yapılmıştır. Yatırım analizi için ilk olarak Al-Bekle stratejisi yer almaktadır. Bu
stratejide yatırımcı gram altını alıp incelenen dönemin sonuna kadar elinde tutmakta ve kümülatif
bir getiri elde etmektedir. İkinci stratejide ise Google Trends arama hacim verisine bağlı olarak
Alım, Satım veya Alım-Satım yapmama kararı vermektedir. 09.07.2017 haftasından başlayarak
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işlem kararı alacağı haftadan önce üç haftalık (örneğin; 09.07.2017, 16.07.2017 ve 23.07.2017
haftaları) anahtar kelimelerin arama hacimlerinin ağırlıklı ortalamaları alınmıştır. Ağırlıklı
ortalamalar için ağırlıklar ilk haftada 0,25, ikinci haftada 0,30 ve üçüncü haftada 0,45 olarak
belirlenmiştir. Değerlendirme yapılacak haftadaki arama hacim verisi ile ağırlıklı ortalama arama
hacim verisi arasındaki fark olumlu ise sonraki haftada (24.07.2017 hafta başı) alım, olumsuz ise
satım kararı verilecektir. Herhangi bir fark yoksa alım veya satım kararı vermeyecektir. Her anahtar
kelime için oluşturulan Google Trends’e dayalı yatırım stratejisi kümülatif getiri olarak
bulunmuştur. Bu durum anahtar kelime “Altın” için belirli bir zaman kesiti içinde (09.07.2017 ile
24.09.2017 arası) örnek olarak Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Altın Kelimesi Arama Hacmine Dayalı Gram Altın Yatırım Analizi Örneği
Google
T–
Gram Al-Bekle
Google
AHO
AlTrends
Hafta Altın
Ağırlık
AHO İşlem Altın
Kâr/Zarar
Trends
Kâr/Zarar
(3)
Bekle
(3)
Getirisi
Yatırımcısı
%
%
09.07.2017 2,89
-0,0094
0,25
16.07.2017 2,83
0,0209
0,30
23.07.2017 3,09
0,0094
0,45
30.07.2017 2,89 2,96 -0,07
-0,0084
100,00 100,00
1
06.08.2017 2,89 2,94 -0,05 SATIŞ 0,0263
2,63
-2,63
0,00
0,00
13.08.2017 2,89 2,94 -0,05 SATIŞ -0,0084
-0,84
0,84
97,37
102,63
20.08.2017 2,83 2,89 -0,06 SATIŞ -0,0178
-1,78
1,78
98,21
101,79
27.08.2017 2,77 2,86 -0,09 SATIŞ 0,0230
2,30
-2,30
99,99
100,01
03.09.2017 3,00 2,82 0,18 SATIŞ 0,0115
1,15
-1,15
97,69
102,31
10.09.2017 2,89 2,89 0,00 ALIŞ -0,0117
-1,17
-1,17
96,54
103,46
17.09.2017 2,83 2,89 -0,06 ALIŞ -0,0004
-0,04
-0,04
95,37
102,29
24.09.2017 2,94 2,89 0,05 SATIŞ 0,0050
0,50
-0,50
95,33
102,25
2,75
-5,17
Altın kelimesinin arama hacim verisi incelenen dönemde ilk üç haftalık ağırlıklı ortalama hacim
verisi 2,96 olarak hesaplanmıştır [(2,89 x 0,25) + (2,83 x 0,30) + (3,09 x 0,45) = 2,96]. Dördüncü
haftanın (30.07.2017 haftası) altın kelimesinin arama hacim verisi 2,89’dur ve önceki üç haftanın
ağırlıklı ortalamasından farkı olumsuzdur (2,96 – 2,89 = -0,07). Google Trends arama hacim
verileri her hafta Pazar günü olarak hesaplamaktadır. Dolayısıyla dördüncü haftanın ilk üç hafta
ağırlıklı ortalamasıyla karşılaştırılması karar olarak beşinci hafta/sonraki hafta başında alınmasını
gerektirecektir. 30.07.2017 tarihindeki olumsuz karar 06.08.2017 haftasının başında satış kararı
verilmesini gerektirir. 06.08.2017 haftası başı olumsuz olduğu için satış kararı verilmiş ve gram
altın getirisi o hafta pozitif olduğu için isabetli bir karar olmamıştır. Google Trends yatırımcısı ilgili
dönemde %-2,63 zarar elde ederken, Al-Bekle stratejisini uygulayan yatırımcı %2,63 kâr etmiştir.
Bu şekilde ağırlıklı ortalama arama hacim verisine göre alım veya satım kararları 24.09.2017
tarihine kadar örnekte sürmektedir. 24.09.2017 tarihi sonunda Al-Bekle yatırımcısı %2,75 kâr ve
kümülatifte 100’den 102,25’e yükselirken, Google Trends işlem hacmi verisine bağlı yatırım kararı
veren yatırımcı %-5,17 zarar ve kümülatifte 95,33’e düşmüştür.
4. BULGULAR
Doğal logaritmaları alınarak durağan hale getirilen on iki anahtar kelimenin arama hacmi serileri,
ons altın ve gram altın haftalık getirileri normallik testi olan Kolmogorov-Smirnov testi
uygulanmıştır. Kolmogorov-Smirnov testine göre serinin normal sayılabilmesi için eşik değer
0,08’den düşük olması gerekmektedir. On iki anahtar kelimenin sadece üçünün serisinde kritik
değer 0,08’den küçük olduğu tespit edilmiştir. Ons altın ve gram altın haftalık doğal logaritmik
getirileri de normallik testini geçememiştir. Arama hacim serilerine ait normallik testi sonuçları
Tablo 3’te verilmiştir.
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Tablo 3: Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi Sonuçları
K-S Değeri Kritik Değer
Sonuç
1
ALTIN
0,526
0,08
Eşik Değer Üzerinde
2
ENFLASYON
0,821
0,08
Eşik Değer Üzerinde
3
FAİZ
0,765
0,08
Eşik Değer Üzerinde
4
BANKA
0,851
0,08
Eşik Değer Üzerinde
5
BORÇ
0,796
0,08
Eşik Değer Üzerinde
6
BORSA
0,535
0,08
Eşik Değer Üzerinde
7
DOLAR
0,777
0,08
Eşik Değer Üzerinde
8
PETROL
0,521
0,08
Eşik Değer Üzerinde
9
EURO
0,468
0,08
Eşik Değer Üzerinde
10 FAİZ
0,732
0,08
Eşik Değer Üzerinde
11 GÜMÜŞ
0,676
0,08
Eşik Değer Üzerinde
12 BAKIR
0,633
0,08
Eşik Değer Üzerinde
ONS ALTIN
0,917
0,08
Eşik Değer Üzerinde
GRAM ALTIN
0,809
0,08
Eşik Değer Üzerinde
Tablo 3 incelendiğinde on iki arama hacim serisinin Kolmogorov-Smirnov katsayısı kritik değer
olan 0,08’in üstünde olduğundan dolayı normallik şartını sağladığı söylenebilir. Ons altın ve gram
altının haftalık doğal logaritmik getirilerinin de Kolmogorov-Smirnov katsayıları kritik değer olan
0,08’in üzerinde kaldığından normallik şartını taşıdığı ifade edilebilir.
Seriler normallik testini geçtiği için parametrik korelasyon analizi olarak Pearson korelasyon analizi
yapılmıştır. On iki anahtar kelimenin arama hacim serileri, ons altın ve gram altın haftalık
getirilerinin Pearson korelasyon analizi sonuçları Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları
Ons Altın Getirisi
Pearson Korelasyon
Katsayısı
ONS ALTIN
GETİRİSİ

1,000

1 ALTIN
2 BAKIR
3 BANKA
4 BORÇ
5 BORSA
6 DOLAR
7 ENFLASYON
8 EURO
9 FAİZ
10 GÜMÜŞ
11 PARA
12 PETROL

-0,079
-0,123
-0,098
-0,169
-0,234
-0,099
-0,004
-0,082
-0,038
0,125
-0,002
0,180
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Gram Altın Getirisi
Pearson Korelasyon
Katsayısı

GRAM
ALTIN
GETİRİSİ
1 ALTIN
2 BAKIR
3 BANKA
4 BORÇ
5 BORSA
6 DOLAR
7 ENFLASYON
8 EURO
9 FAİZ
10 GÜMÜŞ
11 PARA
12 PETROL
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0,025
0,019
0,015
0,011
0,003
0,002
-0,003
-0,007
-0,008
-0,011
-0,037
-0,063
-0,094
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Pearson korelasyon katsayısının 1 olması tam ilişki, 0,5 ile 1 arası kuvvetli ilişki, 0 ile 0,5 arası
zayıf ilişki ve 0 olması durumunda ilişki olmadığı anlamına gelmektedir. Tablo 5 incelendiğinde
anahtar kelimelerin haftalık arama hacim serileri ile ons altın ve gram altın haftalık getirileri
arasında zayıf ilişkinin var olduğu söylenebilir.
Araştırmanın yöntem kısmında yatırım analizi detaylarıyla örnek üzerinden anlatıldığından burada
doğrudan analiz sonuçları paylaşılmıştır. On iki adet anahtar kelimenin Google Trends arama hacim
verilerine göre oluşturulan gram altın yatırım analizi Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Google Trends’e Göre Oluşturulan Gram Altın Yatırım Stratejisi Analizi
Google Trends Kâr/Zarar %
GOOGLE
AL-BEKLE
ALTIN
29,54
129,54
172,30
Tablo 5’te Google Trends’e göre oluşturulan gram altın yatırım stratejilerinden Al-Bekle stratejisine
göre yatırımcı %72,30 ve kümülatifte 172,30 kazanç sağlamaktadır. Al-Sat stratejisini uygulayan
yatırımcı ise %29,54 ve kümülatifte 129,54 kazanç sağlamaktadır.
SONUÇ
Bu araştırmanın amacı olan Google Trends arama hacim verilerinin ons altın ve gram altın haftalık
getirisiyle ilişkisi açıklanmaya çalışılmış, yatırım stratejisi oluşturulmuş ve uygulanmıştır. Google
Trends’te on iki anahtar kelime arama hacmi ile ons altın ve gram altın haftalık getirileri doğal
logaritmaları alınarak durağanlaştırılmış ve normallik testi yapılmıştır.
On iki anahtar kelimenin arama hacmi verileri normal dağılıma uymaktadır. Parametrik olan
durumlarda uygulanan Pearson korelasyon analizi sonucunda verilerle ons altın ve gram altın
getirileri arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Google Trends arama hacim verilerinin
durağanlaştırma aşamasında doğal logaritmanın yanı sıra z skor, maksimum-minumum noktalar
gibi yöntemler kullanılabilir. Yatırım stratejisinde korelasyon düzeylerinden bağımsız olarak
kümülatif getiriler farklılık göstermektedir. İncelenen dönemin değiştirilmesi (seçilen zaman ölçeği
günlük veya aylık olabilir) stratejinin başarısını artıracağı düşünülmektedir. Yatırım stratejisinde
ağırlıklandırma oranları ve hafta sayısı değiştirilebilir.
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SAW YÖNTEMİNİN BENEISH MODELİNE UYGULANMASI
APPLICATION OF SAW METHOD TO BENEISH MODEL
Emre KAPLANOĞLU
Doç. Dr., Ege Üniversitesi
ÖZET
Finansal bilgi manipülasyonu, şirket içindeki bir takım kişi veya grupların genel kabul görmüş
muhasebe ilkelerine göre olağan raporlama çerçevesinden faydalanmaları veya çerçevenin
sınırlarını genişleterek mevcut düzenlemeler ve standartlar dışında faaliyet sonuçlarını menfaatleri
doğrultusunda farklılaştırmalarıdır. Bu menfaatleri için çeşitli finansal bilgi manipülasyon
yöntemlerini kullandıkları için bu yöntemlerin ve finansal bilgi manipülasyonunun tespit edilmesi
önemli hale gelmektedir. Finansal bilgi manipülasyonunu tespit yöntemlerinden bir tanesi de
Beneish (1999) modelidir. Beneish (1999), finansal bilgi manipülasyonu yaptığı belirlenmiş
manipülatör olan şirketler ile manipülatör olmayan şirketleri sekiz bağımsız değişkene sahip bir
modelle analiz etmiş ve oluşturduğu denklem manipülatör şirketleri tespit etmek için bir nevi
kılavuz olmuştur. Diğer taraftan çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemleri de şirketlerin finansal
performanslarını belirlemede ve finansal sıkıntıda olan şirketleri ortaya çıkarmakta
kullanılabilmektedir.
Bu araştırmanın amacı, Borsa İstanbul yakın izleme pazarında işlem gören şirketlerde Beneish
(1999) modeli ile finansal bilgi manipülasyonunu araştırmak, ÇKKV yöntemi olan SAW
yönteminin sonuçlarıyla karşılaştırılmak ve öneriler getirmektir. Yakın izleme pazarındaki şirketler,
Borsa yönetim kurulu tarafından pazara alınma tarihleri esas olmak üzere Beneish (1999)
denklemiyle sınanmış ve finansal manipülasyon bulguları ortaya konmuştur. Beneish (1999)
modelindeki sekiz bağımsız değişken SAW yöntemi için birer kriter olarak değerlendirilmiş ve
şirketler sıralanmıştır. Beneish modeli ve ÇKKV yöntemlerinin finansal bilgi manipülasyonu
bulgusunu ortaya çıkarmada birlikte kullanılabilirliği irdelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Beneish, Borsa İstanbul, SAW, Manipülasyon
ABSTRACT
The manipulation of financial information means that a group of individuals or groups within the
company benefit from the usual reporting framework in accordance with generally accepted
accounting principles or extend the boundaries of the framework and differentiate the results of
operations in line with their own interests, apart from existing regulations and standards. Since these
people or groups use various financial information manipulation methods for their interests, it
becomes important to identify these methods and manipulate financial information. Beneish (1999)
model is one of the methods of detecting financial information manipulation. Beneish (1999)
analyzed companies with identified manipulators that manipulate financial information and nonmanipulators with a model with eight independent variables, and the equation formed as a result of
the analysis was a kind of guide for identifying manipulator companies. On the other hand, multi
criteria decision making (MCDM) methods can be used to determine the financial performance of
companies and reveal the companies that are in financial difficulties.
The aim of this research is to investigate the manipulation of financial information with Beneish
(1999) model in companies traded in Borsa İstanbul watchlist market, to compare with the results of
the MCDM method SAW and to make suggestions. The companies in the watchlist market were
tested with Beneish (1999) equation on the basis of their date of entry into the watchlist market and
the findings of financial manipulation were revealed. The eight independent variables in the
Beneish (1999) model were evaluated as criteria for SAW method and watchlist companies were
ranked. The simultaneously use of the Beneish model and the MCDM methods to reveal the
findings of manipulation of financial information was given.
Keywords: Beneish, Borsa İstanbul, SAW, Manipulation
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GİRİŞ
Finansal bilgi, bir şirketin muhasebe bölümü veya dış kaynaktan yararlanarak raporlamanın sonucu
alınan çıktı ve şirketin finansal durumu ve performansını özetleyen sayısal verilerdir (Bushman ve
Smith, 2001, s. 237). Türk Dil Kurumu’nun Güncel Türkçe Sözlüğü’ne göre manipülasyon,
yönlendirme, seçme, ekleme ve çıkarma yoluyla bilgileri değiştirme anlamına gelmektedir. Allen ve
Gale (1992) çalışmalarında manipülasyon türlerini hareket temelli manipülasyon, bilgi temelli
manipülasyon ve işlem temelli manipülasyon olarak sınıflandırılmıştır. Hisse senedi fiyatını
değiştirecek özellikteki bilgilerin açıklanmasında gerçeğe aykırı biçimde kamuoyuna yansıtılması
bilgi temelli manipülasyondur.
Finansal bilgi manipülasyonu ile bilgi temelli manipülasyon birbirlerinden farklı konulardır.
Finansal bilgi manipülasyonu, şirketlerin genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine göre olağan
raporlama çerçevesinden faydalanmaları veya çerçevenin sınırlarını genişleterek mevcut
düzenlemeler ve standartlar dışında finansal durum ve faaliyet sonuçlarını farklılaştırmalarıdır.
Finansal bilgi manipülasyonunda menkul değerin fiyat dalgalanmaları yaratmak istenilenlerden
sadece bir tanesi olabilir, oysa bilgi manipülasyonunda belki de tek amaç menkul değerin fiyatında
dalgalanma yaratmaktır. Ayrıca, finansal bilgi manipülasyonunu yapan çoğunlukla şirketin içinden
biri/birileriyken, bilgi manipülasyonunda genellikle manipülatör şirket dışından olmaktadır
(Küçüksözen, 2004, s. 30; Küçüksözen ve Küçükkocaoğlu, 2005, s. 4).
Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntemleri de finansal performans ölçümünde
kullanılabilmektedir. ÇKKV yöntemleri karar verme sürecini desteklemek ve birbirleriyle
uyuşmayan kriterlere göre farklı özelliklere sahip alternatifler arasından en uygun olanının seçimi
veya bu alternatiflerin belirlenen amaç doğrultusunda performanslarına göre sıralanmasında
kullanılabilmektedir (Hsieh ve diğerleri 2004, 573; Tiryaki ve Ahlatçıoğlu 2005, 1).
Bu araştırmanın amacı, Borsa İstanbul yakın izleme pazarında işlem gören şirketlerde Beneish
(1999) modeli ile finansal bilgi manipülasyonunu araştırmak, ÇKKV yöntemi olan SAW
yönteminin sonuçlarıyla karşılaştırılmak ve öneriler getirmektir. Yakın izleme pazarındaki şirketler,
Borsa yönetim kurulu tarafından pazara alınma tarihleri esas olmak üzere Beneish (1999)
denklemiyle sınanmış ve finansal manipülasyon bulguları ortaya konmuştur. Beneish (1999)
modelindeki sekiz bağımsız değişken SAW yöntemi için birer kriter olarak değerlendirilmiş ve
şirketler sıralanmıştır. Beneish modeli ve ÇKKV yöntemlerinin finansal bilgi manipülasyonu
bulgusunu ortaya çıkarmada birlikte kullanılabilirliği irdelenmiştir.
2. ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ
Bu başlık altında araştırmanın kapsamı ve yöntemi açıklanmıştır.
2.1. Araştırmanın Kapsamı
Araştırmanın kapsamına Borsa İstanbul yakın izleme pazarında işlem gören imalat sanayi şirketleri
girmektedir. Yakın izleme pazarındaki şirketlerin yer alma nedenleri ve yılları birbirlerinden
farklıdır. Dolayısıyla her şirket yakın izleme pazarına dâhil olduğu yıl temel alınarak araştırılmıştır.
Yakın izleme pazarında Temmuz 2019 itibariyle yirmi altı şirket işlem görmekte olup, bu şirketlerin
on iki tanesi imalat sanayi, on iki tanesi mali kurumlar, iki tanesi ise toptan ve perakende ticaret
sektörü şirketidir. Borsa İstanbul yakın izleme pazarında Temmuz 2019 itibariyle işlem gören
şirketler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1: Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarında İşlem Gören Şirketler
Borsa
Şirket Adı
Sektör
Kodu
1 ALYAG Altınyağ kombinaları A.Ş.
imalat sanayii/gıda, içki ve tütün
mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım
2
ARTI
Artı yatırım holding A.Ş.
şirketleri
mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım
3 ATSYH Atlantis yatırım holding A.Ş.
şirketleri
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4

BRKO

Birko birleşik koyunlular mensucat
ticaret ve sanayi A.Ş.

imalat sanayii/dokuma, giyim eşyası ve
deri
mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım
şirketleri
imalat sanayii/gıda, içki ve tütün
mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım
şirketleri
mali kuruluşlar/girişim sermayesi
yatırım ortaklıkları
mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım
şirketleri
imalat sanayii/kimya, petrol kauçuk ve
plastik ürünler
imalat sanayii/gıda, içki ve tütün
imalat sanayii/metal eşya, makine ve
gereç yapım
toptan ve perakende ticaret, otel ve
lokantalar/lokanta ve oteller

5

COSMO Cosmos yatırım holding A.Ş.

6

DARDL

Dardanel önentaş gıda sanayi A.Ş.

7

EGCEY

Egeli & Co enerji yatırımları A.Ş.

8

EGCYO

Egeli & Co tarım girişim sermayesi
yatırım ortaklığı A.Ş.

9

EGCYH

Egeli & Co yatırım holding A.Ş.

10

EPLAS

11

EKIZ

Egeplast ege plastik ticaret ve sanayi
A.Ş.
Ekiz kimya sanayi ve ticaret A.Ş.

12

EMNIS

Eminiş ambalaj sanayi ve ticaret A.Ş.

13

ETILR

14

FRIGO

15

KPHOL

Kapital yatırım holding A.Ş.

mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım
şirketleri

16

KRSAN

Karsusan karadeniz su ürünleri sanayi
A.Ş.

imalat sanayii/gıda, içki ve tütün

Etiler gıda ve ticari yatırımlar sanayi ve
ticaret A.Ş.
Frigo-pak gıda maddeleri sanayi ve
ticaret A.Ş.

imalat sanayii/gıda, içki ve tütün

mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım
şirketleri
mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım
18 MZHLD Mazhar zorlu holding A.Ş.
şirketleri
imalat sanayii/dokuma, giyim eşyası ve
19 MEMSA Mensa sınai ticari ve mali yatırımlar A.Ş.
deri
toptan ve perakende ticaret, otel ve
20 METAL Metal gayrimenkul A.Ş.
lokantalar/toptan ticaret
mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım
21 MMCAS MMC sanayi ve ticari yatırımlar A.Ş.
şirketleri
Royal halı iplik tekstil mobilya sanayi ve imalat sanayii/dokuma, giyim eşyası ve
22 ROYAL
ticaret A.Ş.
deri
mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım
23 SALIX Salix yatırım holding A.Ş.
şirketleri
24 SELGD Selçuk gıda endüstri ihracat ithalat A.Ş.
imalat sanayii/gıda, içki ve tütün
25 SERVE Serve film prodüksiyon eğlence A.Ş.
imalat sanayii/diğer imalat sanayii
Ufuk yatırım yönetim ve gayrimenkul
mali kuruluşlar/holdingler ve yatırım
26 UFUK
A.Ş.
şirketleri
Araştırma kapsamında incelenen yakın izleme pazarı imalat sanayi şirketleri yakın izleme pazarına
alınış tarihleriyle Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Araştırma Kapsamındaki Yakın İzleme Pazarı İmalat Sanayi Şirketleri
Yakın İzleme
Borsa
Şirket Adı
Sektör
Alt Sektör
Pazarına Giriş
Kodu
Tarihi
Selçuk Gıda Endüstri İhracat
1 SELGD
İmalat Gıda, İçki ve Tütün
16.04.2008
İthalat A.Ş.
2 DARDL Dardanel Önentaş Gıda Sanayi
İmalat Gıda, İçki ve Tütün
22.03.2011
17

KERVN
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3
4
5
6
7
8
9

A.Ş.
Ekiz Kimya Sanayi ve Ticaret
EKIZ
A.Ş.
Frigo-Pak Gıda Maddeleri
FRIGO
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mensa Sınai Ticari ve Mali
MEMSA
Yatırımlar A.Ş.
Serve Film Prodüksiyon Eğlence
SERVE
A.Ş.
Karsusan Karadeniz Su Ürünleri
KRSAN Sanayi A.Ş.
Royal Halı İplik Tekstil Mobilya
ROYAL
Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Birko Birleşik Koyunlular
BRKO
Mensucat Tic. ve San. A.Ş.

İmalat

Gıda, İçki ve Tütün

29.03.2013

İmalat

Gıda, İçki ve Tütün

08.07.2013

İmalat
İmalat

Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
Diğer İmalat
Sanayii

İmalat

Gıda, İçki ve Tütün

İmalat

Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri
Dokuma, Giyim
Eşyası ve Deri

İmalat

31.12.2013
18.04.2014
13.11.2015
04.08.2016
06.12.2016

2.2. Araştırmanın Yöntemi
Finansal bilgi manipülasyonunun olup olmadığının bulunması için araştırmada kullanılan model
Beneish (1999) modelidir. Beneish (1999) çalışmada kullandığı model ve değişkenleri Tablo 3’te
verilmiştir.
Tablo 3: Beneish (1999) Çalışmasındaki Model ve Değişkenleri
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 = β𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 + є𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑎𝑎𝑎𝑎ğ𝚤𝚤𝚤𝚤𝑚𝑚𝑚𝑚𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒ğ𝑖𝑖𝑖𝑖ş𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝ü𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡ö𝑟𝑟𝑟𝑟 ş𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑖𝑖𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 1, 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑜𝑜𝑜𝑜𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙 ş𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖ç𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 0)
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐴𝐴𝐴𝐴ç𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑦𝑦𝑦𝑦𝚤𝚤𝚤𝚤𝑐𝑐𝑐𝑐𝚤𝚤𝚤𝚤 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒ğ𝑖𝑖𝑖𝑖ş𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙𝑢𝑢𝑢𝑢ş𝑡𝑡𝑡𝑡𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢ğ𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖
є𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖
Beneish (1999) Modelindeki 8 Bağımsız Değişkenin Hesaplanma Yöntemleri
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟ü𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤ş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
Ticari Alacaklar Endeksi (TAE) = 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟ü𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤ş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1
Brüt Kâr Marjı Endeksi (BKME)
(𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟ü𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤ş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑦𝑦𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1)/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟ü𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤ş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1
=
(𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟ü𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤ş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡/𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑦𝑦𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡)/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟ü𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤ş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
Aktif Kalitesi Endeksi (AKE)
(1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)/𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
= (1 − 𝐷𝐷𝐷𝐷ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1)/𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟ü𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤ş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
Satışlardaki Büyüme Endeksi (SBE) =
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟ü𝑡𝑡 𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤ş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1
Amortisman Giderleri Endeksi (AMGE)
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1/(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1)
=
𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡/(𝐴𝐴𝐴𝐴𝑚𝑚𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑢𝑢𝑢𝑢𝑟𝑟𝑟𝑟𝑎𝑎𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡)
Pazarlama, Satış, Dağıtım ve Genel Yönetim Giderleri Endeksi (PSGE)
(Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri𝑡𝑡𝑡𝑡 + Genel Yönetim Giderleri𝑡𝑡𝑡𝑡)/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟ü𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤ş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
= (Pazarlama, Satış, Dağıtım Giderleri𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + Genel Yönetim Giderleri𝑡𝑡𝑡𝑡−1)/𝐵𝐵𝐵𝐵𝑟𝑟𝑟𝑟ü𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑎𝑎𝑎𝑎𝑡𝑡𝑡𝑡𝚤𝚤𝚤𝚤ş𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1
Borçlanma Yapısındaki Değişim Endeksi (BDE)
(Uzun Vadeli Borçlar𝑡𝑡𝑡𝑡 + Kısa Vadeli Borçlar𝑡𝑡𝑡𝑡)/𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
= (Uzun Vadeli Borçlar𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + Kısa Vadeli Borçlar𝑡𝑡𝑡𝑡−1)/𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡−1
Toplam Tahakkukların Toplam Varlıklara Oranı (TTTV)
△ 𝐷𝐷𝐷𝐷ö𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟. − △ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑎𝑎𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎 −△ 𝐾𝐾𝐾𝐾𝚤𝚤𝚤𝚤𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟. − △ 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑧𝑧𝑧𝑧. 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑑𝑑𝑑𝑑. 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑜𝑜𝑜𝑜𝑟𝑟𝑟𝑟ç 𝐴𝐴𝐴𝐴𝑛𝑛𝑛𝑛𝑝𝑝𝑝𝑝. 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘. 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑒𝑒𝑒𝑒 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑧𝑧𝑧𝑧 −△ Ö𝑑𝑑𝑑𝑑.
=
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑜𝑜𝑜𝑜𝑝𝑝𝑝𝑝𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑙𝑙𝑙𝑙𝚤𝚤𝚤𝚤𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
www.iksad.org.tr
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Beneish (1999) modeliyle Mi değeri değerleri elde edilmektedir. Beneish (1999) çalışmasının
sonucuna göre oluşturulan modelin çıktısı Denklem 1’de verilmiştir.
M1= -4,840 + (0,920 x TAE) + (0,528 x BKME) + (0,404 x AKE) + (0,892 x SBE) + (0,115 x
AMGE) + (-0,172 x PSGE) + (4,679 x TTTV) + (-0,327 x BDE)
(1)
Beneish (1999) modeline göre Mi değeri olasılık olarak, 2,94’den daha düşük ise, finansal bilgi
manipülasyonunun olmadığı, 2,94 ile 5,99 aralığında ise finansal bilgi manipülasyonu olma
ihtimalinin bulunduğu, 5,99 ile 11,32 aralığında finansal bilgi manipülasyonu olma ihtimalinin
yüksek olduğu, 11,32’den büyük ise finansal bilgi manipülasyonu olma ihtimalinin çok yüksek
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır (Wiedman, 1999, s.167). Beneish (1999) çalışmasında -1,78 olarak
(0,0376 olasılıkla) bir Mi eşik değeri vermiştir (Beneish, 1999, s.32).
Literatürde Ağırlıklı Toplam Model (Weighted Sum Model) olarak da bilinen SAW (Simple
Additive Weighting) yöntemi portföy seçimiyle ilk kez yer almıştır. Fayda kriterinde her alternatifin
kriter açısından aldığı değerin azami değere (maksimum değer) bölümünün kriter ağırlığı ile
çarpılarak tercih değeri hesaplanır. Maliyet kriteri için ise alternatifin kriter için asgari değere
(minimum değer) bölümünün kriter ağırlığı ile çarpılarak tercih değeri hesaplanır (Ömürbek,
Karaatlı ve Balcı, 2016, s. 241). Bu araştırmada her kriter ağırlığı eşit alınmıştır.
3. BULGULAR
Araştırma kapsamındaki dokuz şirketin Beneish (1999) modelindeki bağımsız değişkenlerine ait
oranlar Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4: Yakın İzleme Pazarındaki Şirketlerin Beneish (1999) Modelindeki Bağımsız
Değişkenlerine Ait Oranlar

YAKIN İZLEME PAZARINA
GİRDİĞİ YIL

YAKIN İZLEME
PAZARINA GİRMEDEN

Şirket

www.iksad.org.tr

TAE BKME AKE

SBE AMGE PSGE

BYDE

TTTV

A

1,286

1,104 2,833

0,959

1,076

1,340

1,131

-0,076

B

1,218

0,229 1,061

0,761

1,440

1,371

1,051

-0,152

C

1,772 -6,271 -0,642

0,986

1,043

1,284

1,236

-0,361

D

0,519

1,239 2,066

1,111

0,647

0,812

0,907

-0,124

E

1,272 -0,693 0,883

0,309

0,321

3,392

1,028

-0,227

F

1,184

0,828 1,922

0,958

0,819

1,187

1,261

0,008

G

0,547

0,924 1,066

1,292

0,911

0,603

0,295

0,384

H

0,962

0,423 1,669

0,485

1,765

0,978

1,055

-0,174

İ

1,908 -0,032 2,192

0,231

0,646

5,793

1,223

-0,252

A

0,766

2,971 -2,936

0,692

0,918

1,605

0,910

-0,252

B

0,789

1,107 1,518

0,970

1,668

0,807

1,639

-4,319

C

1,994 -0,078 1,593

0,534

1,366

1,432

1,043

0,274

D

1,194

1,406 0,021

0,672

0,775

1,532

1,158

0,183

E

1,050 -1,174 -2,215

1,492

1,352

0,633

1,251

-0,049

F

0,514

0,941 0,013

0,707

0,789

1,732

1,059

-0,498

G

0,190

0,485 0,676

0,022

2,388

17,764

0,223

-0,032

H

6,555 -1,353 3,114

0,058

0,992

17,198

1,353

-0,184

İ

0,330 -3,801 0,382

1,891

2,091

0,199

1,209

-0,458
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A

0,994

5,359 2,112

0,292

1,438

0,589

0,782

0,006

B

0,045

1,068 0,608

0,938

1,003

0,788

1,452

0,326

C

1,329

0,504 1,086

0,777

1,057

0,758

0,965

-0,028

D

1,116

1,757 10,776 1,296

1,488

0,915

1,027

-0,068

E

0,000

0,000 3,204

0,000

0,647

0,178

0,911

0,371

F

7,953

0,156 108,172 0,718

0,699

0,455

1,268

0,041

G

3,888

0,074 1,553

2,067

2,774

1,063

1,085

-0,314

H

0,474 -8,396 1,083

1,960

0,164

0,677

1,065

-0,008

İ

1,381

0,746

1,198

0,639

0,859

0,156

0,490 1,292

YAKIN İZLEME PAZARINA
GİRMEDEN ÖNCEKİ YIL

Yakın izleme pazarında işlem gören şirketlerin yakın izleme pazarına girmeden önceki, girdiği ve
girdikten sonraki yıllardaki Mi değerleri Beneish (1999) modeline göre Denklem 1 kullanılarak
hesaplanmıştır. Yakın izleme pazarındaki dokuz şirketin Beneish (1999) modeline göre Mi değerleri
ve SAW yöntemine göre sıralamaları Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5: Yakın İzleme Pazarındaki Şirketlerin Beneish Modeline Göre Mi Değerleri ve SAW
Yöntemine Göre Sıralamaları
Mi Beneish
SAW YÖNTEMİNE GÖRE
Şirket
Mi Beneish
Yorumu
SIRALAMA
(-1,78)
-1,568
VAR
A
A

NA
Gİ
RD

YAKIN İZ
GİRIL

NA
I
AR
Z
P
A
Y
LE
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B

-3,374

YOK

D

C

-10,072

YOK

F

D

-1,870

YOK

İ

E

-4,246

YOK

G

F

-2,326

YOK

H

G

-2,910

YOK

B

H

-3,022

YOK

E

İ

-2,659

YOK

C

A

-2,954

YOK

B

B

-0,841

VAR

G

C

-3,601

YOK

H

D

-2,948

YOK

D

E

-6,183

YOK

A

F

-3,138

YOK

F

G

-1,937

YOK

C

H

-2,147

YOK

E

İ

-6,991

YOK

İ

A

1,523

VAR

F
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B

-2,924

YOK

D

C

-3,226

YOK

A

D

3,294

VAR

G

E

-3,092

YOK

B

F

52,966

VAR

E

G

-2,705

YOK

C

H

-10,937

YOK

İ

İ

-3,235

YOK

H

SONUÇ
Bu araştırmanın amacı olan Borsa İstanbul yakın izleme pazarında işlem gören şirketlerde Beneish
(1999) modeli ile finansal bilgi manipülasyonu araştırılmış, çok kriterli karar verme yöntemi olan
SAW yönteminin sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Yakın izleme pazarında işlem gören dokuz şirketin
Beneish (1999) modeline göre yakın izleme pazarına girmeden önce, girdiği yıl ve girdikten sonraki
yıllardaki Mi değerleri incelendiğinde, yakın izleme pazarına girmeden önce ve girdikleri yıllarda
sadece birer şirkette finansal bilgi manipülasyonu tespit edilmiştir. Yakın izleme pazarına girdikten
sonraki yıllarda ise üç şirkette finansal bilgi manipülasyonunun varlığına rastlanmıştır. Yakın
izleme pazarındaki şirketler halihazırda pazara alınırken finansal yeterlilik sağlayamama, talep
edilen bilgileri zamanında yerine getirememe gibi nedenlerle pazara dahil olmaktadırlar.
Dolayısıyla bulunan Mi değerlerinin birbirlerinden farklılık göstermelerinin buna dayandığı
söylenebilir. Ayrıca şirketlerin mali performanslarının yetersiz olması da bir manipülasyon
bulgusuna rastlanmasına neden olabilir.
SAW yöntemi kullanılarak yapılan sıralamada yakın izleme pazarındaki ilgili dönemlerdeki
performansları Beneish (1999) modelindeki sonuçlarla örtüşmektedir. SAW modeli bir sıralama
yöntemi olarak kullanılmasının yanı sıra kriter ağırlıkları farklı yöntemlerle belirlenip finansal
sıkıntı çeken şirketlerin veya manipülasyon yapma durumlarının ortaya çıkarılmasında
kullanılabilir. Bununla birlikte diğer çok kriterli karar verme yöntemleri de sonraki araştırmalarda
tercih edilebilir.
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IPAT MODELİ ÇERÇEVESİNDE ÇEVRESEL ETKİLERİN İTİCİ
GÜÇLERİNİN ARAŞTIRILMASI: ÇİN ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL IMPACTS IN THE FRAMEWORK OF IPAT
MODEL: CHINA EXAMPLE
Güller ŞAHİN
Dr., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Hüseyin YILDIRIM
Doktora Öğrencisi, Malatya İnönü Üniversitesi
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, 1971-2014 dönemi içerisinde Çin’deki CO2 salınımlarının itici güçlerinin
IPAT yöntemi kullanılarak analiz edilmesidir. Amaç kapsamında, CO2 salınımları, nüfus, refah ve
teknoloji değişkenleri arasındaki ilişki için Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif Sınır Testi
metodolojisi izlenmiştir.
Elde edilen bulgular, değişkenler arasında uzun ve kısa dönemli ilişkilerin olduğu bilgisini
vermiştir. Katsayılar tablosundan ulaşılan uzun ve kısa dönemli ilişkide nüfus, ekonomik büyüme
ve teknolojinin CO2 salınımlarını artırdığı görülmüştür. Uzun dönemli elastikiyetlerde nüfustaki
%1’lik bir artış, CO2 salınımlarını %1.30; gelirdeki %1’lik bir artış %1.37; teknolojideki %1’lik bir
artış ise %1.01 oranında yükseltmektedir. Kısa dönemli elastikiyetlerde ise nüfustaki %1’lik bir
artış, CO2 salınımlarını %1.34; gelirdeki %1’lik bir artış %1.74; teknolojideki %1’lik bir artış ise
%0.56 oranında artırmaktadır.
Ulaşılan sonuçlara göre, karar vericilerin küresel ısınma konusunda etkin politikalar oluşturabilmesi
için nüfus, gelir ve teknolojiyi birlikte ele almaları gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: CO2 Salınımları, IPAT Modeli, Çin, ARDL Sınır Testi Metodolojisi
ABSTRACT
The aim of this study is to analyze the driving forces of CO2 emissions in China during the 19712014 periods using the IPAT method. Within the scope of the objective, Autoregressive Distributed
Lag Bound Test methodology was followed for the relationship between CO2 emissions,
population, affluence and technology variables.
The obtained findings indicated that there were long and short term relationships between the
variables. In the long and short term relationship reached from the coefficients table, it was
observed that population, economic growth and technology increased CO2 emissions. In long-term
elasticity, a 1% increase in population increased CO2 emissions by 1.30%; a 1% increase in income
1.37%; a 1% increase in technology increases 1.01%. In short-term elasticity, a 1% increase in the
population, CO2 emissions 1.34%; a 1% increase in revenue 1.74%; a 1% increase in technology
increases by 0.56%.
According to the results, decision makers need to address population, income and technology
together in order to form effective policies on global warming.
Keywords: CO2 Emissions, IPAT Model, China, ARDL Bound Test Methodology
1. GİRİŞ
Günümüzde ülkelerin karşı karşıya kaldığı ve mücadele etmek zorunda olduğu en önemli
konulardan birisi hiç kuşkusuz iklim değişikliğidir. İklim değişikliği, sağlık ve yaşam koşulları ile
birlikte küresel ekonomik faaliyetler için de büyük bir tehdit oluşturmaya devam etmektedir. İnsan
faaliyetlerinin neden olduğu küresel ısınma ve bu durumun yaratacağı olası felaketler hakkında
dünyada geniş bir konsensüs bulunmaktadır. Düşük karbonlu bir ekonomik büyümenin
sağlanabilmesine yönelik sera gazı salınımlarının azaltılması gerekliliği, ülkeleri yeni standartlar
belirlemeye zorlamakta, bu ülkelerdeki ekonomik ve politik faaliyetleri kısıtlamaktadır. Ülkelerin
çoğunun iklim değişikliği konusundaki uluslararası müzakerelere katılmaları ve gelecekteki sera
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gazı salınımlarını azaltma seçeneklerini daha fazla incelemeye başlamaları konunun önemine işaret
etmektedir. Bu durumun en iyi örneklerinden birisini Çin oluşturmaktadır.
Çin artan CO2 salınımlarının azaltılması için, 2009 yılındaki “Kopenhag İklim Değişikliği
Konferansı”nda, 2020 yılına kadar CO2 salınım yoğunluğunun %40 ila %45 oranında azaltılması ve
2005 yılına göre 2020 yılına kadar fosil olmayan yakıtların birincil enerji tüketimindeki payının
%15’e yükseltilmesi için iklim değişikliği azaltma hedefini ortaya koymuştur. Bununla birlikte,
Hükümet tarafından “Çin’in 2050’de Düşük Karbon Ekonomisine Giden Yolu” raporu
yayımlanmıştır (Chen, 2013: 1).
Dünyanın Ekonomik Görünümü Raporu (2018) istatistiki verileri, Çin’in 13.407 milyar $ GSYH
büyüklüğüyle dünya sıralamasında 2. sırada yer aldığını ve GSYH’deki değişiminin %6.6 olduğunu
göstermektedir (IMF, 2019: 8). Yaklaşık 1 milyar 400 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük
nüfusuna sahip ülkesi olan Çin’in CO2 salınımları, yıllar içerisinde hızlı ekonomik büyüme ile
birlikte keskin bir şekilde yükselmiştir. Dünya Enerji İstatistikleri Raporu (2019) verilerine göre,
2000-2017 döneminde CO2 salınımları dünyada 1 kat artarken, Çin’de 2.5 kat artmıştır. 2018
yılında CO2 salınımları dünyada 2 kat, Çin’de 2.2 kat artış göstermiştir. 2018 yılındaki %27.8’lik
oran ile Çin dünyanın en büyük CO2 salınımı üreten ülkesi haline gelmiştir (BP, 2019: 57).
Açıklanan veriler, araştırmanın çıkış noktasına dayanak oluşturmuştur.
2. ANA ÇALIŞMA TEMASI
2.1. Metodoloji
IPAT, insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini incelemek için kullanılan bir modeldir.
Model, antropojenik çevresel etkilerin temel itici güçleri konusunda Ehrlich ve Holdren (1970,
1972) ile Commoner vd. (1971) tarafından yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Çevresel değişimin
itici güçlerini analiz etmek için bir çerçeve olarak yaygın şekilde kullanılmaya devam etmektedir
(York vd. 2003: 352 ). IPAT, çevresel etkilerin üç temel itici gücün çarpımsal ürünü olduğunu
belirtir𝐺𝐺𝐺𝐺ve𝐼𝐼𝐼𝐼 modelin temel denklemi aşağıdaki gibidir (Chen vd. 2013: 2):
𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑃𝑃𝑃𝑃. . = 𝑃𝑃𝑃𝑃.𝐴𝐴𝐴𝐴. 𝑇𝑇𝑇𝑇
(1)
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐺𝐺𝐺𝐺

Denklemdeki 𝐼𝐼𝐼𝐼, çevresel yükü; 𝑃𝑃𝑃𝑃, nüfusu; 𝐺𝐺𝐺𝐺, GSYH’yi; 𝐴𝐴𝐴𝐴, kişi başına GSYH’yi (refah); 𝑇𝑇𝑇𝑇, kişi
başına GSYH’nin çevresel yükünü bir diğer ifadeyle teknoloji seviyesini ifade etmektedir.
Denklemde görüldüğü gibi, insan faaliyetleri ve çevre arasındaki ilişkiler tahmin edilmektedir.
Modelde, çevreye etkisi olan faktörler üç başlıkta sınıflandırılmıştır: Nüfus (P), tüketim veya üretim
modelleriyle temsil edilen Refah (A) ve tüketim veya üretim birimi başına çevresel etkiler olarak
Teknoloji (T) (Chontanawa, 2018: 187). Her bir faktörün çevre üzerinde orantılı etkilere sahip
olduğu varsayılmaktadır.
IPAT modeli, yalnızca nüfus, ekonomi ve teknolojiden kaynaklanan çevresel etkilerin nicel analizi
için değil, aynı zamanda antropojenik çevrenin temel itici güçlerini analiz etmek için kolay
anlaşılması ve geniş kullanım avantajları ile nüfusun ve ekonominin gelişiminin simülasyonunda
tercih edilmektedir (Chen vd. 2013: 2).
2.2. Veri Seti
Araştırmanın amacı doğrultusunda, 1971-2014 dönemi içerisinde Çin’deki CO2 salınımlarının itici
güçlerini belirlemek için IPAT modeline ait logaritmik yapıdaki fonksiyon aşağıdaki şekilde
oluşturulmuştur:
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2 = (𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑌𝑌𝑌𝑌𝐻𝐻𝐻𝐻, 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑇𝑇𝑇𝑇)
(2)
Fonksiyondaki 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂2 değişkeni, CO2 salınımlarını (kt); 𝑃𝑃𝑃𝑃 değişkeni, toplam nüfusu; 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑆𝑆𝑆𝑆𝑌𝑌𝑌𝑌𝐻𝐻𝐻𝐻 değişkeni,
kişi başına GSYH’yi (sabit, 2010 ABD $); 𝑇𝑇𝑇𝑇 değişkeni ise, teknoloji seviyesini açıklamaktadır.
Değişkenlere ait veri seti, Dünya Bankası’nın dünya gelişme göstergelerinden faydalanılarak
düzenlenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişki için, Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (ARDL) Sınır
Testi metodolojisi izlenmiştir.
2.3. Bulgular
Eşbütünleşme metodolojisi için ilk aşamada iktisat yazınında sık kullanıma sahip Augmented
Dickey-Fuller (ADF, 1981) ve Phillips-Perron (PP, 1988) birim kök sınamaları yapılmıştır.
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Bulgular, nüfus değişkeninin düzeyde I(0); CO2 salınımları, GSYH ve teknoloji değişkenlerinin ise
birinci fark düzeylerinde I(1) birim kök içermediğini göstermiştir.
Tablo 1: Birim Kök Sınamaları
Sınamalar
ADF
PP
PPC&T
Değişkenler
ADFC
ADFC&T
PPC
lnCO2
-0.25 (1)
-2.58 (1)
0.07 (3)
-1.85 (3)
ΔlnCO2
-3.51 (0)*
-3.45 (0)*
-3.55 (1)*
-3.50 (1)*
lnP
-5.27 (9)*
-2.38 (9)*
-7.55 (5)*
-0.84 (4)
ΔlnP
-0.82 (3)
-3.44 (3)
-2.61 (4)*
-3.07 (4)
lnGSYH
0.63 (2)
-5.09 (4)
-1.49 (2)
-3.51 (3)
ΔlnGSYH
-3.10 (1)*
-3.16 (1)
-4.30 (2)*
-4. 73 (2)
lnT
-1.59 (0)
-1.67 (0)
-1.61 (2)
-1.73 (3)
ΔlnT
-6.40 (0)*
-6.51 (0)*
-6.40 (2)*
-6.52 (2)
NOT: Δ simgesi, fark operatörü; C modeldeki kesme terimini; C&T kesme terimi ve
trendi açıklamaktadır. * notasyonu ise, 0.01, 0.05 ve 0.10 kritik değerlerdeki
anlamlılığa işaret etmektedir.
İkinci aşamada yapılan gecikme uzunluğunun seçimine ait bulgular, modelin Akaike bilgi ölçütüne
göre 3 gecikme uzunluğunda kurulmasını önermiştir. 3 gecikme uzunluğunda kurulan modelde
Sınır Testi 𝐹𝐹𝐹𝐹 istatistiği bulgusu (2.85), değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin; hata düzeltme
katsayısı bulgusu (-0.59) ise kısa dönemli ilişkinin bilgisini vermiştir. Kurulan modellerin
uygunluğunu gösteren normallik, otokorelasyon, değişen varyans, model kurma ve istikrarlılık
koşullarının sağlandığı durumda, değişkenlere ait uzun ve kısa dönem elastikiyetler Tablo 2
içerisinde raporlanmıştır.
Tablo 2: Uzun ve Kısa Dönemli Elastikiyetler
Değişkenler
Uzun Döneml i Elastikiyetler
Kısa Dönemli Elastikiyetler
Katsayılar
t-istatistiği
Katsayılar
t-istatistiği
lnP
1.295059
-1.32 (0.0194)
1.338865
-1.52 (0.0136)
ΔGSYH
1.366436
1.69 (0.0985)
1.736072
3.37 (0.0018)
ΔlnT
1.003851
4.17 (0.0002)
0.556467
2.27 (0.0292)
C
6.091159
1.32 (0.1932)
6.976898
1.52 (0.1366)
ECM(-1)
-0.5857
-3.53 (0.0013)
Uygunluk Sınamaları
0.68
0.72
𝑹𝑹𝑹𝑹𝟐𝟐𝟐𝟐
�
𝟐𝟐𝟐𝟐
0.62
0.67
𝑹𝑹𝑹𝑹
8.7860
11.5578
F_istatistiği
(0.0000)
(0.0000)
2.0854
0.5492
Jarque-Beraa
(0.3225)
(0.7598)
4.8639
1.0382
Breusch-Godfreyb
(0.3893)
(0.6200)
1.0127
1.2378
Breusch-Pagan(0.4130)
(0.3131)
Godfreyc
0.0235
0.0081
Ramsey Resetd
(0.9936)
(0.9814)
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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NOT: Parantez içerisindeki rakamlar olasılık değerlerini; a simgesi, normallik; b
simgesi, otokorelasyon; c simgesi, değişen varyans; d simgesi ise, model kurma hatası
varsayımlarına ait sınamalarını ifade etmektedir.
Tablo 2 incelendiğinde, katsayılar tablosundan ulaşılan uzun ve kısa dönemli ilişkide nüfus,
ekonomik büyüme ve teknolojinin CO2 salınımlarını artırdığı görülmektedir. Hem uzun hem de kısa
dönemli ilişkide gelir düzeyindeki ve nüfustaki artış, CO2 salınımlarının en büyük itici güçleridir.
Uzun dönemli elastikiyetlerde nüfustaki %1’lik bir artış, CO2 salınımlarını %1.30; gelirdeki %1’lik
bir artış %1.37; teknolojideki %1’lik bir artış ise %1.01 oranında yükseltmektedir. Kısa dönemli
elastikiyetlerde ise nüfustaki %1’lik bir artış, CO2 salınımlarını %1.34; gelirdeki %1’lik bir artış
%1.74; teknolojideki %1’lik bir artış ise %0.56 oranında artırmaktadır.
3. SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ
Bu araştırmada, 1971-2014 dönemi içerisinde Çin’deki CO2 salınımlarının itici güçleri IPAT
yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Amaç kapsamında, CO2 salınımları, nüfus, refah ve teknoloji
değişkenleri arasındaki ilişki için ARDL Sınır Testi metodolojisi izlenmiştir. Ulaşılan temel
sonuçlar, hem uzun hem kısa dönemde nüfusun, GSYH’nin ve teknolojinin CO2 salınımlarını
artırdığını göstermiştir. CO2 salınımlarını artırarak, sera gazı bileşiklerini en yüksek oranda
etkileyen değişken GSYH’dir.
Sonuçlara göre, karar vericilerin küresel ısınma konusunda etkin politikalar oluşturabilmesi için
nüfus, gelir ve teknoloji olgularını birlikte ele almaları gerekmektedir. Nüfus ve gelirdeki büyüme
ile birlikte, CO2 salınımlarını azaltmak için teknolojide verimli kullanıma yönelik politikalar
belirlenmelidir. Teknoloji konusunda enerji yoğunluğunu azaltmak en etkili seçenek olarak
görülmeli, günümüzdeki enerji yoğun üretim nedeniyle etkinlik ve verimliliğe önem verilmelidir.
Ayrıca, CO2 ve diğer sera gazı bileşiklerinin salınımını azaltmaya yönelik doğrudan vergilerin
uygulanması bir diğer seçenek olmalıdır. Yüksek seviyede salınıma neden olandan daha çok vergi,
düşük seviyede salınıma neden olandan daha az vergi alınması yoluna gidilmelidir. Bununla birlikte
düşük seviyede salınıma neden olanlara özel bir indirim yapılarak, sera gazı bileşiklerinin daha az
salınımını teşvik edilmelidir.
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TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLGUSUNUN
YOKSULLUK VE EĞİTİM PARAMETRELERİ İLE İNCELENMESİ

INVESTIGATION WİTH THE POVERTY AND TRAINING PARAMETERS OF CASES OF
VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKEY THE SCALE
Güller ŞAHİN
Dr., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Hüseyin YILDIRIM
Doktora Öğrencisi, Malatya İnönü Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada, Türkiye ölçeğinde kadına yönelik aile içi şiddet olgusu, yoksulluk ve eğitim
parametreleri kullanılarak incelenmiştir. Kadına yönelik aile içi şiddetin boyutları, fiziksel veya
cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet başlıkları altında ele alınmıştır.
Sonuçlara yönelik genel bir değerlendirme yapıldığında; düşük eğitim ve refah seviyeleri,
çocuklukta kötü muameleye maruz kalma öyküsü ve aile içi şiddete tanık olma, evlilik uyuşmazlığı
ve memnuniyetsizlik, aile içi iletişimde zorluklar, anti-sosyal kişilik bozukluğu, alkol ve
uyuşturucunun zararlı kullanımı, kadınların şiddeti kabul etme tutumları, erkeklere daha yüksek ve
kadınlara daha düşük statüye imtiyaz veren cinsiyet normları, kadınların düşük düzeyde ücretli
istihdama erişimi durumlarında fiziksel veya cinsel, duygusal ve ekonomik şiddete maruz kalma
olasılığının daha yüksek olduğu söylenebilmektedir.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilk aşamada şiddetin ortadan kaldırılması, eğer bu mümkün
değilse sonraki aşamada önleme ve müdahale stratejilerinin uygulanması gerekmektedir. Kalıcı bir
değişim yaratmak içinse, eğitim ve öğretimin her aşamasında verilecek zorunlu dersler ile cinsiyet
eşitliği bilincini sürekli hale getirmek, cinsiyet eşitliğini teşvik eden ulusal plan ve politikalar
geliştirmek ve uygulamak, ayrıca kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik daha ağır cezalar
içeren yasalar çıkarmak önemlidir. Bu yasa ve politikalarla kadınların ücretli istihdama erişimi de
düzenlenmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Yoksulluk, Eğitim, Türkiye
ABSTRACT
In this study, cases of domestic violence against women in Turkey scale, poverty and education
were examined using parameters. The dimensions of domestic violence against women are
discussed under the headings of physical or sexual, emotional and economic violence.
When an overall assessment of the results is made; low levels of education and welfare, a history of
childhood maltreatment and witnessing domestic violence, marital conflict and dissatisfaction,
difficulties in family communication, anti-social personality disorder, harmful use of alcohol and
drugs, women’s attitudes towards accepting violence, and gender norms that give women privileges
of lower status, and women are more likely to be exposed to violence in cases of low access to paid
employment.
In the first phase of the fight against violence against women, violence should be abolished, and if
this is not possible, prevention and intervention strategies should be implemented in the next phase.
In order to create a lasting change, it is important to sustain the awareness of gender equality, to
develop and implement national plans and policies that promote gender equality, and to adopt more
severe penalties to prevent violence against women. These laws and policies should also regulate
women’s access to paid employment.
Keywords: Violence Against Women, Poverty, Education, Turkey
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1. GİRİŞ
Birleşmiş Milletler, 1993 yılında kabul edilen “Kadınlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi”
ile kadına yönelik şiddeti “ister kamusal alanda, isterse özel hayatta meydana gelsin, kadınlara
fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap veren veya verebilecek olan, cinsiyete dayanan bir
eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun
bırakma” şeklinde tanımlamaktadır (UN, 1993). Bildirge, kadına yönelik şiddetin detaylı olarak ve
doğrudan ele alındığı ilk uluslararası belgedir.
Kadına yönelik şiddet olgusu, yüzyıllar boyunca gelişmiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan tüm
ülkelerde gözlemlenen yaşamsal bir olaydır. Ancak sorunun kapsamına yönelik ilgili sosyal
politikalar ve mesleki müdahaleler, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre farklılıklar
göstermektedir. Daha kapsamlı sosyal politikalar ve güçlü mesleki müdahaleler, yüksek gelirli
ülkelerde çok daha yaygındır (Arıkan, 2016: 2).
Yoksulluk, dünyada kadına yönelik aile içi şiddet için en tutarlı risk faktörlerinden biridir. Aile içi
şiddet, aynı zamanda yoksulluk için bir risk faktörüdür ve bu durum ise kadınlar için içinden
çıkılması zor bir döngü oluşturmaktadır (Gilroy vd. 2014 & Goldblatt, 2019). Aile içi şiddete
yönelik bir diğer risk faktörünü ise erkeklerin ve kadınların düşük eğitim seviyesi oluşturmaktadır
(Babahanoğlu vd. 2018). Bununla birlikte, gelir ve eğitim seviyeleri düşük ülkelerde sorunun daha
yaygın olmasının nedenlerinden birisi, kadınlara fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet
uygulayan erkeklere tolerans gösteren kültürel normların varlığıdır.
2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü, Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ile Güney Afrika Tıbbi
Araştırma Konseyi’nin 80’den fazla ülkenin mevcut verilerine dayanarak ortaklaşa yaptığı analiz
çalışması, dünyadaki kadınların yaklaşık üçte birinin veya %35’inin yaşamları boyunca hem fiziksel
hem de cinsel şiddete maruz kaldığını göstermektedir. Kadın haklarının ihlaline neden olan kadına
yönelik şiddetin çoğu, eş şiddetinden kaynaklanmaktadır. Küresel olarak, kadın cinayetlerinin
%38’i eş tarafından işlenmektedir (WHO, 2019).
Harita 1, küresel olarak kadına yönelik şiddetin bölgesel dağılımının bilgisini vermektedir. Buna
göre, eş şiddeti yaygınlığı tahminleri, yüksek gelirli ülkelerde %23.2; Batı Pasifik bölgesinde
%24.6; Doğu Akdeniz bölgesinde %37 ve Güney-Doğu Asya bölgesinde %37.7 arasında
değişmektedir.

Harita 1. Dünya Genelinde Kadına Yönelik Şiddetin Dağılımı: 2013 Yılı
Kaynak: WHO, 2019.
2. ANA ÇALIŞMA TEMASI
2.1. Problemin Kapsamı
Bu çalışmada, Türkiye ölçeğinde kadına yönelik aile içi şiddet olgusu, Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verileri kapsamında, yoksulluk ve
eğitim parametreleri kullanılarak incelenmiştir. Bu kapsamda, kadına yönelik aile içi şiddetin
boyutları; fiziksel veya cinsel, duygusal ve ekonomik şiddet başlıkları altında ele alınmıştır.
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TÜİK’in
2018
yılı
verilerine
göre,
Türkiye’de
yaşayan nüfusun
%49.8’ini kadınlar, %50.2’sini erkekler meydana getirmektedir. Kadın nüfusun en yoğun olduğu
bölge Batı Anadolu (%50.39), erkek nüfusun en yoğun olduğu bölge ise Ortadoğu Anadolu Bölgesi
(%51.10)’dir.
TÜİK (2018) verilerine göre Düzey-1 bölgeleri itibariyle medyan gelirin %60’ına göre yoksulluk
oranlarının yüksekten düşüğe doğru sıralaması: İstanbul (%21), Akdeniz (%19.9), Ortadoğu
Anadolu (%19.7), Batı Marmara (%19.5), Güneydoğu Anadolu (%18.7), Kuzeydoğu Anadolu
(%18.6), Orta Anadolu (%18.2), Ege (%17.9), Batı Anadolu (%17.5), Batı Karadeniz (%17.3),
Doğu Marmara (%17) ve Doğu Karadeniz (%13.9) şeklindedir. Yüksekokul veya fakülte mezunu
oranlarının yüksekten düşüğe doğru sıralaması ise: Batı Anadolu (%20.3), İstanbul (%19.3), Orta
Anadolu (%18.2), Ege (%16.4), Doğu Marmara (%16.1), Akdeniz (%15.2), Batı Marmara (%15.1),
Doğu Karadeniz (%14.2), Batı Karadeniz (%13.3), Ortadoğu Anadolu (%12.8), Kuzeydoğu
Anadolu (%12) ve Güneydoğu Anadolu (11.2) şeklindedir.
2.2. Bulgular
Türkiye’de yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den fiziksel şiddet
yaşamış kadınların oranı, %36’dır. En yüksek şiddet oranının görüldüğü bölge Orta Anadolu (%43),
en düşük şiddet oranının görüldüğü bölge ise Doğu Karadeniz (%27) bölgesidir. Ayrıca, kırsal
alanlarda fiziksel şiddet yaşamış kadınların oranı (%38), kentsel alanlarda fiziksel şiddet yaşamış
kadınların oranından (%35) daha yüksektir (Şekil 1).

Şekil 1. Fiziksel Şiddet Yaygınlığı: 2014 Yılı
Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014: 7.
Türkiye’de yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den cinsel şiddet
yaşamış kadınların oranı, %12’dir. Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan kadınların %16’sı, Orta
Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yaşayan kadınların ise %10’u cinsel
şiddete maruz kalmaktadır. Bununla birlikte, cinsel şiddet yaşamış kadınların oranının kırsal ve
kentsel alanlarda birbirine eşit olduğu görülmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Cinsel Şiddet Yaygınlığı: 2014 Yılı
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Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014: 8.
Yukarıda açıklanan veriler ışığında, Türkiye ve bölgeler düzeyinde fiziksel şiddetin (%36) cinsel
şiddetten (%12) daha fazla olduğu görülmektedir. Söz konusu durum, cinsel şiddetin yaşandığı
durumların çoğunda fiziksel şiddetin de yaşandığını ve şiddetin farklı biçimlerinin genellikle
birlikte görüldüğünü ifade etmektedir.
Refah düzeyine göre değerlendirmede, düşük gelirli kadınların %43’ü, orta gelirli kadınların %40’ı,
yüksek gelirli kadınların ise %31’i fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır (Şekil 3).
Dolayısıyla, yoksulluk düzeyi yükseldikçe fiziksel veya cinsel şiddet görülme sıklığı da
artmaktadır.

Şekil 3. Refah Düzeyine Göre Fiziksel ve/veya Cinsel Şiddet Yaygınlığı: 2014 Yılı
Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014: 10.
Eğitimsiz ya da ilköğretimi bitirmemiş kadınların %43’ü; ilkokul mezunu kadınların %42’si;
ortaokul mezunu kadınların %37’si; lise mezunu kadınların %27’si; lisans ve lisansüstü mezun
kadınların %21’i fiziksel ve/veya cinsel şiddet yaşamıştır (Şekil 4). Bu kapsamda eğitim seviyesinin
yükselmesi, fiziksel veya cinsel şiddet görülme sıklığını düşürmektedir.

Şekil 4. Eğitim Düzeyine Göre Fiziksel ve/veya Cinsel Şiddet Yaygınlığı: 2014 Yılı
Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014: 9.
Yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya birlikte olduğu kişi(ler)den duygusal şiddet/istismar
yaşamış kadınların oranı, %44’tür. Bu yüzde dağılımının en yüksek olduğu bölge Batı Anadolu
(%54), en düşük olduğu bölge ise Doğu Marmara (%35) bölgesidir. Ayrıca, kentsel alanlarda
duygusal şiddet/istismar yaşamış kadınların oranı (%45), kırsal alanlarda duygusal şiddet/istismar
yaşamış kadınların oranından (%41) daha yüksektir (Şekil 5).
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Şekil 5. Duygusal Şiddet/İstismar Yaygınlığı: 2014 Yılı
Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014: 11.
Duygusal şiddet ya da istismarın, yoksulluk düzeyi yükseldikçe arttığı görülmektedir. Buna göre
TÜİK’in 2008 yılı verileri, yüksek refah düzeyli kadınların %38.6’sının, orta refah düzeyli
kadınların %43.7’sinin, düşük refah düzeyli kadınların %47.3’ünün duygusal şiddet/istismar
gördüğünün bilgisini sunmaktadır.
Kadınların duygusal şiddet/istismar yaşama durumları ile eğitim düzeyi arasındaki ilişki ise
doğrusal bir trend sergilememektedir. Bu doğrultuda, ilköğretimin ikinci kademesini bitirmiş
kadınların %50’si, ilköğretimin birinci kademesini bitirmiş kadınların %45.7’si, lise ve üzerini
bitirmiş kadınların %44.5’i, eğitimsiz kadınların ise %43.3’ü duygusal şiddete/istismara maruz
kalmaktadır. Söz konusu veriler, eğitim düzeyi ile duygusal şiddete/istismara maruz kalma
arasındaki ilişki açısından çelişkili gibi görünse de, eğitim düzeyi farklı olan kadınların algı
düzeylerinin veya bakış açılarının farklı olduğu, deneyimlemiş oldukları şiddeti söylemekten
çekindikleri veya deneyimlemiş oldukları şiddetin farkında olmadıkları ihtimallerini
düşündürmektedir.
Kadınlara yönelik farklı ekonomik şiddet/istismar içeren davranışlar, işten çıkmaya neden olma
veya çalışmaya engel olma, ev ihtiyaçları için para vermeme ve gelirin elinden alınması olarak
sınıflandırılmaktadır. TÜİK’in 2008 yılı verilerine göre, yaşamının herhangi bir döneminde eşi veya
birlikte olduğu kişi(ler)den farklı ekonomik şiddet/istismar içeren davranışları yaşamış kadınların
dağılımına bakıldığında: Kadınların işten çıkmasına neden olma veya çalışmasına engel olma oranı
%23.4; kadınlara ev ihtiyaçları için para vermeme oranı %8.1; kadınların gelirinin elinden alınma
oranı ise %3.9’dur. Buna göre, farklı ekonomik şiddet/istismar içeren davranışlar arasında en fazla
işten çıkmaya neden olma veya çalışmaya engel olma görülmektedir. Yerleşim yerlerine göre
ayrımda ise, kentsel alanlarda yaşayan kadınların (%26) kırsal alanlarda yaşayan kadınlardan (%17)
daha yüksek oranda ekonomik şiddet/istismar içeren davranışlar deneyimlemektedir (Şekil 6).

Şekil 6. İşten Çıkmaya Neden Olma veya Çalışmaya Engel Olma, 2014.
Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2014: 11.
www.iksad.org.tr

İKSAD

139

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

Ekonomik şiddetin boyutlarını açıklayan her üç sınıflandırma için ilköğretimin ikinci kademesini
bitirmiş kadınların yüzdesi daha yüksektir. Refah düzeyi orta derecede olan kadınlarda, işten
çıkmaya neden olma veya çalışmaya engel olma oranı (%26); refah düzeyi düşük olan kadınlarda
ise, ev ihtiyaçları için para vermeme oranı (%9.5) ve gelirin elinden alınma oranı (%4.9) daha sık
görülmektedir.
3. SONUÇ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ
Bulgular ışığında genel bir değerlendirme yapıldığında; düşük eğitim ve refah seviyeleri,
çocuklukta kötü muameleye maruz kalma öyküsü ve aile içi şiddete tanık olma, evlilik uyuşmazlığı
ve memnuniyetsizlik, aile içi iletişimde zorluklar, anti-sosyal kişilik bozukluğu, alkol ve
uyuşturucunun zararlı kullanımı, kadınların şiddeti kabul etme tutumları, erkeklere daha yüksek ve
kadınlara daha düşük statüye imtiyaz veren cinsiyet normları, kadınların düşük düzeyde ücretli
istihdama erişimi durumlarında şiddete maruz kalma olasılığının daha yüksek olduğu
söylenebilmektedir.
Türkiye ölçeğinde Altınay ve Arat (2008), Korkut-Owen ve Owen (2008), Aşkın ve Aşkın (2018)
tarafından yapılan araştırmalarda, gelir düzeyi yüksek olan kadınların aile içi şiddete maruz kalma
sıklığının, gelir düzeyi düşük olan kadınlara oranla daha az olduğu ifade edilmiştir. Kardam ve
Yüksel (2009), Kardam ve Yüksel-Kaptanoğlu (2011), Akıncı Çötok (2015) tarafından yapılan
araştırmalarda ise kadına yönelik şiddetin yoksulluk oranı fazla, eğitim düzeyi düşük ve
çalışmayanlar arasında daha sık ve yaygın olduğu belirtilmiştir.
Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilk aşamada şiddetin ortadan kaldırılması, eğer bu mümkün
değilse sonraki aşamada önleme ve müdahale stratejilerinin uygulanması gerekmektedir. Önleme ve
müdahale stratejileri: Aile ve sosyal hizmetler, sağlık, psikoloji ve sosyoloji alanlarında uzman
kişilerin ev ziyaret programlarını ve danışmanlık hizmetlerini; kadınları toplumsal cinsiyet eşitliği
ile ilgili ekonomik ve sosyal beceri eğitimi kombinasyonu yoluyla güçlendirmeyi; çiftler arasında
iletişimi ve ilişki becerilerini geliştirmeyi; alkol ve uyuşturucu erişimini ve zararlı kullanımlarını
azaltmayı; eşit olmayan toplumsal cinsiyet ve güç ilişkileri hakkında eleştirel yansımalar
oluşturmak için toplumsal mobilizasyonu; kadın ve erkeklerle grup bazlı katılımcı eğitim yoluyla
zararlı sosyal normları dönüştürmeyi içermelidir. Bu anlamda duygusal birliktelik eğitimleri, evlilik
okulları ve kadını görünür kılan toplumsal yaşam kursları gibi faaliyetler hayata geçirilmeli ve
yaygınlaştırılmalıdır.
Kalıcı bir değişim yaratmak içinse, eğitim ve öğretimin her aşamasında verilecek zorunlu dersler ile
cinsiyet eşitliği bilincini sürekli hale getirmek, cinsiyet eşitliğini teşvik eden ulusal plan ve
politikalar geliştirmek ve uygulamak, ayrıca kadına yönelik şiddeti engellemeye yönelik daha ağır
cezalar içeren yasalar çıkarmak önemlidir.
Ekonomik bağımsızlık ve sürekli gelir, kadına yönelik şiddetle mücadelede çok önemli olan
unsurlardır. Yasalar ve politika belgeleriyle kadınların gelir sahibi olmasını sağlayacak, ücretli
istihdama erişimini yaygınlaştıracak ve toplumsal hayat içerisinde daha fazla yer edinmelerini
kolaylaştıracak düzenlemeler yapılmalıdır. Bu doğrultuda “Cinsiyete Dayalı Bütçeleme” esas
alınmalıdır. Aile ve kadınla ilgilenen veya ilgilenmesi gereken bütün kamu kurum ve kuruluşları
aileyi, kadını ve kadının aile ve toplum içindeki yerini merkeze koyan bütçeler hazırlamalı ve
uygulamalıdır.
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KAMUSAL YOLSUZLUK: KAMUSAL YOLSUZLUĞU ETKİLEYEN
BAZI TEMEL UNSURLAR
PUBLIC CORRUPTION: SOME BASIC FACTORS THAT AFFECTING PUBLIC
CORRUPTION
Gülsüm GÜRLER HAZMAN
Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi
Özet

Kamusal yolsuzluğu etkileyen bazı temel unsurları tespit etmeyi amaçlayan bu çalışmada
2004–2015 dönemini kapsayan toplam 33 OECD ülkesi için panel veri analizleri kullanılmıştır.
Modele kontrol değişkenler olarak işsizlik oranı, kişi başı GMH ve doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının GSMH içindeki payları dahil edilmiştir. Im, Pesaran, Shin (2003) birim kök testleri
ve Levin, Lin, Chu (2002) birim kök testleri kullanılmış ve tüm değişkenlerin düzeyde durağan
oldukları anlaşılmıştır. Yapılan Hausman test sonucunun elde edilen olasılık değerinin %5’in
üzerinde olması, yatay kesitler bazında ve zaman boyutunda rastsal etkiler gözlendiğine işaret
etmiş, bu yüzden panel regresyon analizi iki yönlü rastsal etkiler yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre, yozlaşma üzerinde kamusal etkililiğin, işsizliğin, kişi başı GSMH’nın
istatistiki olarak anlamlı etkisi olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre kamusal
etkililiğin ve kişi başı GSMH’nın artması yozlaşmayı düşürürken, işsizlik arttıkça yozlaşma da
artmaktadır.
Anahtar kelimeler: Politik İstikrar, Panel Veri Analizi, Yolsuzluk Endeksi
ABSTRACT
In this study that aimed to identify some key elements affecting public corruption, panel data
analyzes were used for a total of 33 OECD countries covering the period 2004-2015.
Unemployment rate, GNP per capita and direct foreign capital investments in GNP were included
as control variables. Im, Pesaran, Shin (2003) unit root tests and Levin, Lin, Chu (2002) unit root
tests were used and all variables were found to be stationary at the level. The probability value of
the Hausman test obtained above 5% indicated that random effects were observed on the basis of
horizontal cross-sections and time dimension, so panel regression analysis was analyzed by twoway random effects method. According to the results, it was found that public effectiveness,
unemployment and GNP per capita had a statistically significant effect on corruption. While the
increase in public effectiveness and per capita GNP, decreases corruption and also corruption
increases as unemployment increases according to results.
Keywords: Political Stability, Panel Data Analysis, Corruption Index
1.GİRİŞ
Kamusal anlamda yozlaşma, tüm kamu birimlerinde ve kamusal hizmet süreçlerinde
karşılaşılan bozulmaları ifade etmektedir. Kamusal hizmet süreçleri ile ifade edilen, vergi tahsil
etmek, kamu harcamaları yapma, kamu düzeni için kararlar alma olmak üzere politik iş ve
işlemlerde karşılaşılabilmektedir.
Genel olarak yolsuzluk kurallara aykırı, uygunsuz, usulsüz iş ve davranışlar olarak ifade
edilmekte yozlaşma ise tüm bu yolsuz tavır ve davranışların sonucunda hukuksal ve sosyolojik
anlamda kamusal görev yetki ve kaynakların hukuksal norm ve standartlara aykırı olarak özel çıkar
için kullanılması ile karşımıza çıkmaktadır (Bozkurt vd. 1998: 264). Yolsuzluk konusunu literatürde
en eski tarihlerde inceleyenlerden birisi olan Nye (1967: 417)'ye göre, yolsuzluk, kamu görevinde
parasal veya makamsal çıkar sağlama davranışı, amacıyla çeşitli yollarla kuralların ihlal edilmesi
şeklinde tanımlanmıştır. Burada ailevi yada akrabalık ilişkilerinin etkisi açıkça vurgulanmış ve bu
davranışların kaynakların yanlış yönlendirilmesine neden olduğu ifade edilmiştir. Yapılan
kavramsal çerçeveden de görüldüğü üzere, kamu sektöründe ortaya çıkan rüşvet, adam
kayırmacılık, eş dost kayırmacılık, haraç, zimmet, kamu malını kötüye kullanma, patronaj ve
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hizmetsiz memurluklar, oy ticareti, lobicilik, rant kollama gibi sayabileceğimiz davranış şekilleri
olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kamu kesiminin büyüklüğü ile yozlaşmanın büyüklüğü arasında kesin bir ilişki olmamakla
birlikte (Neild, 2002: 9), özellikle kamusal seçiş paradigması içerisinde kamu kesiminin başarısızlık
sonuçları arasında yer almaktadır. Kamusal yozlaşmanın nedenleri ve sonuçları ülkeler açısından
önem arz eden bir konudur. Bu çerçevede özellikle yozlaşmanın boyutlarını tahmin etmeyi
hedefleyen çalışmalarla, ekonomik büyüme, politik yapı vb. değişkenler arasındaki ilişki tahmin
edilmektedir. Kamusal nitelikte yolsuzluğun kaynaklarının araştırıldığı çalışmada (Depken and
Lafountain, 2006: 75) ise yolsuzluğun bürokrat kaynaklı olduğuna vurgu yapılarak, bürokratların
daha fazla kamusal kaynak çabasında olmalarının bir sonucu olarak yolsuzluğun arttığı kabul
edilmektedir.
Yolsuzluk ve bürokrasi ilişkisine odaklanan Özer (2005:34); bürokrasinin oluşumunda en
önemli payın insan ve çevre olduğunu dolayısıyla yozlaşmaya yol açan unsurların başında da insan
ve çevresi geldiğini vurgulamaktadır. Toplumda insan davranışları ile yozlaşma ilişkisi hakkında
özellikle bazı örgüt yada grupların daha fazla rant elde etme çabalarının buna zemin hazırladığı ve
bu çabaların yolsuzluğun önünü açtığı kanısı oldukça kuvvetlidir (Aktan, 1993: 126) .
Yolsuzluk konusunda yazılan pek çok eserde yazarların hemfikir oldukları husus, bunun
ekonomik gelişmeyi engellediği yönündedir. Bardakçı (2000: 148) çalışmasında yolsuzluğun neden
olduğu etkileri temel maddeler halinde özetlemiştir. Buna göre;
• ekonomik gelişmeyi engellemektedir,
• yerli ve yabancı yatırımları engeller,
• bürokrasinin çalışmasını önleyerek ekonomik gelişmeyi yavaşlatır,
• yenilikleri, verimliliği ve rekabeti engeller,
• meslek gruplarının önem sırasını değiştirerek, ekonomik gelişmeyi yavaşlatır,
• gelir dağılımını ve kaynak dağılımını bozar kaynakların etkin kullanılmamasına neden olur,
şeklindedir.
2. EKONOMETRİK YÖNTEM VE BULGULAR
Ekonomi literatüründe yolsuzluk olgusunu ele alan çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu
çalışmalarda özellikle ekonomik büyüme üzerinde odaklanılmıştır. Genel olarak yolsuzluğun temel
etkenleri üzerinde durulmakta ve bazı kurumsal yapı belirleyicileri ile ilişkisi araştırılmıştır. Çok az
sayıda çalışmada, politik istikrar ilişkisi araştırılmış olmakla birlikte, OECD ülkeleri nezdinde
kamusal etkililiği dikkate alan çalışmaya rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmanın literatüre katkı
sağlayacağı tahmin edilmektedir. Yolsuzluğun, politik istikrar ve kamusal etkililik arasındaki ve
diğer kontrol değişkenler arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla bu çalışmada, 2004-2015 döneminde
OECD ülkeleri için panel veri analizi kullanılmıştır.
2.1. Veri Seti
Çalışmada kullanılan model (1) nolu eşitlikte yer almaktadır.
C= f(P, K, Kb, İ, DYS, B) şeklindedir ve bağımlı değişken olarak yolsuzluk endeksi (C) ele
alınmış olup, tablo 1’de görüldüğü üzere değişkenler tanımlanmıştır.
Tablo 1: Modelde Kullanılan Değişkenler
Değişkenler Tanım
Beklenen işaret
P
Politik istikrar endeksi
(-)
K
Kamusal etkililik
(-)
Kb
Kişi başı GSMH
(-)
İ
İşsizlik oranı
(+)
DYS
(-)
Doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının
GSMH
içindeki payı
Modelde 33 OECD ülkesine yönelik kesit veriler kullanılmıştır. Her bir ülkeye ait 20042015 dönemine ait veriler kullanılmıştır. Dönem belirlenmesinde verilerin sürekliliği göz önüne
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alınmıştır. Bağımlı değişken olarak Uluslar arası Şeffaflık Enstitüsü tarafından hazırlanan
yolsuzluk endeksleri kullanılmıştır. Söz konusu endeks, uluslar arası alanda faaliyet gösteren
şirketlerdeki yöneticilere, siyaset bilimcilere, halka yapılan anketlerden elde edilmektedir. Endeks 0
ile 10 arasında puanlardan oluşmakta ve 0 en fazla yolsuzluğa, 10 ise en düşük yolsuzluğa işaret
etmektedir.
Politik istikrar endeksi ve kamusal etkililik göstergeleri, Dünya Bankası veri tabanından elde
edilmiştir. Büyüme, işsizlik, kişi başı GSMH ile doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının GSMH
payı verileri ise OECD veri tabanı olan “oecdstat” üzerinden elde edilmiştir.
2.2. Ekonometrik Model ve Analiz
OECD ülkelerinde yolsuzluğu etkileyen unsurları tahmin etmek için geliştirilen modelde bir
bağımlı beş bağımsız değişken ile panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Model, (1) nolu eşitlikte
yer almaktadır.
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖= 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽
𝛽𝛽𝛽𝛽 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + £𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝛽𝛽𝛽𝛽

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 +

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = i ülkesinde n dönemindeki logaritmik yolsuzlukları,
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = i ülkesinde n dönemindeki logaritmik politik istikrar skorlarını,
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = i ülkesinde n dönemindeki logaritmik kamusal etkililik skorlarını,
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = i ülkesinde n dönemindeki logaritmik kişi başı GSMH değerlerini,
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = i ülkesinde n dönemindeki logaritmik işsizlik oranlarını,
𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖= i ülkesinde n dönemindeki logaritmik doğrudan yabancı sermaye/GSMH
değerlerini,
= sabit etkiyi,
ifade ederken ( ) ise fark işlemcisini ifade
etmektedir.
GSYH değişkeni dolar cinsinden ve sabit fiyatlara göredir (baz yılı= 2005). Tüm
değişkenlerin doğal logaritması hesaplanarak modele dahil edilmiştir. Kişi başı GSYİH değerleri
dolar cinsinden ve sabit fiyatlara (baz yılı= 2005) modele dahil edilmiş ve doğal logaritması
alınmıştır.
Çalışmada kullanılan panel veri yöntemi, yatay kesitlerin farklı zaman periyotlarında neden
farklı davrandıklarını açıklamaktadır. Ayrıca değişkenler her iki boyutta da (yatay kesit ve zaman)
değişmekte ve açıklayıcı güçleri artmaktadır. Panel veri, ülkeler, firmalar, hane halkları ya da
bireylere ait yatay ve dikey (zaman) kesitlerindeki çeşitli gözlemlerinin havuzlanması (Pooling)
olarak ifade edilebilir (Baltagi, 2001: 1). Panel veri analizi için en önemli nokta verilerin sabit veya
rastsal etkiler içerip içermediğidir. Panel regresyon tahmini için sabit etkiler ve tesadüfi etkiler
tahmin edicileri arasında seçim yapmayı kolaylaştıran Hausman testi söz konusudur. Hausman test
istatistiğini ve ki-kare dağılımı tablo değerlerini kullanarak sabit etkiler ve tesadüfi etkiler tahmin
edicisinin birbirinden farklı olup olmadığını test etmek mümkün olmaktadır. Böylece hangi tahmin
edicinin daha uygun olduğuna karar verilebilecektir.
Hausman testinden sonra bir diğer varsayım olan ardışık bağımlılık (otokorelasyon)
sınaması yapılmış ve gerekli varsayımlar arasında yer alan değişen varyans problemi sınaması
gerçekleştirilmiştir. Regresyon denemesinden önce otokorelasyon ve değişen varyans
problemlerinin olup olmadığı araştırılarak, gerekiyorsa düzeltmeleri yaparak tahmin edicinin aynı
zamanda etkin olması sağlanmaktadır.
Ayrıca Jarque- Bera testi ise normal dağılımı sınamakta olup, değişkenlerin tümünün
dağılımının normal olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
2.3. Bulgular
Panel Birim Kök Test Sonuçları
Regresyon analizi öncesinde sahte regresyon sorunu ile karşılaşmamak için her bir
değişkenin durağan düzeyleri ile regresyon analizine katılması gerekir. Bu açıdan değişkenlerin
durağanlık testleri önem arz etmektedir. Her bir serinin durağanlığının analizinde Im, Pesaran, Shin
(2003) birim kök testleri ve Levin, Lin, Chu (2002) birim kök testleri kullanılmıştır.
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Im, Peseran, Shin (2003) testi, trendli ve sabitli olmak üzere geniş bir regresyon denklemine
dayanmaktadır. Levin, Lin, Chu (2002) ise bireysel birim kök testlerinin alternatif hipotezlere karşı
sınırlı gücünün olmasını tartışmıştır. Levin, Lin, Chu her bir yatay kesit birim için bireysel birim
kök testlerine nazaran daha güçlü bir panel birim kök testi önermektedirler. Sıfır hipotezi her bir
bireysel zaman serisinin birim kök içerdiği, alternatif hipotez ise her bir zaman serisi durağandır
şeklinde kurulmaktadır (Baltagi, 2005: 240) .

lnP

Sabitli
Sabitlitrendli

0.001
*
0.020
**

3.02
2.04

lnK

Sabitli
Sabitlitrendli

0.000
*
0.000
*

4.64
4.77

lnİ

Sabitli
Sabitlitrendli

0.000
*
0.017
**

3.22
2.10

lnD
YS

Sabitli
Sabitlitrendli

0.000
*
0.000
*

5.97
6.76

Levin, Lin, Chu (2002) birim kök testleri (2002) birim kök testleri

Im, Pe Im, Pesaran, Shin (2003) birim kök testleri

Tablo 2: Birim Kök Test Sonuçları (Düzey değerleri)
T
Model
p
Model
p
ist.
lnKb Sabitli
0.005 lnKb
0.000*
Sabitli
*
SabitliSabitli-Trendli 0.000*
2.51
0.239 0.003*
trendli
SabitsizTrendsiz
0.70

lnP

Sabitli
Sabitli-Trendli
SabitsizTrendsiz

0.000*
0.000*
0.019*
*

lnK

Sabitli
Sabitli-Trendli
SabitsizTrendsiz

0.000*
0.000*
0.000*

lnİ

Sabitli
Sabitli-Trendli
SabitsizTrendsiz

0.000*
0.000*
0.003*

lnD
YS

Sabitli
Sabitli-Trendli
SabitsizTrendsiz

0.000*
0.000*
0.000*

Not: *:%1 düzeyinde anlamlı ; **: % 5 düzeyinde anlamlı

T
ist.
7.33
4.46
2.73
4.79
4.70
2.06
7.05
14.5
9
4.04
6.57
9.40
1.79
9.58
13.7
5
6.30

Serilerin düzey değerlerine uygulanan birim kök testlerinin sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.
Analizde her iki test için H0 hipotezi (H0: paneller birim kök içerir, HA: paneller durağandır)
reddedilmekte, serilerin düzeyde durağan oldukları anlaşılmaktadır. Burada görüldüğü üzere birim
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kök testlerinden Im, Pearson, Shin (2003) testinde ve Levin Lin Chu testlerinde serilerin düzeyde
durağan oldukları yani birim kök içermedikleri görülmüştür.
Panel Regresyon Sonuçları
Panel regresyon analizine geçmeden önce belirlenen modelde otokorelasyon ve değişen
varyans problemlerinin olup olmadığının tespit edilmesi gereklidir. Panel veri modellerinde klasik
(pooled) modelin geçerliliği sınamak için araştırmacının elinde çeşitli alternatifler mümkündür.
Özellikle F testi, Olabilirlik oranı testi (LR), Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı (LM) ve Düzeltilmiş
Lagrange Çarpanı (ALM), Score testi ve Wooldridge’in testi sınamalar yapılabilmektedir. Bu
çalışmada da, modelin havuzlanıp havuzlanamayacağının tespiti için Breusch-Pagan testi
yapılmıştır. Bireysel heterojenliğin varlığını tespit için Breusch-Pagan (1980), havuzlanmış EKK
modelinin kalıntılarına dayanan Lagrange Multiplier (Lm) testini geliştirmiştir. Bu test istatistiği 1
serbestlik dereceli dağılımına uymaktadır. Bu testte, tesadüfi birim etkilerin varyansının sıfır olduğu
hipotezi,
Yani, H0: Var (u)=0 H1: Var (u) ≠ 0 ile sınanmaktadır.
Tablo 4: Breusch-Pagan LM Test Sonuçları
Model
İstatistik değeri
1064.767
Prob.değeri
0.0000
Test sonuçları incelendiğinde ki-kare istatistiğine ait olasılık değerleri (0,00) çalışmada
belirlenen hata payı (0,05)’ndan daha küçük olduğundan söz konusu model için hipotez reddedilir.
Test sonuçlarına göre birimler arasında bağımsızlığı işaret eden H0 hipotezi reddedilmektedir. Yani
yatay kesitler arasında bağımlılık olduğu anlamına gelmektedir. Bu bağımlılık, bir ülkedeki
yozlaşma ile ilgili değişikliklerin diğer ülkeleri de etkileyeceği anlamına gelmektedir. Bu da
tesadüfi etkilere karşı da havuzlanmış modellerin uygun olmayacağını ifade etmekte olup, panel
etkisinin varlığını ortaya koymaktadır.
Test sonucunda p değeri 0.00 olarak tespit edilmiş bu değer % 5’den küçük olduğu için
modelin havuzlanamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Test sonucunda da model
havuzlanamayacaksa sabit etkiler (Fem-Fixed Model) ya da rastsal etkilerin (Rem-Random Model)
tespiti için Hausman Testi yapılır. Modelin OLS (pooled-havuzlanmış) regresyon ile tahmin
edilemeyeceği kararını verdikten sonra, analizde rastsal etkiler mi yoksa sabit etkiler yaklaşımının
mı kullanılacağı ile ilgili karar Hausman (1979,1981) testi sonuçlarına göre verilmiştir.
Hausman testinde hipotezler aşağıdaki şekilde kurulmaktadır.
H : Rastsal etkiler mevcuttur.
0
H : Rastsal etkiler yoktur.
1

Tablo 5: Kesit Veri ve Zaman Rastsal Etkiler Testi Hausman Test Sonuçları
Test açıklama
Ki-kare
Ki-kare sd. P değeri
Yatay kesit tesadüfi
5.404
4
0.2482
Hausman test istatistiklerinin sonucunda elde edilen olasılık değerinin %5’in üzerinde
olması (H0: kabul), yatay kesitler bazında ve zaman boyutunda rastsal etkiler gözlendiğine işaret
etmektedir. Bundan dolayı panel regresyon analizi iki yönlü rastsal etkiler yöntemi ile analiz
edilecektir.
Tablo 6: Panel Regresyon Sonuçları (Tesadüfi Etkiler Modeli)
Bağımlı değişken: logyozlaşma
Yöntem: Panel EKK (çift yönlü rassal etkiler)
Dönem: 2004-2015
Yatay kesit (ülke): 33
Paneldeki gözlem sayısı: 396
Katsayı
Standart hata
t-istatistiği P değeri
C
0.914873
0.239597
3.818664
0.0002*
LnKb (logkişibaşı GSMH) -0.107486
0.022809
4.712349
0.0000*
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LnK (logkamusal etkililik)
Lnİ (logişsizlik)
LnP (logpolitik istikrar)
LnDYS
(logdoğrudan
yabancı sermaye)

-0.172691
0.078482
0.008872
0.004231

0.017311
0.013036
0.006454
0.003543

Weighted Statistics
0.3761
Bağımlı
değişken ort.
Düzeltilmiş R-kare
0.3749
Bağımlı
değişken
standart
sapması.
S.E. of regression
0.0636
Durbin Watson
testi
F- istatistiği
48.383
P değeri
0.0000*
Not: *:%1 düzeyinde anlamlı.
R-kare

9.975605
-6.020553
1.374618
1.194021

0.0000*
0.0000*
0.1700
0.2332

0.3202
0.0805

0.6484

Tablo 6’te F istatistiği sonucunda, modelin bir bütün olarak anlamlılığı hakkında bilgi
vermektedir. Bu değer, p˂0.05 olduğundan model bir bütün olarak anlamlı bulunmuştur. Modelin
bağımsız değişkenlerinden olan politik istikrar ve kamusal etkililik değişkenlerinden politik
istikrarın, yolsuzluk üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilmemiştir.
SONUÇ
Yapılan çalışma ile ilgili ampirik sonuçlar, kişi başı GSMH’nın, kamusal etkililiğin,
işsizliğin ve yolsuzluk üzerinde istatistikî olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.
Bu durum analize dahil edilen ülkeler açısından 1 birim kişi başı GSHM değerinin artması
yolsuzluk üzerinde 1.07 birimlik bir azalışa neden oluyor anlamındadır. Yani kişi başına GSMH
artışları ülkelerde büyüme ile birlikte yolsuzluğu azaltabilir anlamında da yorumlanabilir. Bir diğer
değişken olan kamusal etkililik yolsuzluk üzerinde 1.72 düzeyinde ve negatif bir etkidedir ve bu
etki istatistikî olarak da anlamlıdır. Yani 1 birim kamusal etkililik artarsa, yolsuzluk 1.72 düzeyinde
azalmaktadır. Kontrol değişken olarak ele alınan işsizlik ise yolsuzluk üzerinde pozitif ve anlamlı
etkiye sahiptir. Bu durumda işsizliğin artması yolsuzluğu da arttırmaktadır. Ancak bu etki sadece
0.07 katsayı düzeyinde tespit edildiğinden oldukça düşüktür. Politik istikrar ve doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının ise yolsuzluk üzerinde herhangi bir etkisi tespit edilmemiştir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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TÜRKİYE’DE BELEDİYELERİN BORÇLANMA YETKİLERİ VE
YEREL ÖZERKLİKLERİ
BORROWING POWERS AND LOCAL AUTONOMY OF MUNICIPALITIES
IN TURKEY
Gülsüm GÜRLER HAZMAN
Prof. Dr., Afyon Kocatepe Üniversitesi
ÖZET
Yerel yönetimler, yerel hizmetler için gerekli tesis ve sermaye yatırımlarını karşılamakta borçlanma
yoluna da başvurabilmektedir. Bu konuda yasal düzenlemeler de mevcuttur. Yerel yönetimlerin
borçlanma olanakları ve serbestliğinin sınırlanmasının yanında, bu birimlerin dış borçlanmaları
genellikle hazine kefaleti ile gerçekleştirilir. Tasarlanan çalışma ile belediyelerin borçlanma
yetkilerinin sınırları ortaya konacak ve günümüzde belediyelerin borçlanma gereksinimleri ile
borçlanma yetkisinin kullanımında ne kadar özerk oldukları değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Yerel Özerklik, Borçlanma Yetkisi, Belediye Gelirleri
ABSTRACT
Local governments may use the facility of borrowing to meet the necessary facility and capital
investments for local services. There are also legal regulations on this subject. In addition to
limiting the borrowing facilities, external borrowing of these units is generally carried out with
treasury guarantees. With the designed study, the limits of the borrowing powers of municipalities
will be revealed and the borrowing requirements of municipalities will be evaluated and how
autonomous in the use of borrowing authority.
Keywords: Local Autonomy, Borrowing Authority, Municipal Revenues
Giriş

Yerel yönetimler için özerkliğin temel nedeni, sunulacak hizmetlerin en iyi şekilde halka
ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Çünkü özerklik, hizmetlerin etkin, ucuz ve basit sunulmasını
sağlayarak bürokrasiyi azaltabilir. Böylece kaynakların daha etkin ve verimli kullanımı sağlanabilir.
Ancak tüm bu şartlar gerçekleşirken, bazı kişi ve gruplara yan çıkarlar sağlamak asla amaç olarak
düşünülmemelidir. Özerkliğin amacı, bazı kişi ve gruplara otorite sağlamak değildir. Bu açıdan
özerk kuruluşun denetimi, hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için bir araçtır. Mahalli idareler,
özerk yerinden yönetim idareleri olarak kurulmalarına rağmen merkezden tamamen bağımsız
değildirler. Bu uygulamadaki amaç, merkezi idare olan ilişkide merkezi idarenin egemenliğini
korunmaktır.
Belediyelerin öz gelirlerinin yanı sıra borçlanma da yerel yönetimlerin gelirleri arasında yer
almaktadır. Özellikle belli amaçlar için tahsis edilen bu borçlar, olağanüstü gelir kaynakları arasında
yer almaktadır. Borçlanma yetkisinin belediyeler açısından sınırlarının belirlenmesi ve bu yetkinin
kullanımında yerel özerklik durumlarının tartışılması, tasarlanan çalışmanın temel çıktılarını
oluşturmaktadır. Bu açıdan mevzuattaki durum da dikkate alınarak, belediyelerin mali açıdan
özerklikleri borçlanma yetkisi açısından incelenecektir.
1. YEREL ÖZERKLİK KAVRAMI
Avrupa Konseyi Özerklik Şartı’na göre 3. maddede özerklik tanımı; “Özerk yerel yönetim
kavramı yerel makamların, kanunlarla belirlenen sınırlar çerçevesinde, kamu işlerinin önemli bir
bölümünü kendi sorumlulukları altında ve yerel nüfusun çıkarları doğrultusunda düzenleme ve
yönetme hakkı ve olanağı anlamındadır.” şeklinde belirtilmiştir. Özerklik, yerel yönetimin yerel
halkın ihtiyaçlarını kendi organları aracılığı ile görebilmesi ve buna imkan sağlayacak kaynaklara
sahip olabilmesi anlamındadır.
Yerel özerkliğin iki yönü vardır. Birincisi; yerel organların özekle olan ilişkisini ilgilendirir.
Yerel yönetimlerin burada, özekten tümüyle bağımsız olması beklenemez. Bağımsızlık, özerklikten
tamamen farklı bir kavramdır. Önemli olan, yerel birimlerin görevlerini ve yetkilerini özeğin
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karışması olmaksızın kendi olanaklarıyla görebilmeleridir. İkincisi ise, yerel yönetimlerin yerel
toplulukla olan ilişkisini ilgilendirir. Yerel organların halkı gereği gibi temsil edebilmelerini, temsil
yönetiminin bu nitelikteki kişilerin seçimine elverişli olmasını anlatır (Keleş, 2000: 50). Özerk olan
kuruluşlar, karar alma ve aldıkları kararları uygulama hakkına sahiptirler. Özerklik için sadece karar
alma özgürlüğünden bahsetmek yetersiz olur, çünkü bu birimlerin, mali özerkliğe de sahip olması
gerekmektedir yani harcamalarında da merkezi idarenin baskısı söz konusu olmamalıdır.
Yerel idarenin özerliğinden söz edebilmek için, bazı koşulların bulunması gerekir. Bunlar
(Piriler vd. 1995: 34);
•
Karar Alma Yetkisinin Bulunması; Kuruluşların aldıkları kararlar, üst
makamların ön iznine veya onayına bağlı olamamalıdır.
•
Bağımsız Organlara Sahip Olmak; Yerel idarenin sorumlu personeli, merkezi
idare karşısında bağımsız olmalıdır. Ülkemizde belediyeler ve köyler için, belediye başkanları ve
muhtarlar seçilerek göreve geldikleri halde, illerde il özel idarelerinin yürütme organı olan valiler,
atama yoluyla göreve gelmektedirler. Bu durum, il özel idarelerini daha az özerk kılmaktadır.
•
Parasal Olanaklara Sahip Olmak; Yerel idareler, kendilerine yeterli parasal
olanaklar sağlandığı ölçüde özerk sayılırlar. Ayrıca, parasal olanaklarını kendi gereksinimlerine
göre ayarlama olanağına sahip olmalıdırlar.
Bu koşullara ek olarak, yerel yönetimlerin ne kadar güçlü ve özerk olduklarını anlamak için
bazı sorular sorulabilir. Bu sorular; “finanse ettikleri kamu hizmetlerini sunmadaki serbestlikleri
nedir?”, “gelirleri, sorumlulukları ile orantılı mı değil mi?”, ”bütçelerini hizmetlere yönlendirirken
ne kadar gerçekçiler?”, ”vergi oranları ve vergi yüklerini belirleyebiliyorlar mı?” şeklindedir
(Davey, 2002: 11).

•
•
•

Yerel yönetimler için özerkliğin temel nedeni, sunulacak hizmetlerin en iyi şekilde halka
ulaştırılmasının sağlanmasıdır. Çünkü özerklik, hizmetlerin etkin, ucuz ve basit sunulmasını sağlar,
politik müdahaleleri önler, bürokrasiyi azaltır ve gereksiz personel ve malzeme kullanımına engel
olur. Böylece hizmetlerde etkinlik ve verimlilik sağlanabilir. Ancak tüm bu şartlar gerçekleşirken,
bazı kişi ve gruplara yan çıkarlar sağlamak asla amaç olarak düşünülmemelidir. Özerkliğin amacı,
bazı kişi ve gruplara otorite sağlamak değildir.
Özerk kuruluşların denetimi, hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için bir araçtır.
Denetimin özerk kurumun kendi oluşturduğu organlar tarafından gerçekleştirilmesi temel ilkedir.
Bu yönden iç denetim, en yararlı bir denetim biçimidir (Tortop, 1999: 20). Bunun yanında
ülkemizde, vesayet denetimi söz konusudur. Mahalli idareler, özerk yerinden yönetim idareleri
olarak kurulmalarına rağmen merkezden tamamen bağımsız değildirler. Bu uygulamadaki amaç,
merkezi idare olan ilişkide merkezi idarenin egemenliğini korunmaktır.
Mahalli idare birimi üzerinde uygulanan vesayet denetiminin kapsamına, mahalli idare
biriminin kararları, eylem ve işlemleri, organları ve personeli girer. Kararlar üzerindeki idari
vesayet ise, tasdik, erteleme veya geciktirme, iptal veya fesih, yerine geçme veya önceden izin
biçiminde olur (Akın, 1976: 4). Uygulanan vesayet denetimi ile özerklik arasındaki sınırı
belirlemek de güç olmaktadır. Vesayet ve özerklik arasında denge kurmak için şu durumlar söz
konusu olabilir (Özer, 1993: 29);
Yerel organın kararı hemen uygulanabiliyorsa veya vesayet makamı belli bir inceleme sonunda
kararı hukukilik yönünden incelemek üzere yargı yerine gönderiyorsa, vesayet hafiftir.
Yerel organın kararı üzerinde vesayet makamı, yürütmeyi ertelemek veya onamak yetkisine sahip
ise, vesayet ağırlıklıdır.
Vesayet makamı, yerel organın yerine geçerek kendiliğinden karar alma durumunda ise, özerklikten
söz etmek mümkün değildir.
Literatürde belirtilen bir denetim türü olarak da hiyerarşik denetimden söz edilmektedir. Bir
kamu kuruluşu içindeki ast-üst arasındaki denetim, hiyerarşik denetimdir. Bu denetim biçimi,
yönetim anlayışının bir parçasıdır. Bu aslında bir iç denetimdir. Kamu kuruluşları burada kendi
kendilerini denetlemektedirler. Ancak ülkemizde bu, merkezi idarenin mahalli idareyi denetlemesi
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•
•
•

şeklindedir. Uygulamada hiyerarşik denetimin işlemler üzerinde kullanımı, işlemleri denetleme ve
işlemleri yerine getirme emrinin verilmesi şeklindedir.
Hiyerarşik denetim mahalli idarenin idari ve mali özerkliği ile bağdaşamaz. Bu tür bir
denetimde yasal dayanağa gerek olmamaktadır çünkü bu zaten yönetim anlayışının bir unsurudur.
Üstün astı denetlemesi, görevine dahil bir husustur. Merkezi idare ile mahalli idare arasında ast üst
ilişkisi olmadığına göre bu tür bir denetimin mahalli idarelere uygulanması düşünülmemedir
(Nadaroğlu, 1998: 26). Geçmişten bu güne kadar mahalli idareler için en çok tartışılan konu, bu
birimleri daha özerk bir yapıya kavuşturmak içindir. Bu açıdan Avrupa Konseyi, 1993 tarihli “Yerel
ve Bölgesel Yönetimler Kongresi” adın verdikleri çalışma ile bazı hedefler belirlenmiştir. Çünkü
Avrupa Konseyi, yerel yönetimlerin özerklikleri konusuna büyük önem vermektedir. Kongrede
belirtilen hedefler iç başlıkta toplanmıştır. Bunlar (Karaman, 1998: 13);
Yerel birimlerin, Konsey’in yerel yönetimlerle ilgili çalışmalarına daha etkin katılımının
sağlanması,
Avrupa ülkelerinde gerçekten özerk olan yerel ve bölgesel yönetim yapılarının oluşturulması,
Bütün Avrupa’da belediyeler ve bölge yönetimleri arasında işbirliğini özendirmek ve desteklemek,
şeklinde belirtilmiştir.
Bir ülkedeki yerel demokrasinin temel göstergesi; özerk, güçlü ve demokratik yerel yönetim
kurumunun varlığıdır. Özerk, yerel yönetim kurumu, yerel topluluklara temsil edici organlar
aracılığı ile, hizmetler üzerinde uygulanabilir kararlar alma ve bunları uygulamak için (vergi almak
gibi), kaynak yaratma ve örgütlenme yetkileri vererek, kendi kendilerini özgürce yönetim olanağı
sağlamaktır (Yalçındağ, 1992: 3). Yerel demokrasi için son derece önemli olan özerkliğin ne kadar
işler olduğu ve uygulanabilirliğinin de ortaya konması gerekmektedir.
2. BELEDİYELERİN BORÇLANMA GELİRLERİ
Belediyelerin mali sorunlar içinde kaldıkları ve özgelirlerinin yetersiz olduğu genel olarak
bilinmektedir. Yerel yönetimlerin gelirleri arasında; vergiler yoluyla sağlanan gelirler, bağış ve
yardımlar, şerefiye, harç ve harcamalara iştirakler, ticari ve sınai işletmelerin ürün satış gelirleri,
borçlanmalar, emlak gelirleri ve genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları paylar yer almaktadır.
En son veri olarak elde edilen 2014 yılına ait gerçekleşmelere bakıldığında bu gelirlerin
dağılımı görülmektedir. Öz gelirlerin toplam mahalli idareler gelirleri içindeki payı % 49,34’tür. Bu
oran; belediyeler genelinde % 43,68, büyükşehir belediyelerinde % 32,74, il belediyelerinde %
43,46, ilçe ve belde belediyelerinde % 55,14, belediye bağlı idarelerinde % 88,63, il özel
idarelerinde % 8,37 ve mahalli idare birliklerinde % 28,47’dir. (2014 Yılı Mahalli İdareler Genel
Faaliyet Raporu). Belediyelerin mali göstergeleri incelendiğinde son 13 yılda kümülatif olarak
bütçe dengelerinin negatif değerli olduğu yani bütçelerinin açık verdiği görülmektedir.

Tablo 1: 2006-2018 Dönemi Belediyelerin Bütçe Dengesi (bin TL)
Alınan
Bağış
Teşebbü ve
s ve
Alacaklar
Yardım Faizler,
Mülkiye lar ile
Paylar
dan
t
ve
Tahsilatla Bütçe
Vergi
Sermaye
Harcama
Özel
Gelirler Gelirleri Gelirleri Gelirler Cezalar Gelirleri r
lar
Dengesi
200 21.640.20 20.372.8 3.347.58 3.008.71 369.33 11.498.0 1.819.11
6
4
64
7
9
4
98
4
330.012 1.267.34
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200 25.832.55 23.648.1 3.678.46 3.742.51
7
3
22
4
8

578.89 13.687.2 1.897.84
5
22
4

63.179

200 30.959.08 25.736.0 4.077.27 3.751.74
8
4
12
4
9

496.87 15.709.4 1.664.83
1
13
5

35.87

200 31.012.13 26.844.9 3.631.02 4.123.98
9
2
61
8
5
201 34.474.93 34.233.8 5.854.56 4.824.05
0
5
63
6
8
201 41.132.75 40.740.2 6.878.14 5.365.88
1
5
27
0
3

16.787.1 1.243.33
13
1
375.12
444.59 20.408.3 2.533.81
7
32
5
626.71 24.391.2 3.351.27
3
16
2

201 46.988.11 45.131.5 7.232.43 6.505.29
2
3
25
7
5

645.66 27.437.0 2.988.17
2
36
4

684.384
168.495
127.003
322.921

201 59.964.44 53.931.2 8.196.25 7.997.45 817.54 31.879.4 4.954.76
3
0
84
1
8
9
90
9
85.767
201 63.266.22 62.544.7 9.283.64 6.739.05 1.109.5 38.709.1 3.448.30
4
0
96
4
7
52
49
2 3.255.092
201 73.756.95 72.159.8 10.839.0 7.474.95 1.475.9 47.302.3 4.908.44
5
7
38
17
6
22
90
5

159.108

201 91.269.96 80.994.4 12.225.5 8.426.75 1.621.0 52.173.0 5.838.79
6
1
08
48
7
91
00
8

709.214

201 112.048.0 97.148.9 13.217.3 11.585.6 1.981.8 62.144.1 7.879.78
7
78
81
57
75
42
91
6

340.13

201 132.004.6 110.933. 14.484.9 11.636.3 1.949.5 72.031.3 10.359.5
8
72
045
34
06
20
14
67
Kaynak: https://muhasebat.hmb.gov.tr/mahalli-idareler-butce-istatistikleri

471.404

0
2.184.43
1
5.223.07
2
4.167.17
1
241.072
392.528
1.856.58
8
6.033.15
6
721.424
1.597.11
9
10.275.5
53
14.899.0
97
21.071.6
27

Belediyelerin bütçe dengesi incelendiğinde 13 yıllık geriye doğru gerçekleşmeler
göstermektedir ki, bütçe dengeleri sürekli açık olarak gerçekleşmiştir. Öz gelirlerinin yetersizliği de
toplam gelirler içindeki vergi gelirlerinin payları ile gözlenebilir bu pay özellikle en son veri olarak
2018 yılı için sadece %7,8 kadardır. Bu durum belediyeleri borçlanma gelirlerine yöneltmektedir.
Borçlanma yerel yönetimlerin gelirleri arasında yer almaktadır. Borçlar, yerel yönetimlerin
diğer gelir kaynaklarından çeşitli yollarla ayrılabilmektedir. Birincisi, diğer sürekli kaynaklardan
farklı olarak borçlar, geri ödenmesi gereken geçici kaynaklardır. İkincisi, belli bir masraf için
verilmeyen diğer kaynakların tersine, borçlar kesinlikle özel projeler için tahsis edilir (MİGM,
1995: 29). Belli amaçlar için tahsis edilen bu borçlar, olağanüstü gelir kaynakları arasında yer
almaktadır.
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Yıl

201
3
201
4

Tablo 2: Mahalli İdarelerin Borç Dağılımları (Bin TL)
Dış Mali Bütçe
Banka
Kamu
Vergi ve Diğer
Toplam
Kredileri İdarelerin Borçlar
Emanetle Sosyal
Yükümlü Yükümlü
ri
Güvenlik lükler
lük
e Mali
Borçlar
11.443.2 7.634.36 6.815.14 8.956.33 3.417.91 16.977.2 55.244.2
11,0
5,3
7,8
9,3
9,2
71,3
54,0
12.874.5 7.954.18 6.284.75 10.093.7 3.260.15 15.512.0 55.979.3
12,7
9,5
9,0
11,0
1,8
73,7
97,7
Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, http://www.muhasebat.gov.tr/, 2015

Tüm mahalli idarelere ait yükümlülükler incelendiğinde, son bir yıl içinde borç stoğu % 1,3
artış göstermiştir. 2013-2014 yılları itibarıyla belediyelerin borç dağılımları ise aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Yıl

201
3
201
4

Tablo 3: Belediyelerin Borç Dağılımları (Bin TL)
Dış Mali Bütçe
Banka
Vergi ve Diğer
Toplam
Kamu
Kredileri İdarelerin Borçlar
Emanetle Sosyal
Yükümlü Yükümlü
ri
Güvenlik lükler
lük
e Mali
Borçlar
10.850.2 7.331.15 6.812.98 8.660.43 3.136.58 14.003.0 50.794.3
11,2
1,3
8,6
1,2
6,8
01,7
70,9
12.552.0 7.952.81 6.284.75 9.837.12 3.090.34 14.361.1 54.078.1
00,9
2,9
9,0
4,1
5,0
50,8
92,7
Kaynak: Muhasebat Genel Müdürlüğü, http://www.muhasebat.gov.tr/, 2015

Mahalli idarelerin borç yükümlülüğü içinde belediyelerin payı % 96,6’dır. Ülkemizde
belediyelerin iç borçlanmada öncelikli olarak temel kaynağı İller Bankasıdır. Bunun yanında
banka, bazı durumlarda banka ve finans kuruluşlarından alınan kredilere aracılık etmekte veya
belediyelere kefil olabilmektedir. Dış borçlanma durumunda ise belediyelerin dış kaynaklardan
borçlanması 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir Dış borçlanma ile dış finansman sağlayan yabancı
ülkelerden, uluslararası sermaye ve finansman piyasalarında faaliyet gösteren bankalardan yabancı
çeşitli firmalardan kaynak sağlanabilmektedir.
Tablo 4: Belediyelerin 2014 Yılı İç ve Dış Borç Değişim Tablosu (Bin TL)
Hesap İÇ VE DIŞ BORCUN
Kodu
NİTELİĞİ

OcakHaziran

Ocak-Mart

A- KISA VADELİ İÇ
BORÇLAR TOPLAMI 24,284,484.0
UZUN VADELİ İÇ
15,627,096.1
40 MALİ BORÇLAR
1,334,141.6
43 DİĞER BORÇLAR
ALINAN DEPOZİTO
430
38,273.9
VE TEMİNATLAR
KAMUYA OLAN
ERTELENMİŞ VEYA
438
1,295,867.7
TAKSİTLENDİRİLMİŞ
BORÇLAR HESABI
102,165.1
44 ALINAN AVANSLAR
www.iksad.org.tr
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OcakAralık

22,405,298.1 22,754,517.9 25,259,439.0
16,434,253.8 17,295,552.7 17,066,962.4
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1,310,312.4

1,275,434.8

1,629,590.9

39,395.3

41,392.5

27,018.9

1,270,917.1

1,234,042.3

1,602,572.0

98,967.1

100,643.0

25,547.1
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BORÇ VE GİDER
645,637.5
643,388.6
649,252.6
958,726.9
KARŞILIKLARI
GELECEK YILLARA
AİT GELİRLER VE
2,562,235.5
2,542,299.2 2,584,641.5 2,812,598.9
48
GİDER
TAHAKKUKLARI
DİĞER UZUN
62,948.7
62,945.8
68,631.7
40,568.5
49 VADELİ YABANCI
KAYNAKLAR
B- UZUN VADELİ İÇ
20,334,224.6 21,092,166.9 21,974,156.4 22,533,994.7
BORÇLAR TOPLAMI
(A+B) İÇ BORÇ TOPLAMI
44,618,708.5 43,497,465.0 44,728,674.3 47,793,433.6
KISA VADELİ DIŞ
31
803,712.1
497,279.4
371,808.6
788,321.9
MALİ BORÇLAR
C-KISA VADELİ DIŞ BORÇ
803,712.1
497,279.4
371,808.6
788,321.9
TOPLAMI
UZUN VADELİ DIŞ
41
6,152,823.5
6,086,343.1 6,158,113.6 5,496,437.1
MALİ BORÇLAR
D-UZUN VADELİ DIŞ BORÇ
6,152,823.5
6,086,343.1 6,158,113.6 5,496,437.1
TOPLAMI
(C+D) DIŞ BORÇ TOPLAMI
6,956,535.6
6,583,622.4 6,529,922.2 6,284,759.0
(A+B)+(C+D) BORÇ
51,575,244.2 50,081,087.4 51,258,596.5 54,078,192.7
TOPLAMI
Kaynak: Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni
47

Belediyelerin en son veri olarak elde edilen 2014 yılına ait iç ve dış borç gerçekleşmeleri
göstermektedir ki, iç borçlanma ile elde ettikleri finansman dış borçlanmadan daha fazladır.
Belediyelerin borçlanma gereksinimleri içerisinde özellikle tesis ve sermaye yatırımlarını karşılama
amacı ön planda yer almaktadır. Bu konuda yasal düzenlemeler de mevcuttur. 5393 Sayılı
Kanunu’nun 68. maddesine göre; “Belediyeler, görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri
karşılamak amacıyla aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre borçlanma yapabilir ve tahvil ihraç
edebilir, ifadesi yer almaktadır. Aynı maddenin a bendine göre; dış borçlanmalar, 4749 sayılı
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde
sadece belediyenin yatırım programında yer alan projelerinin finansmanı amacıyla yapılabilir. İller
Bankasından yatırım kredisi ve nakit kredi kullanan belediye, ödeme plânını bu bankaya sunmak
zorundadır. İller Bankası hazırlanan geri ödeme plânını yeterli görmediği belediyenin kredi
isteklerini reddeder. Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden
fazlasına sahip oldukları şirketlerin, faiz dâhil iç ve dış borç stok tutarı, en son kesinleşmiş bütçe
gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla
artırılan miktarını aşamaz. Bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak uygulanır.
“şeklindedir.
5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin
yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler hakkında da 68. Madde ile; , en son kesinleşmiş
bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla
artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin
kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı
ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı ile yapabilir, ifadesi yer almaktadır.
1986 yılında yürürlüğe giren 3226 Sayılı Kanun ile benimsenmiş “finansal kiralama” da
aslında bir tür borçlanmadır. Finansal Kiralama Kanunu’na göre, belediyeler ve il özel idarelerince
yapılan ve yapılacak kiralama ve satın almaların borçlanma olduğunu, bu itibarla belediye
meclisince görüşülerek kabul edilmesi ve mahalli mülki amirce onaylanması gerektiği ifade
edilmişti. Ancak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile 2012
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yılında, 10/6/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ve 30/9/1983 tarihli ve 90 sayılı
Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ek ve değişiklikleri ile birlikte
yürürlükten kaldırılmıştır.
Belediyelerin borçlanma gereksinimleri ve mevzuat hakkında bakılması gereken bir başka
yasal düzenleme de 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında
Kanun’dur. Kanun’un 11’nci maddesinde “Yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projeler için
Hazine’nin garantisi altında sağlanan veya dış borcun ikrazı sureti ile kullandırılan krediler
çerçevesinde ilgili belediye veya bağlı kuruluşun geri ödeme yükümlülüklerini karşılamak üzere
gelirlerinin bir kısmının aktarılması amacıyla bir Dış Borç Ödeme Hesabı oluşturulur.” hükmü yer
almaktadır. Hazinenin bu şekilde üstlendiği borçların tahsili için de düzenlemeye gidilmiştir.
Hazine alacaklarının tahsiline ve idaresine ilişkin olarak, 4749 sayılı kanunun 11. Maddesinde “dış
borcun ikrazı suretiyle kullandırılan kredilerden vadesinde Hazine’ye ödenmeyen kısımlar ve
Hazine garantilerinden Hazine tarafından üstlenmeler neticesinde doğan alacaklar ile ikrazın ihraç
edilmiş olan Devlet iç borçlanma senetlerinin borçlu tarafından ödenmemesi durumunda, bu tür
alacakları için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri
uygulanır. Vadesinde ödenmeyen Hazine alacaklarına 6183 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde
gecikme zammı uygulanır” hükmü yer almaktadır.
Belediyelerin dış borçlanması dış borç cetvellerinde ilk kez 1979 yılında yer almaya
başlamıştır. Bu tarihten itibaren dış borçlanmaları hakkında mevzuat düzenlemelerine yer
verilmiştir. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde
yer alan madde 11/5 ile; “Kamu kurum ve kuruluşları (kamu bankaları hariç) ile belediyelerin,
uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ve diğer borçlanma aracı ihraç etmesi Bakanlığın ön
iznine bağlıdır.”, ifadesi bu durumu açıklamaktadır. Ayrıca madde 19/3 ile; “Kamu kurum ve
kuruluşları ile belediyelerin yurt dışından her türlü nakdi kredi sağlamasında 9/2/2009 tarihli ve
27136 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine Garantisi
Olmaksızın Hibe Hariç Dış İmkân Sağlamasına İzin Verilmesine ve Sağlanan Dış İmkânın
İzlenmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.”, hükmü yer almaktadır.
Belediyeler Hazine garantisi dışında da borçlanabilmektedir. 4749 sayılı kanunun 8. maddesi
ile “Hazine garantileri ve garantisiz borçlar için izin alınması” başlığı yer almakta olup,
belediyelerin Hazine garantisi olmaksızın herhangi bir dış finansman kaynağından sağlayacağı her
türlü dış borçlanma imkânı da Hazine iznine bağlanmıştır.
3. BELEDİYELERİN
BORÇLANMA
GELİRLERİ
AÇISINDAN
YEREL
ÖZERKLİKLERİ
Borçlanma açısından özerklik ile kastedilen ön izine ve onaya tabi olmaksızın borçlanma
tiplerini ve düzeylerinin belediyelerce belirlenebilmesidir. Ancak, borçlanma için birtakım üst
limitler belirlenebilmekte ve borçlanma için birtakım izinler gerekli kılmak, mali disiplinin
sağlanması adına önemlidir. Bu sınırlamalar, eğer belediyenin borçlanma konusundaki serbestisini
tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmıyorsa, makul karşılanabilir. Dolayısıyla özerkliğin boyutları
önem arz etmektedir.
Belediyelerin gelir kalemlerini kullanırken ne kadar özerk oldukları sorusuna cevap ararken
belediye gelirlerinin yani; merkezden transferlerin, öz gelirlerin, devlet yardımlarının ve olağanüstü
gelirlerin nasıl kullanıldığına değinmek gereklidir. Bu gelirlerin yaklaşık %60’ının transferlerden
oluştuğu ve öz gelirlerin arttırılmasında önemli kısıtların bulunduğu düşünüldüğünde, olağanüstü
gelir kalemi olarak düzenlenmiş olan borçlanma, finansman sorunlarını aşmak üzere daha sık
başvurulması beklenen ve teşvik edilen bir gelir kalemi haline gelmektedir (Bıçakcı, Özgül, 2017:
118). Özellikle altyapı yatırımlarını kamu kredileri ile finanse ettiklerinden, 1945 yılından beri İller
Bankası önemli bir finansman kaynağı halindedir. 1945 öncesi dönemde ise 1933-1945 arasında
Belediyeler Bankası bu rolü üstlenmiştir.
2011 yılında ise Banka’nın statüsünü değiştiren 6107 sayılı “İller Bankası Anonim Şirketi
Hakkında Kanun” kabul edilmiştir. Söz konusu kanuna göre, İller Bankası’nın amacı; “il özel
idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile münhasıran bunların üye oldukları mahalli idare
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birliklerinin finansman ihtiyacını karşılamak, bu idarelerin sınırları içinde yaşayan halkın mahalli
müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirmek, bu idarelere danışmanlık hizmeti vermek ve
teknik mahiyetteki kentsel projeler ile alt ve üstyapı işlerinin yapılmasına yardımcı olmak ve her
türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini” yerine getirmek olarak belirtilmiştir.
İller Bankası, bir kamu kredisi dağıtım aracı olarak tanımlanan eski işlevini terk etmiş, bir
yatırım ve kalkınma bankası haline dönüşmüştür. Dolayısıyla düzenleme sonrasında belediyeler için
İller Bankası’ndan kredi almak ile özel bankalardan kredi almak aynı anlama gelmektedir. Nitekim
belediyelerin özel bankalardan borçlanmasında yasal bir engel bulunmamaktadır. Bundan dolayı, iç
borçlanma açısından kamu kredisi ve özel krediler ayrımının ortadan kalktığı söylenebilir (Kablan
ve Altun, 2018: 146). Ancak her ne kadar durum böyle olsa da, İller Bankası’nca açılan orta ve
uzun vadeli, düşük faizli kamu kredisi cazip hale gelmiş ayrıca banka borçları sık sık ertelemiş ya
da silmiştir. Borç erteleme ve silme işlemleri devam ettikçe verilen kaynaklar daha çok bağış ve
yardıma dönüşmüştür.
Belediyelerin İller Bankası’ndan borçlanması durumunda tamamen özerk olduğunu
belirtmek yanlış olur. Çünkü burada da belli formaliteler mevcuttur. Kamu hizmetleri için yapılacak
tesislerin finansmanı için gerekli miktarı bankadan borçlanırlar, bakiyesi ise Bayındırlık ve İskan
Bakanlığı’nın kararına bağlı olup, İller Bankası’nda bulunan Belediyeler Fonu’ndan karşılanır.
Yapılacak olan tesis, idare tarafından yapılabileceği gibi banka tarafından da gerçekleştirilebilir.
Eğer tesis ya da yatırım banka tarafından yapılırsa, verilmesi kararlaştırılan kredi idareye verilmez.
Yerel idarenin hesaplarında, bu miktar gider kayıt edilir. Aslında başarılı mahalli idare bankacılığı
söz konusu olursa, bu idareler için mali özerlik daha fazla olabilmektedir. Çünkü bu idareler, artan
finansman ihtiyaçlarını karşılama çabası içindedirler. Bu idareler için İller Bankası’ndan borçlanma
imkanının daha özerk bir yapıya kavuşturulması, mali özerkliklerini arttıracaktır.
Mali özerklik için çağdaş mahalli idare bankacılığının gerekli koşulları olarak;
desantralizasyon, merkezi yönetim bütçelerinden bağımsızlık, proje finansmanı ile teknik
yardımların birbirinden ayrılması ve merkezi yönetim güvencesinin kalkması şeklinde
belirtilmektedir (Ulusoy ve Akdemir, 2002: 265).
Borçlanma konusundaki yetkinin sınırlı olduğunun bir diğer kanıtı, belediyelerin her ne
surette ve miktarda olursa olsun borçlanması belediye meclisinin iznine tabidir. 5393 sayılı
Belediye Kanununun 18 inci maddenin (d) bendine göre belediye yönetiminin borçlanma
yapabilmesi için önceden belediye meclisinden izin alması gerekmektedir. Belediye meclisince ret
kararı verilirse, bu kararın hukuki gerekçelerinin bulunması gerekmektedir. Hatta hiçbir hukuki
gerekçe yoksa ve belediyeye ait işler sekteye uğrarsa 5393 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi
gereğince meclisin feshi bile söz konusu olabilir.
Bunun yanı sıra 5393 sayılı Kanun çerçevesinde belediyelerin (bağlı kuruluşlar ile
sermayelerinin % 50’sinden fazlasına sahip oldukları şirketler dâhil) faiz dâhil iç ve dış borç stok
tutarının kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden
değerleme oranıyla arttırılan miktarını (bu miktar büyükşehir belediyeleri için bir buçuk kat olarak
uygulanır) aşamayacağı belirtilmiştir dolayısıyla iç ve dış borç stokuna sınırlamalar getirilmiştir. En
son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden
değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçen iç borçlanmalarda,
meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayının
alınması gerekmektedir. Ancak, Cumhurbaşkanı’nca kabul edilen büyük alt yapı projeleri için
yapılacak borçlanmalar bu sınırlamaya tabi değildir.
Yerel yönetimlerin borçlanma olanakları ve serbestliğinin sınırlanmasının yanında, bu
birimlerin dış borçlanmaları genellikle hazine kefaleti ile gerçekleştirilir. Belediyeler sadece yatırım
programında yer alan projelerinin, finansmanı amacıyla dış borçlanma yapılabilir yani sadece
yatırım harcamaları (sermaye giderleri ve sermaye transferleri) için dış borçlanma yapabilirler.
Ayrıca bu kararı belediye meclisinde alırlar ve 5393 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesinin (d) bendi
hükmüne göre belediye meclisi kararı aldıktan sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın müracaat
edeceklerdir Ancak şu da bir gerçektir ki, özellikle belediyelerin borçlarının geri ödenmeleri önemli
bir sorun olmaktadır. Bu sorunu biraz olsun gidermek için, tahvil ihracı ile kaynak temin eden
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belediyelerde “borç ödeme fonu”nun oluşturulması önerilmiştir. Bu öneri doğrultusunda hazine
garantisi altında gerçekleştirilecek olan dış borçların geri ödemelerinin düzenlenmesi amacıyla 4749
sayılı kanunun 11’nci maddesinde “Yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen projeler için
Hazine’nin garantisi altında sağlanan veya dış borcun ikrazı sureti ile kullandırılan krediler
çerçevesinde ilgili belediye veya bağlı kuruluşun geri ödeme yükümlülüklerini karşılamak üzere
gelirlerinin bir kısmının aktarılması amacıyla bir Dış Borç Ödeme Hesabı oluşturulur.” hükmü yer
almaktadır. Hazine açısından önemli bir sorun bu borçları üslenmek zorunda kalmasıdır. Bu
zorunluluktan önce de, ödenecek miktarı borçlu idarelerin İller Bankası payından mahsup edilmesi
denemiştir. Ancak yerel yönetimlerin İller Bankası paylarının bunu karşılamaması durumunda da bu
öneri bir çözüm olmamıştır.
SONUÇ
Bir ülkedeki yerel demokrasinin temel göstergesi; özerk ve demokratik yerel yönetim
kurumunun varlığıdır. Yerel demokrasi için önemli olan özerkliğin ne kadar işler olduğu ve ne
düzeyde uygulanabilir olduğunun ortaya konması gerekmektedir. Çünkü özerkliğin ne kadar
mümkün olduğu da bir tartışma konusudur. Özerk yerel yönetim kurumu, sunduğu hizmetler
üzerinde uygulanabilir kararlar alma ve bunları uygulamak için gerekli kaynağı sağlama ve
örgütlenme olanağına sahip olmaktadır. Özellikle yerel yönetimler için önemli bir sorun olan gelir
yetersizliği dikkate alındığında, ne kadar özerk oldukları ortaya konmalıdır.
Yerel yönetimlerin mali açıdan özerkliklerinin tartışılması için öncelikle gelirlerin elde
edilişinde ne kadar özerk olduklarının sorgulanması gereklidir. Söz konusu gelirler arasında;
vergiler yoluyla sağlanan gelirler, bağış ve yardımlar, şerefiye, harç ve harcamalara iştirakler, ticari
ve sınai işletmelerin ürün satış gelirleri, borçlanmalar, emlak gelirleri ve genel bütçe vergi
gelirlerinden aldıkları paylar yer almaktadır. Yerel yönetim birimi olarak belediyelerin borçlanma
yetkisinin kullanımı konusunda tamamen özerk olduklarını söylemek imkansızdır. Bu yetkinin
kullanımında mali açıdan özerkliklerinin kısıtlı olmasının altında yatan temel neden, mali disiplinin
sağlanmasında oluşabilecek engellerdir. Özelikle siyasi açıdan özerkliğin tehlike taşıdığı
durumlarda, bu sıkıntı daha fazla hissedilecektir. Burada üzerinde önemle durulması gereken konu,
belediyelerin özgelirlerinin arttırılması olmalıdır.
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1980 SONRASI KIR SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
Uşak Üniversitesi, ŞBP
ÖZET
Dünyadaki kır sosyolojisi literatürünü üç başlık altında kategorize etmek mümkündür: Amerikan ya
da geleneksel kır sosyolojisi; Tarım sorunu ve köylülük analizleri ve Güncel tarım tartışmaları.
Türkiye’deki kır/köy sosyolojisi çalışmalarını ise, Türkiye’de sosyolojinin gelişimine de paralel
olmak üzere, beş dönem halinde incelemek mümkündür: Kuruluş dönemi, 1940’lar, 1950’ler, 19601979 arası dönem ve 1980’den bugüne.
Bu bildirinin amacı 1980’den bugüne kadar Türkiye’de yapılmış ve kır sosyolojisi disiplini
içerisinde değerlendirilebilecek olan çalışmalarda öne çıkan konu, kavram ve yaklaşımları
incelemektir. Bu çerçevede konuyla ilgili dönemsel literatür incelenmiş ve bu dönemi diğer
dönemlerden ayıran özellikler belirlenmiştir.
Sözkonusu dönemde gerçekleştirilen kır çalışmaları kendi içerisinde iki alt döneme ayrılabilir.
2000’e kadar süren ilk alt dönemde kır sosyolojisi disiplini içerisinde ele alınabilecek çalışma sayısı
oldukça azdır. Bu dönemdeki çalışmalar ağırlıklı olarak yüksek lisans ve doktora tezleri olarak
üretilmiştir. Kır sosyolojisi alanındaki alan araştırmalarının azalmasını, 12 Eylül 1980 darbesinin
etkilerinin yanısıra, sosyolojik ilginin küreselleşme, postmodernizm gibi teorik konulara kaymasına
bağlamak mümkündür.
2000’den sonraki dönemde ise yeni üniversitelerin kurulması, sosyoloji bölümlerinin açılması, bu
bölümlerde istihdam edilen sosyolog ve lisansüstü düzeyde eğitim alan öğrenci sayılarındaki
yükseliş sosyolojik araştırmaların da sayısal olarak artmasını sağlamıştır. Bu faktörlerle birlikte,
2000 sonrasında akademik dergiciliğin gelişmesi, bilimsel sempozyumların sayısının artması, aynı
zamanda kırsal alanlara ulaşımın kolaylaşması ve önemli bir faktör olarak istatistik paket
programlarındaki gelişmeler gibi unsurların da etkisiyle, sosyolojinin diğer alt disiplinlerinde
olduğu gibi kır sosyolojisi çalışmalarında da artışlar yaşanmıştır. Ancak bu sayısal artışın nitelik
bakımından da bir yükseliş içerdiğini ifade etmek kolay değildir. Daha önceki dönemlerde
araştırmacıların köylere gidip bir süre orada yaşayarak elde ettikleri verilerin hem nicel hem de nitel
analizlerini içerenaraştırmalarının yerini daha çok belirli anketlerin uygulandığı ve incelikli
istatistiki analiz içermekle birlikte sosyolojik analizlerin nispeten zayıf kaldığı çalışmalaralmıştır.
Bununla birlikte, 1980’den bugüne kır sosyolojisi çalışmalarında konu çeşitliliğinin artması ve
oransal olarak sınırlı kalsa da dünya literatürüyle bağlantı kuran ve dikkatli gözlemleri içeren
önemli çalışmalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kır Sosyolojisi, Alan Araştırmaları, 1980 Sonrası
GİRİŞ
Çalışmanın amacı 1980’den günümüze Türkiye’de yapılmış kır sosyolojisi alan araştırmalarında
öne çıkan konu başlıklarını belirlemek ve kır sosyolojisindeki dönemsel ilgiyi görünür kılmaktır. Bu
amaçla,sözkonusu dönemde kır sosyolojisi disiplini içerisinde değerlendirilebilecek literatür
taranmış ve öne çıkan kavramlar ve hususlar ele alınmıştır.
Ancak öncelikle kır sosyolojisinin dünyadaki gelişimiyle ilgili birkaç söz söylemek ve dünyada kır
sosyolojisi literatürünün nasıl gruplandığını tartışmak gerekmektedir.
1. Dünya’da Kır Sosyolojisi Literatür Öbekleri
Dünyadaki kır sosyolojisi literatürünü üç başlık altında kategorize etmek mümkündür: Amerikan ya
da geleneksel kır sosyolojisi; Tarım sorunu ve köylülük analizleri ve Güncel tarım tartışmaları
(Arslan, 2019).
Kır sosyolojisinin düşünsel babası Tönnies kabul edilse de (Hillyard, 2007: 21) disiplinin amprik
eksenli olarak gelişimi Amerika’da gerçekleşmiştir. Tönnies’inyanısıraDurkheim, Marx gibi
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sosyologların bakış açısı toplumun düalist yapısı üzerinde şekillenmişti. Bu perspektife göre kır ve
toplumları pek çok yönden birbirinden farklı özellikler göstermekteydi.Ancak bu klasik
kuramcıların esas amaçlarıkır ve kent toplumlarının farklılıklarını ortaya koymak değildi. Onlar,
endüstrileşmenin toplumlar üzerindeki etkilerini incelemeyi hedefliyorlardı.
Kır sosyolojisinin ilk literatür öbeği olarak sayacağımız “Amerikan ya da Geleneksel Kır
Sosyolojisi” amprik temelde ve önemli ölçüde Amerika Birleşik Devletlerinin politik kararlarına
bağlı olarak gelişmiştir (Lobao, 2007: 465). Amerika’da başkan Roosevelt’in talebiyle 1908’de
“Kırsal Yaşam Komisyonu”nun kurulması 1909’da bu komisyonca yayınlanan rapor kır toplumun
incelenmesi ile ilgili güçlü bir motivasyon yaratmıştır (Arslan, 2019: 26).Bu çerçevede 1894’de ilk
kır sosyolojisi dersinin verilmesi yine kır sosyolojisini konu alan Gillette (1913) tarafından yazılmış
ilk metnin yayınlanması da Amerika’da gerçekleşmiştir (Bertrand, 1987: 86).Amerikan kır
sosyolojisin kurumsallaştığı yerler ise Land-Grant Kolejler olmuştur. Buralarda kır sosyolojisi
teorik değil uygulamalı bir biçimdeydi. Devlet kaynaklarını oldukça yoğun bir şekilde kullanan bu
kurumlar için yararlı bilgi muhakkak uygulamaya dönük olmalıdır (Newby, 1983: 69).
İkinci literatür öbeği “Tarım Sorunu veya Köylülük Analizleri” başlığını taşımaktadır. Marx
köylülüğü feodalizmin çözülme sürecinde bir geçiş formu olarak görmüş ve kapitalizmin
gelişmesiyle ortadan kalmasını beklemiştir. Ancak köylülüğün tasfiyesi Marx’ın öngördüğü hızda
ve o kolaylıkta gerçeklememiştir. Kautsky (1899), tarımın sanayiden farklılıkları üzerinde durarak
Marx’ın öngörüsünün neden daha uzun bir zaman alacağını açıklamaya çalışır. Bu çerçevede
Kautsky’nin kitabının da adı olan “tarım sorunu” “kapitalist gelişmeyle beraber tarımsal ilişkilerde
ve kırsal mekanda yaşanan toplumsal değişim ve dönüşüm dinamiklerini Marxist toplumsal sınıf
perspektifi ile tarihsel ve yapısal olarak analiz eden literatürdür” (Büke, 2013a: 46). Köylülükle
ilgili ikinci önemli teori Rus iktisatçı Chayanov (1966 [1925]) tarafından geliştirilmiştir.
Chayanov’un yaklaşımı anti-Marxist’tir ve Marx’ın yaklaşımı sadece kapitalist sisteme denk düşen
kavramlar kullandığı için reddedilmelidir (Heynig, 1982: 126).Chayanov’un “köylü ekonomisi”
kuramının dayandığı temeller “aile emeğine dayalı tarım işletmesi”, “emeğin karşılığı olan tek ve
bölünmez bir gelir” ve “emek-tüketim dengesi”dir (Aydın, 1986a: 145-6).Kautsky ve Chayanov’un
teorileri 1960’larda tekrar gündeme gelmiş ve konuyla ilgili oldukça önemli bir literatür oluşmuştur.
Üçüncü literatür öbeği ise “Güncel Tarım Tartışmaları” başlığını taşır. Bu literatür daha çok 1980
sonrası küresel süreçler tarafından belirlenmiştir. Bu dönemin öne çıkan iki kavramı, “tarım rejimi”
ve “tarım-gıda sistemi” olmuştur. İlk kez 1987’de Friedmann tarafından kullanılmış olan “gıda
rejimi” kavramı daha sonra Friedmann ve McMichael’in (1989) birlikte yaptığı çalışmalarla daha da
geliştirilmiştir. Bu yazarlara göre (1989: 95) gıda rejimi “1870’den itibaren kapitalist gelişim
dönemlerini açık bir şekilde ayrıştıran, uluslararası üretim ve tüketim ilişkilerini birikim biçimlerine
bağlamaktadır.” Dolayısıyla gıda rejimleri kapitalizmin krizlere bağlı dönüşümünü de ortaya koyar
(Erbaş, 2017: 18).Gıda rejimine ilişkin literatürde üç gıda rejimi belirlenmiştir. “Tarım-gıda
sistemi” kavramı ise tarımsal analizlerde sadece üretim süreçlerine odaklanmasının yetersizliğini
vurgulamakta ve tarımın geri ve ileri bağlantılarını öne çıkarmaktadır. Tarım, ilaçlar, gübre, makine
gibi girdiler tarımın geri bağlantılarını oluştururken, ürün üretildikten sonraki işleme, dağıtım,
pazarlama ve tüketim süreçleri tarımın ileri bağlantıları arasında sayılmaktadır(Büke, 2013: 77;
Arslan, 2019: 62).
2. Türkiye’de Kır Sosyolojisi Araştırmaları
Türkiye’deki kır/köy sosyolojisi çalışmalarını, Türkiye’de sosyolojinin gelişimine de paralel olmak
üzere, beş dönem halinde incelemek mümkündür: Kuruluş dönemi, 1940’lar, 1950’ler, 1960-1979
arası dönem ve 1980’den bugüne.
Türkiye’nin sosyoloji birikiminin iki temel ayağı Ziya Gökalp ve Prens Sabahattin’dir. İki sosyolog
da köye ve köylüye özel önem vermişlerdir. Gökalp köyleri genel olarak feodal yapılar saymış
ancak kültürün özünün köylerde bulunabileceğini belirtmiştir. Prens Sabahattin’in de köylüleri
üretici olarak önemsediği görülür. Ancak bu iki kurucu sosyolog fikirleri amprik araştırmalarla
sınamamışlardır. 1940’a kadar süren “Kuruluş Dönemi”nde köye yönelik en önemli araştırmalarLe
Playci geleneği takip eden ve Prens Sabahattin’in ardılı denilebilecek Mehmet Ali Şevki ve Sadri
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Aran tarafından yapılmıştır. Mehmet Ali Şevki’nin (1937, 1938) ilk olarak 1937 ve 1938’de
yayınlanmış üç makaleden oluşan Kurna köyü monografisi Türk sosyolojisindeki ilk alan
araştırması sayılır (Kösemihal, 1968: 10). Sadri Aran da (1938) Mehmet Ali Şevki gibi monografik
metodu kullanarak Ankara yakınlarındaki Evedik köyünü çalışmış ve doktora tezi olarak vermiştir.
İlk dönemde Tökin’in (1990) ilk basımı 1934’de yapılan “Türkiye Köy İktisadiyatı” kitabı da
oldukça önemlidir. Bunların yanısıra özellikle Halkevi dergilerinde köy gezilerinin anlatıldığı ve
köycü bir bakış açısıyla temellenmiş çokça yazı bulmak mümkündür.
İkinci dönem 1940’lardır ve Ankara Ekolü olarak bilinen sosyoloji ekolü bu dönemin ürünüdür.
Doktoralarını Amerika’da tamamlayıp yurda dönen Behice Boran ve Niyazi Berkesamprik verilere
dayanarak köy araştırmaları yapmış ve bu araştırmalarını kitap boyutunda yayımlatmışlardır.
Boran’ın araştırması (1945) Manisa’daki ova ve dağ köylerini içerirken, Berkes (1942)
araştırmasını Ankara çevresindeki köylerde gerçekleştirmiştir. Veri temelli ve makro ölçekli olan bu
araştırmalar Türk sosyolojisi adına olumlu anlamda bir kırılma yaratmıştır. 1940’larda Le Playci
geleneğe bağlı monografik çalışmalar da devam etmiş ve özellikle Selahaddin Demirkan’ın İstanbul
köylerinde yaptığı araştırmalar öne çıkmıştır (Arslan, 2019).
1950’lerde yayınlanan köy araştırmalarından özellikle ikisi çok önemli sayılır: İbrahim Yasa’nın
(1955) Hasanoğlan araştırması ve Mümtaz Turhan’ın (1987 [1951]) Kültür Değişmeleri. Ancak bu
iki araştırma da 1950’lerin ürünleri değildir. Daha önce planlanmış, yürütülmüş ve hatta Yasa’nın
eserinde olduğu gibi yıllar önce yazımı bile tamamlanmış araştırmalardır. Bu araştırmaları
toplumsal değişme süreçlerini inceleyen araştırmalar olarak kategorize etmek mümkündür. Bu
kategoriye modernleşme teorisyen Daniel Lerner’ın (1958) Ankara’nın Balgat köyündeki
incelemesini de eklemek gerekmektedir. 1950’lerde tarımda makineleşmeyi ele alan araştırmaların
da yapıldığı görülür. Ayrıca özellikle Nermin Erdentuğ’un (1956, 1959) köyü etnolojik açıdan ele
alan çalışmaları da bu dönem için önem taşımaktadır.
1960- 1979 arası dönemköy çalışmalarında hem nicelik hem de nitelik açısından patlama yaşanan
bir dönem olmuştur. Özellikle köyde kapitalistleşme süreçlerini ele alan çalışmalarda büyük bir
artış gözlenir. Bu konuyla ilgili yayınlarda Mübeccel Kıray’ın (2000 [1964], 1968 [Kıray ve
Hinderink]), Bahattin Akşit’in (1967), Beşikçi’nin (1970 [1969]), Silier’in (1976), Kolars’ın (1963)
çalışmalarının isimlerinden söz ettirdikleri söylenebilir. Ancak çalışma konuları sadece
kapitalistleşmesüreçleriyle sınırlı kalmamıştır. 1960-79 arası köy çalışmalarının en önemli
özelliklerinin başında konu çeşitliliği gelmektedir. Ayrıca bu dönemde yabancı araştırmacıların da
Türk köylerinde çok sayıda araştırma yürüttükleri görülmektedir.
3. 1980 Sonrası Köy Araştırmaları
1980’lerden itibaren sosyolojinin ilgi alanlarında belirgin değişmeler ortaya çıkmıştır. İktisat ve
siyaset temelli bakış açılarının terk edilmesi sözkonusu olmuş sınıfsal analizler önemli ölçüde terk
edilmiş farklılık, kimlik gibi konulara sosyoloji literatüründe daha fazla yer verilmeye başlamıştır
(Özcan, 2009: 209).Küreselleşme, postmodernizm, çokkültürlülük, demokrasi, sivilleşme vs. gibi
kavramlara olan ilgi artmıştır (Özcan, 2009).
Türkiye’de sosyoloji çalışmalarında da bu kavramların çokça ele alındığı görülür. Buna karşılık kır
sosyolojisi disiplinine ilgi neredeyse bitme noktasına geldiği görülür (Sirman, 2001: 252; Aydın,
2001: 11; Köymen, 2008: 163; Ulukan, 2009: 153; Özuğurlu, 2013: 20). Buna rağmen aşağıda da
görüleceği üzere ağırlıklı olarak yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tezlerde kır ile ilgili
çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Ancak bu çalışmaların, daha önceki dönemlerdeki gibi, en
azından entelektüel çevrelerde bir etki yarattığını iddia etmek çok güçtür.
1980 sonrası dönemi iki evre halinde incelemek uygundur (Arslan, 2019).
3. 1. 1980- 1999 Arası Kır Araştırmaları
1980’den 1999’a kadar süren dönemde kır sosyolojisiyle ilgili yapılan yayınlar incelendiğinde,
çalışmaların çoğu zaman lisansüstü tezler olduğu ve ağırlıklı olarak bir önceki dönemin (19601979) kavramsal çerçevesinden yararlandığı görülür. Bunun sebeplerinin başında sözkonusu
akademik çalışmaların başlangıç tarihlerinin 1980 öncesine dayanması gelmektedir. Örneğin
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Mehmet Ecevit tarafından Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Gökçeağaç köyünde gerçekleştirilmiş
olan çalışmanın (1999) verileri 1977-78 döneminde toplanmıştır. Ecevit’in Paul Stirling
danışmanlığında yazdığı tezin kitap olarak basılması ise 1999’da gerçekleşir. Ecevit tezinin
kavramsal çerçevesini oluştururken “tarım sorunu” ve “küçük meta üretimi” literatüründen
yararlanmıştır.
Aynı şekilde verilerini 1977’de Diyarbakır’ın Ergani ilçesine bağlı iki köyde toplayan Zülküf Aydın
da (1980)doktora tezini 1980’de vermiştir.Aydın’ın tespiti köylü üretiminin giderek metalaştığı ve
bu süreçte köylü hanehalkının karşılaştıkları sömürü nedeniyle kırsal alanlardan kentlere doğru göç
etme eğilimine girdiği, ayrıca başta kadınlar olmak üzere köylü hanelerin kendi kendini sömürerek,
emeğini değersizleştirdiği yönündedir.
Keyder’in (1983b) kapitalizmin Türkiye’deki köy yapıları üzerindeki etkilerini incelediği ve bu
etkilere göre dört köy tipi saptadığı makalesi,;Sirman’ın (1988) Aydın Söke’deki pamuk
üreticilerinin koşullarını incelediği doktora tezi; Ayata’nın (1987) Türkiye’deki halı dokumacılığını
kapitaliz ve küçük üreticilik ilişkisi içerisinde ele aldığı çalışması; Merter’in (1990) Malatya’daki
27 köyde köy ailesindeki değişmeleri irdelediği araştırması vs. dönemin diğer önde gelen kır
sosyolojisi çalışmalarıdır. Dönemde özellikle akademik tezler kapsamında kırsal dönüşümü, kırsal
kadını, kır ailesini, kırsalda eğitimi, mevsimlik işçiliği vs. ele alan çok sayıda alan araştırması
bulunmaktadır.
3. 2. 2000 Sonrası Kır Araştırmaları
2000’lerle birlikte başlayan süreçte kıra olan ilgide bir kez daha bir artış yaşandığı görülür.
Özellikle neo-liberal politikaların kırsal alanlar üzerindeki etkisini ele alan ve dünyadaki güncel
tarım tartışmalarını konu edinen yayınların kendilerinden söz ettirdikleri görülür.
Bu çalışmalardan birisi Zülküf Aydın’ın (2001) Aydın’a ve Eskişehir’e bağlı iki köyde köylülerin
“beka mekanizmaları”nı incelediği çalışmasıdır. Aydın’a göre iki köy birbirinden farklı özellikler
gösterseler de köylülerin kullandıkları ayakta kalma stratejileri oldukça benzerlik göstermektedir.
Chayanov’un kavramıyla üreticiler “kendilerini sömürerek” ayakta kalmaktadırlar.
Keyder ve Yenal’ın (2011) ortak çalışmalarında da Antalya’nın 12 köyü, tarımda derinleşen
metalaşma, çiftçilerin pazara uyum sağlama mekanizmaları ve bu şekilde ayakta kalma stratejileri
incelenmektedir.
Aynı zamanda Metin Özuğurlu’nun (2013) bir TÜBİTAK projesi kapsamında ekibiyle beraber
yaptığı bir araştırmada da küçük köylülüğün dönüşümüyle ortaya çıkan farklı köy hanesi tipleri
belirlenmeye çalışılmıştır.
Dönemin öne çıkan konuları arasında sözleşmeli çiftçilik, mevsimlik işçilik, kırsal yoksulluk, kırsal
yaşamda kadın sayılabilir. Ayrıca köy monografilerinde de bu dönemde artış gözlenmektedir.
SONUÇ
1980 sonrası dönem kır çalışmaları incelendiğinde, kıra yönelik ilginin oldukça azaldığı buna
karşılık ortaya konulan çalışmaların da etki yaratmaktan uzak olduğu görülmektedir.Kır ağırlıklı
olarak yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tezlerde konu edilmiş ancak çalışmalar niteliksel
olarak 1960-79 arası dönemdekiyayınların gerisinde kalmıştır.
1980-1999 dönemi çalışmalarının belirli bir özelliği bir önceki dönemin (1960-79) kavramsal
çerçevesini ve bakış açısını daha fazla paylaşmasıdır. Bunun temel nedenleri arasında özellikle
1980’lerde tamamlanmış tezlerin ya da yayınların veri toplama aşamasına 1980 öncesi başlanmış
olması yer almaktadır. 2000 sonrası çalışmalar ise neo-liberalizmin tarım üzerindeki etkilerine daha
fazla eğilmektedir. Bununla birlikte eski tip monografik köy çalışmaları da yapılmaktadır.
Türkiye’de üniversite ve sosyal bilim alanındaki bölüm sayılarının (dolayısıyla öğretim elemanı ve
öğrenci sayılarının da) artması; yüksek lisans ve doktora düzeyindeki tezlerin çoğalması ve
akademik çalışmaların yayımlanacağı yeni elektronik mecraların da ortaya çıkması kır çalışmaları
alanında (diğer alanlarda da olduğu gibi)niceliksel artışa yol açmıştır.
Günümüzde değişen tarım ilişkilerini daha iyi anlayan ve değişen köylülüğü daha derinlikli olarak
analiz edebilecek çalışmalara ihtiyaç vardır.
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KOMŞU: BİZDEN BİRİ Mİ, OLAĞAN ŞÜPHELİ Mİ?
Doç. Dr. Hakan ARSLAN
Uşak Üniversitesi, ŞBP
ÖZET
İnsanlık tarihi boyunca komşuluk, sosyal ilişkilerin şekillenmesinde odak noktası olmuştur.
Komşuluk ilişkisi verili bir mekanda yerleşik olan haneler arasında gerçekleşir. Ancak bu mekanın
gerek fiziksel gerekse sosyal olarak kuruluşu sosyo-ekonomik, etnik, inançsal vs. aidiyetlerle
yakından ilgilidir. Tarihsel olarak bakıldığında da, komşuluk birimleri olan mahallelerin, köylerin
kuruluşu bu tür aidiyetlerle belirlenmiştir. Farklı etnik kökenden gelen, farklı inançlara sahip
cemaatlerin yaşadığı mahallelerin birbirinden duvarlarla ayrılması bile tarihi kentlerde kolayca
gözlenebilir. Dolayısıyla geleneksel mahallelerin oluşumu ve komşuluğun tesisinin benzerlikler
üzerinden gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Komşuluk, tanımı gereği mekânsal bir yakınlığı
işaret etse de, mekansallıktan öte sosyal bir yakınlık üzerinde şekillenmektedir.
Böyle olduğu için de komşuluk genellikle “ideal bir sosyal form” olarak görülmüştür. İyi günde,
kötü günde birlikte olan, yardımlaşan, birbirini candan seven, ayrı görmeyen, dışlamayan insanlarca
kurulan bir sosyal ilişki biçimi olarak idealleştirilmiştir. Hatta günümüzde, komşuluğun giderek
zayıfladığı algısından da hareketle, yitip giden geçmişi simgeleyen bir mit halini almıştır.
Komşuluk, “güven” üzerine kurulu bir ilişkidir. Komşu, kolaylıkla evin içine girebilen bir aile
üyesi, hane içi konulara dahil olabilen bir sırdaş ve dış dünyadan gelen “tehdit”lere karşı bir
müttefik olmuştur. Komşular arasında çıkan çatışmaların (sıklıkla tanık olunmuştur) en açık nedeni
de çoğunlukla bu yakınlıktan kaynaklanmıştır. Ancak günümüzde komşuya atfedilen rollerin
giderek azaldığı, komşunun hayatımızdaki yerinin zayıfladığı görülmektedir. Yakınlık yerini
uzaklığa, güven ise güvensizliğe bırakmaktadır.
Bu çalışmada komşuluğun gündelik yaşamımızdaki yerinin giderek azalmasının nedenlerinin
sosyolojik çözümlemesi yapılmak istenmektedir. Bu bağlamda mahalle biriminin değişen
tipolojisinden, kentin heterojen yapısına, suç korkusundan, kitle iletişim araçlarının etkisine kadar
komşuluk ilişkileri üzerinde etkili faktörlere değinilecektir.
Anahtar Kelimeler: Komşuluk, Mahalle, Kent, Güven, Sosyalleşme
GİRİŞ
Bu bildirinin konusu değişen komşuluk ilişkileridir. Bu çerçevede komşuluğa yaygın olarak
yüklenen anlamlar üzerine düşünülecek ve bir yandan “idealize” edilen öte yandan kaybolduğu
iddia edilerek “arkasından ağıtlar yakılan” bu “özel” sosyal network’un günümüzdeki karşılıklarının
neler olabileceği irdelenecektir.1
Nihat Nirun’un (1991) ilk baskısı 1969 yılında yapılmış olan “Sistematik Sosyoloji Yönünden
Sosyal Dinamik Bünye Analizi” isimli kitabında komşuluk ideal bir sosyal form şeklinde
sunulmaktadır. Yazar’a göre komşuluk, “belirli bir coğrafi çevre içinde birbirlerini ziyaret eden,
şahsen ve ismen tanıyan, karşılıklı yardımlaşan, ödünç alan ödünç veren, birbirlerinin aletlerini ve
Bu bildiri, tarafımızdan TOKİ Haber Dergisine verilmiş ve derginin Nisan 2019 sayısında yayımlanmış olan röportajın
yeniden ele alınıp düzenlenmesi ve genişletilmesiyle oluşturulmuştur (TOKİ Haber, 2019).

1
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malzemelerini kullanabilen, sıkı sosyal ilişkiler kurmuş olan, sayı bakımından çok fazla olmayan
ailelerden kurulu küçük, yerel yapıdır” (Nirun, 1991: 169). Nirun, kitabının komşuluğu ele aldığı
bölümünde bu sosyal ilişki biriminin bazı özellikleri üzerinde durur. O’na göre komşuluk insanın
sosyal bir varlık olma özelliğini belirleyen “ideal sosyal tip”tir (age, 172), aileler yalnız olmadıkları
bilincine en saf şekliyle bu grupta ulaşırlar (age, 172), komşuluk grubu, ailelerin en saf emniyet
grubudur (age, 173), komşuluk “biz” duygusu ile dolu olan psiko-sosyal bir potadır (age, 173),
komşuluk grupları kendilerini grup dışındaki şahıslardan ayırırlar (age, 174).
Nirun (1991: 175) komşuluk grubundaki birleştirici faktörler üzerinde de durur. “Yer” faktörü
komşuluğun oluşumunda birinci derecede önemlidir. “Yüzyüze ilişki” ise ikinci derecede önemli bir
faktördür. Diğer tüm unsurlar ise ilk iki faktörü desteklemektedirler. Ruhi dayanışma, mahremiyet,
samimi konuşmak, dedikodu, eğlence, boş vakitleri geçirmek, kültürel bağlar, milliyet, lisan, eğitim
seviyesi, mali seviye, ekonomik tüketim gücü, karşılıklı yardımlaşma, sözkonusu üçüncü, dördüncü
ve beşinci derece öneme sahip faktörlerdir.
1. Komşuluk Benzerlikler Üzerine Kuruludur
Nirun’un komşuluğa yüklediği “ideal form” özelliğinin, komşuluğa ilişkin geleneksel anlayışı
yansıttığı söylenebilir. Buradan yola çıkarak komşuluğun “mekansal odaklı” ve “benzerlikler”
temelinde kurulan bir sosyo-kültürel bir ilişki biçimi olduğu söylenebilir.
İnsanlık tarihi boyunca komşuluk, sosyal ilişkilerin şekillenmesinde odak noktası olmuştur.
Komşuluk ilişkisi verili bir mekanda yerleşik olan haneler arasında gerçekleşir. Alver (2012: 343)
komşuluğu, “bir yerleşme biriminin temel taşı” olarak belirler. Ancak bu mekanın gerek fiziksel
gerekse sosyal olarak kuruluşu sosyo-ekonomik, etnik, inançsal vs. aidiyetlerle yakından ilgilidir.
Nirun’un “yer” ve “yüzyüze ilişki” dışında komşuluğa ilişkin olarak belirlediği faktörlerin
çoğunluğu komşuluk çevresinin benzerlikleriyle ilgilidir. Mumford’un (2007: 31) “komşusunun
yüzüne bakan kişi kendi suretini görür” şeklindeki ifadesi komşular arasındaki benzerliğin düzeyi
hakkında bilgi vermektedir.
Tarihsel olarak bakıldığında da, komşuluk birimleri olan mahallelerin, köylerin kuruluşu bu tür
aidiyetlerle belirlenmiştir. Farklı etnik kökenden gelen, farklı inançlara sahip cemaatlerin yaşadığı
mahallelerin birbirinden ayrılması bile tarihi kentlerde kolayca gözlenebilir. Örneğin Osmanlı
kentlerinde Yahudi, Hristiyan, Ermeni mahalleleri bulunmaktaydı (Doğan, 2007: 540). Osmanlı’da
gündelik yaşamı inceleyen Suraiya Faroqhi de (2000: 165) aynı mahallede çoğunlukla aynı dinden,
etnik kökenden ya da mezhepten insanların yaşadığını belirtmektedir. Dolayısıyla geleneksel
mahallelerin oluşumu ve komşuluğun tesisinin benzerlikler üzerinden gerçekleştiğini söylemek
mümkündür. Komşuluk, tanımı gereği mekânsal bir yakınlığı işaret etse de, mekansallıktan öte
sosyal bir yakınlık üzerinde şekillenmektedir.
Böyle olduğu için de komşuluk genellikle “ideal bir sosyal form” olarak görülmüştür. İyi günde,
kötü günde birlikte olan, yardımlaşan, birbirini candan seven, ayrı görmeyen, dışlamayan insanlarca
kurulan bir sosyal ilişki biçimi olarak idealleştirilmiştir. Hatta günümüzde, komşuluğun giderek
zayıfladığı algısından da hareketle, yitip giden geçmişi simgeleyen bir mit halini almıştır. Yerine
göre, çağdaş toplumlarda birlik duygusunun ortadan kalkmasının nedeni bile komşuluğun
zayıflamasıyla anlatılmaya çalışılmaktadır. Oysa ki, komşuluk, sınırlı sayıda haneler arasındaki
yardımlaşmayı, dayanışmayı ifade eder ve bu sınırlılık, önemli ölçüde bir dışlamayı da beraberinde
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getirir. “Bizim” mahallemiz, “diğer” mahallelerden farklı ve daha özeldir. Ama sağımızda,
solumuzda sıralanmış evlerde yaşayanlar da, arka sokakta yaşayanlardan daha “özel”dir.
Dolayısıyla, mekânsal yakınlığın da sosyal yakınlığın derecesi üzerinde oldukça etkili olduğu
görülür.
2. Komşu: Güvenilir Müttefikten Şüpheli Yabancıya
Bununla birlikte komşuluk, “güven” üzerine kurulu bir ilişkidir. Komşu, kolaylıkla evin içine
girebilen bir aile üyesi, hane içi konulara dahil olabilen bir sırdaş ve dış dünyadan gelen “tehdit”lere
karşı bir müttefik olmuştur. Komşular arasında çıkan çatışmaların (sıklıkla tanık olunmuştur) en
açık nedeni de çoğunlukla bu yakınlıktan kaynaklanmıştır. Ancak günümüzde komşuya atfedilen
rollerin giderek azaldığı, komşunun hayatımızdaki yerinin zayıfladığı görülmektedir. Yakınlık
yerini uzaklığa, güven ise güvensizliğe bırakmaktadır. Aslında komşu halen mekânsal olarak yakın
olan kişidir/hanedir. Sosyo-ekonomik benzerlikler de devam etmektedir. Nitekim, modern kentte
de, benzer sosyo-ekonomik düzeyde yer alan kitleler belli bölgelerde yoğunlaşmaktadır. “Gated
community” olarak ifade edilen “kapalı/kapılı” siteler üst sosyo-ekonomik seviyeye sahip olan
gruplarının ikamet alanlarını diğerlerinden ayırmaktadır. Aynı şekilde, kentin diğer yerleşim
alanlarında da bu tür ayrışmalar kendini göstermektedir. Kısacası, benzerlik halen, elbette bazı
farklarla, devam etmektedir. Buna karşılık komşular birbirleri için “güvenilir kişiler” olma
özelliklerini yitirmişlerdir.
Peki neden? Bunun sebeplerini psikoloji, kriminoloji gibi bilim dallarının ürettiği kanıtlara
başvurarak açıklamak da mümkündür. Sosyoloji ise, ilgi alanı daha geniş ve daha kapsamlı bir bilim
dalı olarak farklı disiplinlerin verilerini, kendi süzgecinden geçirerek birlikte değerlendirmektedir.
Komşuya “güvensizliğin” arkasında yatan en temel unsurların başında kentin heterojen yapısı
gelmektedir. Endüstri devriminden bu yana kentler hızlı bir demografik dönüşüme sahne
olmuşlardır. Kırsal alanlardan ya da başka yerleşim yerlerinden yoğun göç alan kentler, bireylerde
yabancılaşma ile birlikte “özgür olma” hissini de körüklemiştir. Eski bir Alman atasözünde de dile
getirildiği gibi “kent havası özgür kılmıştır.” Özgürlük ise bir yandan kentlerin yaratıcılık mekanı
olmasını sağlarken öte yandan da bireylerin davranışlarının tahmin ve kontrol edilebilmesini
zorlaştırmıştır. İçe kapalı yapısını sürdürebilen eski mahalleler, kendini kentteki bu değişimden bir
miktar soyutlamayı başarabilmişlerse de, zaman içerisinde onlar da kentin genel değişimine az veya
çok, er ve ya geç ayak uydurmak zorunda kalmışlardır. Göç alan kentlerdeki bu demografik
hareketlilik, komşuluk algısını yerinden oynatmıştır. Komşuluğu tanımlarken kullanılan mekânsal
ve sosyal yakınlığın aslında daha derin anlamlara sahip olduğu komşunuz, başka bir yere (başka bir
kente ya da mahalleye) taşınıp da, yan eve yeni biri/aile taşınınca belli olmuştur. Yeni komşu sizinle
aynı sosyo-ekonomik, kültürel özelliklere sahip olabilir. Fiziksel olarak da zaten yakın
bulunmaktasınızdır. Ancak, bu benzerliklere rağmen tam güven oluşumu için bir şeyler eksiktir.
Eksik olan, geleneksel komşulukta sahip olduğumuz bir bilgidir. Sadece komşumuzun kendisinin
değil, aynı zamanda ailesinin/soyunun geçmişini biliyor olmaktır. Geleneksel mahallelerde kurulan
geleneksel komşuluk ilişkisinde (bunu bugün köylerde bulmak mümkün olabilir) komşumuzu
ailemizin bir üyesi yapan, kapımızın anahtarını hatta çoluğumuzu, çocuğumuzu emanet ettiğimiz
kişi haline getiren, kuşaklar öncesine gidebilen tanınırlıktır. Böyle olmasa bile, mahallenin baskın
kültürü kendini koruyorsa, sonradan komşumuz olanı sürekli kontrol edip sınayarak, “komşu olup
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olamayacağını” tespit eder. Ancak bugün, özellikle büyük kentlerde, kendi içine kapalı yapısını
koruyan bir mahalle bulabilmek, sanırım oldukça zordur.
Komşulukla ilgili bazı çalışmalarda komşuluğun kentsel suçla mücadelede kullanılabileceği iddia
edilmektedir. Bu bakışa göre kentsel yaşamda giderek artan suçlarla mücadelede güvenlik güçleri
yetersiz kalmakta, bu nedenle de kentte yaşayanların ikamet ettikleri bölgede şahit oldukları olaylar
hakkında güvenlik güçlerini bilgilendirmeleri önem kazanmaktadır. “Komşuluk alanı gözetim
sistemi” şeklinde ifade edilen bu katılımcı uygulamanın basit ancak etkili olduğu savunulmaktadır
(Ömürgönülşen, Öktem ve Yüceyılmaz, 2010). Ancak bakış, aynı bölgede ikamet eden komşuların
kentsel suça aynı ölçüde tavır almalarını, yasalara aynı ölçüde uymalarını ve “güvenilir” olmalarını
gerektirmektedir. Oysa ki, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla dünyada, ülkemizde,
kentimizde ya da mahallemizde gerçekleşen kriminal olayların bilinirliğinin artması da
çevremizdeki herkese yönelik şüpheciliğimizin artmasına neden olmaktadır. Buna bağlı olarak kim
olduğundan bağımsız olarak komşu koşulsuz güvenilecek, eve alınacak kişi değildir. Komşuluğun
gereği neredeyse sadece “gülümseyerek selamlama”ya indirgenmiştir.
SONUÇ
Komşuluğun geleneksel işlevi ve önemi giderek ortadan kalkmaktadır. Örneğin Nirun’a göre (1991:
169) komşuluğun teşekkülünde rastlaşmalar önem taşır. Mahalle sakinlerinin pazar yerlerinde,
mahalle bakkallarında vs. karşılaşmalarının, çocukların sokaklarda, parklarda oynamalarının büyük
önemi vardır. Ancak günümüzde alışveriş için mahalle bakkalları yerine büyük marketlerin tercih
edilmesi, çocukların güvensizlik gerekçesiyle sokaklarda oynama imkânlarının kısıtlanması,
komşuluk ilişkisinin genişlemesini sağlayacak fonksiyonel unsurları daha en baştan
zayıflatmaktadır. Asansörde ya da sitenin otoparkında vs. gerçekleşen rastlaşmalar kalıcı bir etki
bırakmadan unutuluvermekte ve çoğu zaman sürekli bir ilişkiye döndürülememektedir.
Komşulukla ilgili geleneksel değerlendirmelerde sürekli vurgulanan ve belli ölçüde
“mahremiyet”imizin bile tanığı olan komşu, günümüzde özellikle “mahremiyetimizin gizlendiği”
kişi/hanedir. Komşuluk aidiyet duygumuzun temel birimlerinden biri olma özelliğini yitirmiştir.
Duygusal, kültürel, sosyal yakınlıklarımız, günümüzün daha geniş bir kısmını birlikte geçirdiğimiz
iş, eğitim gibi diğer gruplar içerisinde oluşmakta ve aradığımız sırdaş, yoldaş vs. bu gruplarda
bulunmaktadır. Konut çevresindeki sosyal ilişkiler ise yorucu bir çalışma gününün sonunda zaman
ayırma imkan ve isteğimizin giderek daha da azaldığı ilişkilerdir. Bu nedenle apartman/site
toplantılarına bile katılım çoğu zaman sınırlı kalmaktadır.
Mahalle/sokak denklemi içinde düşünülen komşuluk giderek önem kaybetmekte ve işlevsiz hale
gelmektedir. Komşuluğun “aile”ler arasında gelişmesi ve sürdürülmesi beklenir. Buna karşılık
günümüzde ailenin, kendi üyeleri arasında bile bir bütünlük sağlayamadığı görülmektedir. Aile
üyeleri kendi yaşam tercihlerini hayata geçirmek ve mümkün olduğu kadar
“bireysel
özgürlük”lerini inşa etmek istemektedirler. Ailece yapılan faaliyetler giderek azalmaktadır. Dahası,
gerek aile ilişkileri içerisinde gerekse sosyal gruplar içerisinde olsun insanlar birbirlerine alanlar,
boşluklar yaratarak yaşamayı tercih etmektedirler.
Ayrıca geleneksel bakış açısında komşuluğun ana öznesinin ya da “kurucu”sunun “kadın” olduğu
iddia edilebilir. Ancak kadın günümüzde zamanının önemli bir kısmını komşuluk ilişkileri
içerisinde geçirmemektedir. Ekonomik yaşamın içerisinde daha fazla yer edinen kadın klasik
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komşuluk ilişkilerine yeterince zaman ayıramamakta ve sosyalleşme ihtiyacını da komşuluk birimi
içerisinde değil daha çok iş arkadaşlığı grupları içerisinde karşılamaktadır.
Nihat Nirun (1991: 172) “dedikodu”yu arkadaşlık ve samimiyetin ifadesi ve komşuluğun da alameti
farikası olarak görür. Ancak günümüzde dedikodunun da komşuluk gruplarından ziyade içinde yer
alınan diğer gruplarca yapıldığı görülmektedir. Hatta yüzyüze ilişkiyi dahi gerektirmeyen sosyal
medya, WhatsApp grupları dedikodunun en yoğun yaşandığı platformlar haline gelmiştir.
Sonuç olarak insanlık tarihinin büyük bir bölümünde çok önemli bir sosyalleştirme işlevi gören
komşuluğun bu tarihsel görevini yerine getirme koşulları büyük ölçüde ortadan kalkmıştır.
Sosyalleşme bir ihtiyaç olarak devam etmekle birlikte, bu ihtiyaç ağırlıklı olarak komşuluk dışı
zeminlerde gerçekleşmektedir. Modern yaşam farklılıkları arttırarak, ilişki biçimlerini
genişletmiştir. Farklılaşma, kişilerin kendilerini ait hissettikleri grupların sayısını komşuluk
aleyhine arttırmıştır. Böylelikle komşuluk Nirun’un (1991: 176) “manevi kuvvet merkezi” dediği
bir odak olma özelliğini de yitirmiştir.
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TÜRKİSTAN’ DAN TÜRKİYE’ YE
KÜLTÜR YOLCULUĞUNA TARİHİ BAKIŞ
Hatice Er
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

ÖZET
Türkiye; Türk milletinin yaşadığı ülkenin adıdır. Türkiye’nin dışında dünyanın birçok yöresinde de
Türk’ler yaşamaktadır. Bu bakımdan Türkiye’nin kurucu iradesi “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran
Türkiye halkına, Türk milleti denir” derken siyasi ve hukuki bir tanımlama yapmıştır.
Yoksa “Türk” kavramının tarihi, sosyolojik ve kültürel tanımı daha geniş ve daha kapsayıcıdır.
Türkistan kavramı, 7. Asırdan itibaren kullanılmakta olan bir tabirdir. Kelimenin Farsça olması ve
“Türklerin yaşadığı yer, Türklerin ülkesi” anlamına gelmektedir. Türkistan adını ilk defa eski
İranlıların, daha sonra Arapların Orta Asya’da Türkler ’in yaşadığı bölgeleri tanımlamak için
kullandıkları bilinmektedir.
Türkistan ismiyle bir diğer konu Hoca Ahmet Yesevi Hazretleridir. Yesevi Baba, Türkistan’ın
büyük mutasavvıflarındandır. O, peygamber sevgisi ile temayüz etmiştir. Daha sağlığında “Piri
Türkistan”, “Türkistan Evliyası”, “Hazreti Türkistan”, “Türkistan Baba” gibi sıfatlarla anılan
Yesevi Baba öldükten sonra Yese şehrine defnedilmiştir. Sonra da defnedildiği şehre onun bu
sıfatlarından mülhem Türkistan denilmiştir. Bugün de Yesevi babanın merkatının bulunduğu bu
şehrin adı bugün de Türkistan’dır. Büyük evliya sıfatını bu şehre taşımış, böylece Cezayir gibi,
Tunus gibi, Türkistan da hem bir ülkenin hem de o ülkede bir şehrin adı olmuştur.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Mirası Listesine
alınan Hoca Ahmet Yesevi Türbesi gibi tarihi yerleriyle inanç merkezi haline gelen Türkistan, yılda
yüz binlerce turist ağırlıyor.
Bu tebliğde amaç Türkistan’dan başlayarak Türkiye’ ye kadar uzanan kültürel bir geçişin
devamlılığını ve izlerini incelemektir. Çalışmada; arşiv vesikalarında bulunan konuyla ilgili
belgeler ve bilimsel çalışmalar esas alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkistan, Türkiye, Hoca Ahmet Yesevi
ABSCART
Turkey; It is the name of the country where the Turkish nation lives. In many parts of the world are
living outside of Turkey are Turks. In this respect the will of the founder of Turkey, "the people of
Turkey who founded the Republic of Turkey, the Turkish nation called" he has a political and legal
identification. Otherwise, the historical, sociological and cultural definition of “Turkish“ is broader
and more inclusive.
The concept of Turkestan is a term that has been used since the 7th century. The word being Persian
means “the place where the Turks live, the country of the Turks”. It is known for the first time that
the name of Turkestan was used by the former Iranians and later by the Arabs to describe the
regions where Turks lived in Central Asia.
Another subject under the name of Turkistan is His Holiness Ahmet Yesevi. Yesevi Baba is one of
the great sufis of Turkestan. He has manifested itself in the love of the prophet. He was buried in
the city of Yese after his death. Then, the city where he was buried was called Turkestan as one of
his titles. Today, the name of this city, where the father of Yesevi is located, is still Turkestan. The
name of the great saints moved to this city, so like Algeria and Tunisia, Turkestan became the name
of both a country and a city in that country.
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) World Heritage List,
such as the tomb of Hoca Ahmet Yesevi has become a center of faith, Turkestan, hundreds of
thousands of tourists annually.
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The aim of this paper, starting from Turkestan in Turkey is extending up to examine the cultural
transition and the continuity of the tracks. Study; documents and scientific studies related to the
subject matter shall be taken as basis.
Keywords: Turkestan, Turkey, Hoca Ahmet Yesevi.
GİRİŞ
Dünya’nın en eski ve en köklü milletlerinden birisi olan Türklerin kültürel coğrafyaları, siyasi,
coğrafyaları kadar geniştir. Türk milleti’ nin tarih sahnesinde gerçek varlığını gösterdiği alan
Türkistan topraklarıdır. Mukaddes Türkistan topraklarında kök salan Türkistan çınarı, dalları ve
yapraklarıyla Türkistan sınırlarını aşarak Anadolu Rumeli ve afrika topraklarına kadar uzanmıştır.
Günün birinde bu çınarın bir kardeşi’de söğütte boy vermiş ve Anadolu çınarı’ da gölgesinde nice
nice huzurlu ve güvenli günler yaşatmıştır. Türkistan’ın doğusundan batısına doğru bir göç dalgası
devam ederken öte yandan da Türklerin oğuz boyu, hazar denizinin güneyinden iran ve Azerbaycan
üzerinden Anadolu’ya doğru ilerlemişlerdir. Bizi anadolu’da manevi olarak aydınlatan Ahmet
yesevi, Mevlana, yunus emre, hacı Bektaş veli, hacı bayram veli…hangisine bakarsanız bakın
hepsinin Türkistan pınarından beslendiğini görürsünüz1.
Sultan Alparslan 1071 yılında Malarzgirt ovasında Bizanslıları ağır yenilgiye uğratarak
Anadolu’nun kapılarını Türklere açmıştır. Şanlı ordusuyla birlikte Anadolu’yu Türklere ömürlük bir
yurt haline getirmiştir. Bu dönemde Anadolu’da bir medeniyet’ in de inşa edilmesi gerekiyordu.
Çünkü medeniyet kalıcılık demekti. Topraklar fethedilmiş, sıra gönülleri fethetmeye gelmişti.
Toprağı nasıl sulamak gerekiyorsa insanı’ da mayalamak gerekiyordu. Piri Türkistan Ahmet Yesevi
hazretleri, bir tasavvuf ve tarikat ehlidir. Ahmet yesevi ’ye kadar daha çok mürit sıfatına haiz olan
Türk milleti tanışmıştır. Hoca Ahmet Yesevi, ömrünü ilme, ahlaka ve sevgiye önem vermiştir2.
1-Türkistan
İran’ın Horasan bölgesinden başlayarak Kuzey Afganistan dahil Pamir ve Hindikuş-Kunlun
(Karanlık) dağlarının kuzey eteklerinden Çin’in Tun-huang bölgesine kadar uzanan, oradan
Mançurya’nın batısına ulaşan, Moğolistan’la birlikte Güney Sibirya’nın tamamını içine alan, batıda
Ural dağları ile Volga ırmağının Hazar denizine ulaştığı noktaya kadar devam eden geniş bir alanı
kaplar. Bu alanın tarihî kaynaklardaki adı XIX. yüzyıl ortalarına kadar Türkistan’dır (Türk yurdu).
Çoğunluğunu günümüzde Uygur ve Kazak Türkleri ile diğer Türk gruplarının oluşturduğu Çin Halk
Cumhuriyeti hâkimiyetindeki bölgeye Doğu (Şarkî) Türkistan, 1924’ten sonra Sovyet hâkimiyetine
giren alana Batı (Garbî) Türkistan adı verilmektedir3.
Türklerin yaşadığı ülke manasına gelen Türkistan’ın doğu bölgesini teşkil eden Doğu Türkistan’ın
kuzeyinde Altay Dağları, güneyinde Karakum Çölü ve Pamir Dağları mevcuttur. Doğu Türkistan’ın
yüzölçümü 1.828.418 km2. Uzun tarihi boyunca Doğu Türkistan, İç ve Orta Asya’da kurulmuş Türk
devletlerinin ve hanlıklarının merkezi olmuştur. M.Ö. 8-3 asırları arasında İskitlere, M.Ö. 300-M.S.
93 yılları arasında Hunlara, 522- 744 döneminde Göktürk İmparatorluğuna, 744-840 arasında
Uygur Devletine, 751-870 arasında Karahanlılar İmparatorluğuna merkez olan bu Türk yurdu, Türk
tarihinde önemli bir yer teşkil etmektedir4.
Batı Türkistan daha önceleri uzun bir süre Rus hâkimiyetin de bulunmuş olup, Batı Türkistan’ın
3.836.503 km2’dir. bugün Rusya'dan bağımsızlığını kazanmış ve üzerinde çeşitli Türk boylarının
bağımsız devletler kurdukları büyük bir Türk toprağı, Türk'ün anayurdudur5.
Türkler, yetiştikleri güçlü toplumsal liderler ve şahsiyetler eliyle islam’ ın evrensel mesajını
yeryüzüne en ücra coğrafyalarına ulaştırırken , Peygamber efendimiz’ in şahsında modellenen islam
1

Ertuğrul Yaman, Türkistan’ dan Türkiye’ye Tarih Köprüsü, Yerli düşünce, s.51,temmuz 2019 .
Ömer Faruk Yiğiterol, Bir Türk Mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi, Yerli düşünce. , s.51,temmuz 2019 .
3
Ahmet Taşağıl ,”Türkistan, ”TDV İslam Ansiklopedisi, C:41,İstanbul,2012,s.556-560.
4
Çağdaş Duman,” Doğu Türkistan´a Genel Bir Bakış “Uluslararası Stratejik Bakış Enstitüsü,Ocak2017.
2

5

Enis Şahin,” Doğu Türkistan” Atatürk Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve inkılap Tarihi Enstitüsü,6Şubat,s7668.
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ahlakının da en güçlü temsilcileri olmuşlardır. XII. Yüzyılda Türkistan’ da doğan Ahmet yesevi , bu
sultanlardan biridir. Yesevi; sevgi ,kardeşlik ve barışı hayatın ana ilkeleri olarak görmüş ve bu
ilkelerin toplumda yerleşip benimsenmesini sağlamıştır. Toplumun manevi dokusunu sağlam bilgi
ve ahlak üzerinde dokumaya çalışan Ahmet yesevi , günümüzde ‘öz disiplin ‘ olarak ifade edilen
insanın iç düzen ve inşasına özellikle büyük önem vermiştir. Ona göre içini imar ve inşa etmemiş
bir insan, dışını imar ve inşa edemez. Güçlü şahsiyetlerden meydana gelmeyen bir toplum dış
saldırılara güçlü mukavemet gösteremez6.
Ahmet yesevi ‘ nin yaşadığı coğrafya’ da Türkistan ‘a bugün dahi gidildiğinde tarım ve
hayvancılıkla geçinen insanların yaşadığı bir bozkır kültürü ile karşılaşılır. Daha çok da hayvancılık
üzerine kurulmuş kısıtlı bir ekonomi söz konusudur. Ahmet yesevi Orta Asya’ da ve bütün
Türkistan’ da manevi birliği teşkil ettiği için ” pir-i Türkistan ” olarak adlandırılması çok
yerindedir. Hatta Sovyet döneminde ”Pir-i Türkistan “kelimesi , sadece Ahmet Yesevi’ nin
kasabasıyla sınırlandırılsın diye türbesinin bulunduğu küçük kasabaya Türkistan denilmiştir.
Halbuki Türkistan dediğimiz yer hazar denizinin doğu kıyılarından tutun Çin’e kadar uzanan
bölgedeki yaklaşık 6 milyon kilometre karelik bir alandır. Bu kadar geniş bir coğrafya’ dır 7.
Pir-i Türkistan Ahmet yesevi hazretleri, bir tasavvuf ve tarikat ehlidir. Ahmet yesevi’ ye kadar
daha çok mürit sıfatına haiz olan Türk milleti, Ahmet yeseviyle birlikte mürşitlik makamıyla
tanışmıştır.Bir muhakkik, mürekkebi ve mürşit olan yesevi hazretleri, kendisinden hikmet bekleyen
gönül dünyasını huzura kavuşturmak isteyen müştaklarına Türkçe hikmetler vermiştir8.
2-Türkiye
Hem Asyalı hem Avrupalı hem Ortadoğulu hem Akdenizli olan yegâne ülkedir. Türkiye’ye
coğrafî, tarihî ve kültürel özelliklerini kazandıran da bu konumundan kaynaklanan ve başka hiçbir
ülkeye benzemeyen ayrıcalıklı durumudur. Türkiye’nin bir başka özelliği, ülkenin kara kütleleri
ortasında yer almasına rağmen aynı zamanda denizlerle çevrilmiş olmasıdır9.
Toplumsal gelişmenin her aşamasının kendine özgü bir kültürü vardır. Ancak her toplumsal aşama
kendi kültürünü oluştururken, geçmişin kültür mirasını devralır ve kendi kültürünü bunun üzerine
kurar. “Kültür”, içgüdüsel ve kalıtımsal değil, her bireyin doğduktan sonraki yaşantısı içinde
kazandığı alışkanlıklardır. İnsanın düşünme ve konuşma yeteneği onu diğer varlıklardan ayırır. Bu
yetenekleriyle insan hem doğal çevrede hem de kendi yarattığı, insanlardan oluşan bir çevrede
yaşar. Yaşadığı ortam içinde politik, ekonomik, artistik, dinî ve entelektüel örgütlenme içine girerek
doğal çevreyi egemenliği altına alır ve onda kendi yararına değişiklikler yapar. Kültür dendiğinde
akla gelenekler gelir. Çünkü sürekliliği gelenek ve görenekler sağlar; toplumsaldır, insanlarca
yaratılır ve paylaşılır. Kültür ideal ya da idealleştirilmiş kurallar sistemidir; ideal olması gerekendir,
fakat her olan, ideal değildir. Kişiler aynı kültürün üyeleri oldukları hâlde ideale uygun hareket
etmezler, o hâlde bütün davranışlar kültürel ya da ideal değildir10.
Anadolu'ya vuku bulan Türk göçü uzun bir zaman devam etmiştir. Türkiye Türkçesinde başta
çiftçilik ve bağcılık deyimleri olmak üzere, ev hayatına ve diğer yerleşik kültür faaliyetlerine ait
Türkçe keli- melerin pek çoğuna, Türkistan'da, Türk göçünden önce veya bu göç esnasında yazılmış
eserlerde ve eski Türkistan Türkçe’sinde rast gelinmektedir. Bu husus Anadolu'ya göçebe
Türklerinin yanında, yarı yerleşik ve tam yerleşik hayat yaşayan Türklerin de gelmiş bulunduklarına
şüphe bırakmıyor. Diğer taraftan yine Türkiye Türkçesin ‘deki iranca asıllı maddi kültür
kelimelerinden önemli bir kısmının Türkistan'dan getirildiği muhakkaktır11.
10. asırdan itibaren, Türk kavimleri Orta Asya bozkırlarından, Anadolu’ya, Avrupa’ya ve Güney
Asya ile Orta Doğu ve kuzey Avrupa’ya yayılmıştır. Bu kavimlerin yaşadıkları kültürel ve dini
6

Refik Balay “Eğitimde Muhtaç Olduğumuz Kudret Hikmet Pedagojisi “Yerli Düşünce.
Bilal Kemikli “Gir Yola Pir-i Türkistan’ın Çağrısı “ yerli düşünce .
8
Refik Balay “Eğitimde Muhtaç Olduğumuz Kudret Hikmet Pedagojisi “Yerli Düşünce.
9
Metin Tuncel, ”Türkiye” TDV İslam Ansiklopedisi, C:41,İstanbul, 2012,s562-566.
10
Nuray Gümüştekin, Kültür Kavramı ve Osmanlı’dan Günümüze Kültürel Yapının İncelenmesi ”Kültür Dil ve Tarih
yüksek kurumu , 2015.
11
Faruk Sümer,” Türkiye Kültürüne Tarihi Umumi Bir Bakış” Dergiler, Ankara.
7
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hayatlarındaki farklılaşmalar ile eski kültürlerinden alıp sürdürdükleri benzerliklerin tespit edilmesi,
Türk kimliğinin ve kültürünün ortak kodlarının belirlenmesi, değişim ve gelişim aşamalarının
ortaya konulması bakımından çok önemlidir. Tarih boyunca farklı medeniyet camiaları içinde
bulunmuş Türk milletinin farklı coğrafyalarda çok çeşitli topluluklar halinde bulunmalarına rağmen
kültürlerini koruyabilmiş olmaları bu yaklaşımın önemini işaret etmektedir12.
Türk kültürü, uzun geçmişiyle, Ahmet Yesev ' nin, Mevlana'nın, Hacı Bektaş-ı Veli'nin, Yunus'un
kucaklayıcı sevgi ve hoşgörü anlayışlarıyla huzur ve barışın adeta simgesidir. Sevgi ve saygıya
dayalı kültür birliği, milli birlik ve beraberliğin devamında ve 'ulus devlet' olmada en önemli
olgudur. Atatürk- 'ün de dediği gibi "Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür." Bu bakımdan Türk
kültürünü bütün yönleriyle tanıyıp, el birliğiyle korumamız gerekmektedir. Bunun yanında, dinimizi
doğru olarak öğrenip öğretmemiz de hem kültürel birliğin korunması, hem dedinin yarılış amaçlar
doğrultusunda kullanılmaması, bir başka ifadeyle dinin siyasete alet edilmemesi bakımından
önemlidir. Bunun sağlanması için de dinin, yetkili yasal kurumlar içerisinde öğretilmesi
görülmektedir. Din eğitimi ve öğretiminde sürekli vurgulanması gereken asıl nokta, dinin, Tanrı
ile insan arasındaki gönül bağı, insanlar arasında da nefreti ortadan kaldıran ve sevgi tohumları eken
bir kurum olduğudur. Sevgi ve saygının önde olması demek, insanların birbirine daha anlayışlı
davranması demektir. Bunun yaygınlaştırılması, tarihin derinliklerinde dünyanın her tarafında
görülen din adına yapılan savaşların yerini, inanca ve insana saygıya bırakması demektir. Daha
güzel ve yaşanacak bir dünyanın tesisi için bu duygulara herkesin ihtiyacı bulunduğu gözden uzak
tutulmamalıdır13.
3-Ortak Kültür
Değer; bir sosyal grubun veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak ve
sürdürmek için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen; onların
ortak duygu ve düşünce, amaç ve menfaatini yansıtan genelleştirilmiş temel ahlaki ilke veya
inançlara denir. Değerler toplumsal ilişkilerin kurulması için bir bağlam inşa eder. Biçim ve içeriğin
eşdeğer ölçütlerle insan eyleminde kurgulanmasını sağlar. Böylelikle değer ile ifade edilen şey
toplumu inşa eden, eyleme biçim ve anlam kazandıran kapsayıcı bir gerçeğe dönüşür. Bu bağlamda
dil, din, örf – adetler vb. Türk toplumunun inşasında önemli roller üstlenmiş olgular olarak
karşımıza çıkmaktadır14.
Değer, farklı bir yaklaşımla “kutsallığı olan, kutsallık atfedilen” bir kavram olarak da
tanımlanabilir. Doğruluk, namuslu olma, iyilikseverlik...kutsallığı olan, sahip olunduğu takdirde
insanı yücelten; bunlara sahip olmayanlarla kıyas’lığında kendi varlık alanında ona bir ayrıcalık ve
erdem kazandıran ilkelerdir. Başka bir ifadeyle değeri; “değerli olan, insanın değerini koruyan ve
ona değer kazandıran şey” olarak tanımlamak da mümkündür15.
Kültür; Milletlerin ortaya çıkışında, varlıklarının devamında en önemli rolü şüphesiz kültür olarak
nitelendirdiğimiz unsurlar oynamaktadır. Kültür; insan toplulukları arasındaki farklılığı belirleyen,
milleti millet yapan başlıca faktördür. Her milletin kültürü ayrı bir özellik taşımaktadır. Dil, din,
örf-âdet, tavır ve davranışlar, hukuk vb. müesseselerin tarihî seyrî: içinde birbirleriyle kaynaşmaları,
bütünleşmeleri sonunda bir milletin ortaya çıkışındaki en önemli unsurlardan birisi olan kültür
unsurları meydana gelmektedir16.
Örf; Sözlükte “iyi olan, yadırganmayan, bilinen, tanınan; peş peşe gelen” anlamlarındaki örf
kelimesinin Türkçe’ deki söylenişi olan örf, birçok fıkhî sonucun belirlenmesinde kendisine atıfta
bulunulan belli nitelikteki sosyal davranış biçimlerini ve dildeki yerleşik kullanımları ifade eder.
12

Osman Özkul,” Türk Kimliğini Oluşturan Ortak Kültürel Değerler” ,Emek ve Toplum Dergisi,C:4, S:8.
Ömer Özden,” İnanç-Kültür ilişkisi ve Türk Kültürü Açısından Değerlendirilmesi”, : Dini Araştırmalar; Cilt: 7, s. 21, ss.
117-ı34.
14
Fatma Açık ”Türkistan’ı Birbirine ve Türkiye ‘ ye Bağlayan Değerler ”Yeni Türkiye , Temmuz-Ağustos2013, S;53-54,s
.744.
15
Enver Uysal,”Değerler Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Erdem Tasnifi Denemesi: İnsanî Erdemler–İslâmî Erdemler”
Cilt: 12,Bursa,2003 Sayı:1, s. 51-69.
16
Abdulhaluk Çay, Türk Kültürü ve Kaynakları” Ondokuz mayıs üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, İzmir, 1986.
13
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Avd kökünden olup “özel bir çaba harcamaksızın bir işi alışkanlık haline gelinceye kadar tekrar
etmek” anlamındaki âdet ile örf arasındaki ilişki hakkında değişik açıklamalar yapılmıştır. Bu iki
lafzın birbiri yerine ve aynı anlamı belirtmek üzere “örf ve âdet” şeklinde kullanımı oldukça
yaygındır. Fıkıh literatüründe bu lafızların kapsamları yeterince belirlenmemiş kavramlar halinde
kullanıldığı ve örfün fıkhî sonuçları belirlemedeki rollerinin birbirinden ayırt edilerek bir teori
halinde ele alınmadığı görülür . Tâbiîn dönemindeki bir hukukî ihtilâfta örfü belirtmek üzere
“sünnet” kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. Türkçe’ de örf ve âdeti ifade etmek üzere “an‘ane,
gelenek, görenek, teamül” ve -ahlâkî değerlendirme anlamı baskın olan- “töre” kelimeleri de
kullanılır17.
Ahlak, insan ilişkilerinde “iyi” ya da “doğru” veyahut “kötü” ya da “yanlış” olarak
Adlandırdığımız değer yargılarını ifade eder. Ahlak, kelimesini etimolojik açıdan
kökeninin Arapça “hulk” ; Yunanca “ethos” ve Latince “mos” kelimelerine dayandığı
bilinmektedir. Arapça “hulk”, “huy” anlamına gelmektedir. Arapça “ahlak-ı hamide” ve
“ahlak-ı hasene” iyi ahlak; “ahlak-ı zemime” ve “ahlak-ı seyyie” ise kötü ahlak
anlamlarına gelmektedir.
İngilizce’de ahlak kelimesinin karşılığı olarak kullanılan “ahlak” (ethics) kelimesinin
kökeni ise Yunanca “ethos” dan gelmektedir. Yine İngilizce de ahlak kavramını ifade
etmek üzere kullanılan “morality” kelimesi Latince “mos” kelimesinden türetilmiştir.
Ahlak, bir sosyal bilim dalı olarak toplum içerisinde oluşmuş örf ve adetlerin, değer
yargılarının, normların ve kuralların oluşturduğu sistem bütününü inceler. Bu sistem
bütünü; bir bireyin, bir grubun ya da tüm toplumun doğru ve yanlış davranışlarını belirler
ve yönlendirir18.
SONUÇ
Genel tarihi manzara’ ıyı bu şekilde ortaya koyduktan sonra, Türkistan ve Türkiye arasındaki
kültürel ilişkilerin tarih boyunca hiçbir zaman kesilmediğini kaydedebiliriz. Köksüz ağaç
olamayacağı gibi kültürsüz ve medeniyetsiz millet olamaz. Bu bağlamda Türkiye’nin kökleri esasen
Türkistan’dadır.
Tarihimizi bütün yön ve coğrafyalarıyla bütüncül bir bakış açısıyla ele almak zorundayız. Tarihi ve
tarihçiliği yalnızca bir devre veya bir devlete indirgemek, tarihimize ve ecdadımıza yapılabilecek en
büyük kötülük olur.
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KOBİLERİN FİNANSMAN SORUNLARI İLE ORGANİZE SANAYİ
BÖLGELERİNDE DIŞ TİCARET SORUNLARI (AKHİSAR VE TURGUTLU
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA)
FINANCIAL PROBLEMS OF SMEs AND FOREIGN TRADE PROBLEMS IN ORGANIZED
INDUSTRIAL ZONES (AN APPLICATION ON AKHISAR AND TURGUTLU ORGANIZED
INDUSTRY ZONE)
Hatice Nur GERMİR
Dr. Öğr. Üyesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi
İrem PEŞTERNİK
Doktora Öğrencisi
ÖZET
Sosyo-ekonomik hayatın mihenk taşlarını oluşturan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
(KOBİ’ler), büyük işletmelerin kurulumunda gerekli olan maliyetlerden daha azı ile tesis
edilebilmekte, esnek yapıları ile çeşitlilik yaratarak talep değişikliklerine daha hızlı cevap
verebilmekte ve istihdama önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Ancak ekonomik dalgalanmalardan
daha ziyade etkilenerek yaşadığı finansal sorunlar rekabet üstünlüklerini kaybetmelerine yol
açabilmektedir. Akhisar ve Turgutlu Organize Sanayi bölgelerinde dış ticaretle uğraşan KOBİ’lerin
finansman sorunlarının incelenmesi yanı sıra işletmelerin finansman sorunlarını çözümlemede ve
finansal kaynak temininde yararlandığı destekler ile teşviklerin araştırıldığı ampirik çalışmada
örneklem içinde yer alan firmaların dış ticaret faaliyetlerinde karşılaştığı sorunlar analiz edilmeye
gayret gösterilmiştir. Ayrıca anakütlede yer alan firmaların e-ticareti hangi tür faaliyetlerinde
kullanarak ürün ve hizmetlerini pazarladıkları, nihai tüketiciye ulaşmada çok önemli bir rol oynayan
bu durumun işletme performanslarına olan etkileri irdelenmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde
edilen veriler, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Windows 25.0 programı
kullanılarak analiz edilmiş, anlamlılıkları p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiş, verilerin
değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiki metotlardan
yararlanılmış, firmaya ait bazı özelliklerin anket soruları ile ilişkisini analiz edebilmek için çapraz
tablo ve ki kare testi yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Engeli, Organize Sanayi Bölgesi, KOBİ, İhracat
ABSTRACT
Small and Medium Sized Enterprises (SMEs), which are the cornerstones of socio-economic life,
can be established with less than the costs required for the establishment of large enterprises,
respond to demand changes by creating diversity with their flexible structures and make important
contributions to employment. However, the financial problems experienced by them are more
affected by economic fluctuations and may cause them to lose their competitive advantage. In the
empirical study where the SMEs engaged in foreign trade in the Akhisar and Turgutlu Organized
Industrial Zones, as well as analyzing the financing problems of enterprises and the support they
receive in obtaining financial resources and incentives, the problems faced by the companies in the
sample were analyzed. In addition, it has been tried to examine the effects of this situation, which
plays a very important role in reaching the end consumer, of the companies in the mass market
using their e-commerce activities and marketing their products and services. The data obtained from
the study were analyzed using SPSS Windows 25.0 program, their significance was evaluated at p
<0.05 level, and descriptive statistical methods such as number, percentage, mean and standard
deviation were used in the evaluation of the data. In order to analyze the relationship between
questionnaire questions, cross-table and chi-square tests were performed
Keywords: Foreign Trade Barrier, Organized Industrial Zone, SME, Export
1. GİRİŞ
1980 sonrası dönemde piyasa ekonomisine geçişin yaşandığı dönemde fark edilen ve önemleri
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giderek artan KOBİ’ler, teknolojik yeniliklere çok kısa sürede adapte olma becerileri yanı sıra emek
intansif teknolojileri daha ziyade kullanımlarının sonucu istihdama yaptıkları katkı neticesinde
bölgelerarası ekonomik ve gelişmişlik düzeyleri bakımından farklılıkların ortadan kaldırılmasında
gösterdikleri performans ile dikkat çekmektedirler.
Kitlesel üretim ve kitlesel tüketim anlayışına sahip ölçek ekonomisinden küreselleşme sonrasında
yaşanan değişim ve dönüşüm ile farklı ürünlerin üretilebildiği esnek üretim sistemlerine geçiş
sürecinde kapsam ekonomisine dayanan esnek üretim modeline en uygun işletme tipi olarak
KOBİ’ler değerlendirilmiştir. Küçük ölçekli yapıda, pazarın beklenti ve tercihlerinde meydana
gelen değişiklere kolayca adapte olabilme yetenekleri, geleceğe ilişkin projeksiyon öngörüler, yeni
durumlara hızla uyum sağlayabilmeleri KOBİ’lerin ön plana çıkmasında başlıca faktörler olarak
sıralanabilir (Harvey, 1990; Sarıoğlu ve Ersöz, 2007; Küçük, 2005).
KOBİ’lerin uluslararası pazarlara açılmasına ilişkin Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada
uluslararası pazarlara açılmasını etkileyen sorunların başlıcaları, ekonomik ve finansal sorunlar
olarak belirtilmiştir. (Karadal, 2001).
İhracat engellerinin aşılmasında devlet yardımlarının eksikliği, dış pazardaki firmaların rekabeti,
yüksek yabancı tarifeler, dış pazarlarda genişleme ve pazarda tutundurma faaliyetleri için gerekli
sermaye eksikliği, yabancı müşteri tercih ve beklentilerini karşılamak için ürünleri uyarlama
ihtiyacı Lübnanlı girişimciler üzerinde yapılan ampirik çalışma sonucu elde edilen bulgulardır.
Küresel anlamda nasıl rekabet edeceklerine ilişkin verilecek eğitimler sayesinde ihraç ürünlerinde
sağlayacakları yenilik ve kalite ile uzun vadeli çözümler üretilmesini sağlayabilir (Ahmed cv,
2004).
Küreselleşme sürecinde KOBİ’lerin dış pazarlara açılma stratejilerini inceleyen Afyonkarahisar
ilinde mermer sektöründe faaliyet gösteren işletmeler üzerine yapılan çalışmada finansman
yetersizliği KOBİ’lerin uluslararası pazarlara girerken karşılaştıkları en temel sorun olarak
görülmektedir (Karakılıç ve Açıkgözoğlu, 2007).
KOBİ’lerin dış pazarlara açılmalarında karşılaştıkları problemleri irdeleyen ve çözümleri için eticaretin faydalarını değerlendiren, Karaman ve Nevşehir illerinde dış ticaret üzerine faaliyet
gösteren işletmeler üzerinde yapılan araştırmada, KOBİ’lerin ihracat potansiyelleri olduğu halde bu
potansiyelden yararlanamadığı, incelenene evrenin %45,7’sinin çalışma sermayeleri yeterli
olmadığından ihracatlarını finanse etme konusunda sorunlar yaşadığı, e-ticaret konusunda ise yeterli
bilgiye sahip olmadıkları kaydedilmektedir (Işık ve Delice, 2007).
KOBİ’lerin ihracatlarının finanse edilmesinde Eximbank kredilerinin rolünü inceleyen çalışma
Malatya ilinde yer alan şirketler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ankete katılan işletmelerin büyük bir
kısmı yapmış oldukları ihracatın önünde en büyük engel olarak finansman problemini gördüklerini,
Eximbank kredileri hakkında yeterli bilgi sahibi olmadıklarını ve dolayısıyla Eximbank
kredilerinden yararlanamadıklarını bildirmektedirler (Uğur ve Güneş, 2007).
Ekonomik kriz sonrası Manisa KOBİ’lerinin finansal sorunlarının incelenmesi ve çözüm arayışları
başlığında 50 adet KOBİ’yi inceleyen ampirik çalışma sonuçlarına göre; KOBİ’lerin ticari
bankalardan uygun koşullarda kredi temin edemediği, enflasyonist ortamın firma faaliyetlerini
durma noktasına getirdiği, yüksek kredi faiz oranları nedeniyle kredi kullanım maliyetinin küçük
işletmelerin taşıyamayacağı kadar yüksek hale geldiği bildirilmiştir (Aydın, 2005).
Eximbank Kredilerinin ihracata yönlendirmesi üzerine Kayseri ve Nevşehir illerinde yapılan alan
araştırmasında ankete katılan KOBİ’lerin ihracata yönelmelerinin önünde finansman sorununu
birincil sırada ifade ettikleri, %78,8’inin devlet tarafından sağlanan finansman destekleri ve
Eximbank kredilerinden yararlanamadığını ileri sürdüğü, yararlanamama nedenlerinin başında % 37
ile krediler hakkında yeterli bilgi sahip olmadıkları, % 29,6 oranında bürokratik işlemler çokluğu
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ve karmaşıklığı görülmektedir (Delice, 2001).
2. ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın amacı, Akhisar ve Turgutlu Organize Sanayi bölgelerinde dış ticaretle ilgili
faaliyette bulunan KOBİ’lerin finansman sorunlarının irdelenmesi ile finansman sorunlarının
çözümlenmesinde yararlandıkları finansal kaynaklar, destekler ve teşviklerin araştırılması yanı sıra
yaşadıkları dış ticaret engelleri açısından incelenmesidir.
3. VERİ SETİ ve YÖNTEM
Bu bölümde araştırma evreni, araştırma modeli, araştırmada kullanılan veri toplama araçları ile elde
edilen verilerin analizinde kullanılan istatistiksel yöntemler anlatılacaktır.
3.1. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle Akhisar ve Turgutlu Ticaret Odalarına kayıtlı
olan ve dış ticaret faaliyetinde bulunan firmalar oluşturmaktadır. Akhisar Ticaret ve Sanayi
Odası’na kayıtlı 2 bin 334 toplam üyenin faaliyette bulunduğu, çalışma konumuzun uygunluğuyla
alakalı dış ticaretle ilgili firmaların irdelenerek, Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı
üyelerden ihracat yapan firma sayısı 84 olarak saptanmıştır. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası’na
kayıtlı üye sayısının 2 bin 316 olduğu, bu firmalar içerisinden çalışma konumuzun uygunluğuyla
alakalı dış ticaretle ilgili firmaların sayısı 47 olarak tespit edilmiştir.
Örneklemimiz sadece Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 28 adet dış ticaretle
ilgilenen firma ile sınırlandırılarak, kendileri ile analiz yapılmak üzere seçilmiştir. Turgutlu
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 15 adet ihracat firmasının bulunduğu tespit edilmiştir.
Hedef kitle olarak, Turgutlu OSB’de dış ticaretle ilgili faaliyet gösteren firmalar ve çevresindeki
ihracat firmaları da dahil olmak üzere 37 firmaya ulaşılması mümkün olup, kendileri ile analiz
yapılmak üzere seçilmiştir.
3.2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada elde edilen veriler, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) Windows
25.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Veriler, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiş
olup değerlendirmede tanımlayıcı istatistik metotları olan sayı, yüzde, ortalama ve standart
sapmadan yararlanılmıştır. Firmaya ait bazı özelliklerin anket soruları ile ilişkisini analiz edebilmek
için çapraz tablo ve ki kare testi yapılmasının yanı sıra hücrelerdeki beklenen değerlerin çok küçük
olması nedeniyle mantıklı sütunlarda birleştirme yapılmıştır. Anket 65 adet katılımcıya
uygulanmıştır. Fakat araştırma kapsamında; firmaların yetkilileri ile yapılan anket formuna verilen
cevaplarda verilerin eksikliği ve güvenilir olmaması sebebiyle, 8 tane anket çalışma dışına alınıp,
57 adet KOBİ’den elde edilen veriler değerlendirilmeye alınmıştır.
3.3. Uygulama Sonuçları
Örneklemi oluşturan firmalara uygulanan anket sorularımıza verilen yanıtlardan şu veriler elde
edilmiştir. KOBİ’lerin % 52,6 oranında limited şirket ticari yapısında oldukları, % 40,4 seviyesinde
eşit oranlarda gıda ve imalat sektörlerinde faaliyette bulundukları, % 59’unun profesyonel
yöneticilerce yönetildiği, çalışan sayısının ortalama olarak 154 olduğu, ancak standart sapmanın
211 olmasından anakütlede yer alan işletmelerin çok az miktarda ve çok fazla miktarda çalışanı
olduğu, % 64,9’unun Turgutlu, yüzde 35,1’inin Akhisar’da yer aldığı saptanmıştır (Tablo.1)
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Örneklemi oluşturan KOBİ’lerin finansman temin etmedeki kaynaklarının değerlendirilmesinde
Tablo.2 ve Tablo.3’deki veriler bir arada ele alındığında; % 87.7’sinin ticari bankalardan kredi
kullandığı, % 73,7’sinin satıcı kredileri ve açık hesap şeklinde ticari kredi alternatifleri ile, %
66,7’sinin vadeli çek ve senetler ile, % 61,4’ünün tamamen öz kaynaklarıyla, % 56,1’inin müşteri
avansları, % 35,1’inin dağıtılmayan karlar, % 19,3’ünün serbest piyasa yoluyla, % 3,5’inin eşit
oranlarda dağılım şeklinde risk sermayesi ve gayrimenkul satışından, % 1,8’inin hisse senedi ve
tahvil ihracından finansman sağlamış oldukları tespit edilmiştir.

KOBİ’lerin % 87,7 düzeyinde ticari bankalardan kısa vadeli kredi kullandıkları, kullanma
nedenlerinin % 80 yeni yatırımlar, % 54 işletme sermayesi yetersizliği, % 48 öz sermayesinin
yetersizliği, % 44 girdi maliyetlerinin yüksekliği, % 10,5 borçlarının fazla olması şeklinde
sıralandığı belirtilmiştir (Tablo.3).

Örneklemi oluşturan 57 adet KOBİ’nin % 12,3’ünün ticari bankalardan kredi kullanmadığı,
kullanmama nedenleri olarak % 42,9 oranında banka faiz oranlarının yüksekliği, % 42,9 oranında
öz kaynakların yeterli olması, % 42,9’u teminat gösterme zorunluluğunun olmasını, % 14’ü faiz
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duyarlılığını, % 14’ü kredi vadelerinin kısa olmasını, % 14,3’ü bilgi eksikliğini bildirmişlerdir
(Tablo.4)

KOBİ’lerin finansman sağlamada kullanmış olduğu alternatif finansman yöntemleri % 50,9
Eximbank İhracat Kredisi, % 47,4 Spot Kredi, % 40,4 Leasing, % 26,3 Kalkınma Bankası Kredisi,
% 24,6 Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Kredi, % 19,3 Akreditif, % 8,8 Factoring, % 5,3
Forfaiting, % 3,5 Barrter, % 1,8 Finansman Bonosu şeklinde sıralama göstermektedir (Tablo.5)

Örneklemi oluşturan KOBİ’lerin %32’sinin KOSGEB, %25’inin Ekonomi Bakanlığı, %17’sinin
Kredi Garanti Fonu, %14’ünün Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, %12’sinin
Kalkınma Ajansı kaynaklı destek hibelerden yararlanmakta olduğu saptanmıştır (Grafik.1).
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KOBİ’lerin Eximbank kredilerinden kısa vadeli krediler kapsamında %15,8 ihracata hazırlık
kredisi, %10.5 sevk öncesi reeskont kredisi, %8.8 reeskont kredisi, % 8.8 KOBİ ihracata hazırlık
kredisi, % 8.8 dış ticaret şirketleri ihracat kredisi, % 7 sevk sonrası reeskont kredisi, orta ve uzun
vadeli krediler kapsamında; %12.3 ihracata yönelik işletme sermayesi kredisi, % 8,8 ihracata
yönelik yatırım kredisi, % 3,5 özellikli ihracat kredisi, % 3,5 marka kredisi, % 3,5 avrupa yatırım
bankası kredisi imkanlarından yararlandıkları, gemi inşa ve ihracatı finansman programı ile yurtdışı
mağazalar yatırım kredisi’nden yararlanan firma olmadığı bilgisi edinilmiştir.

Örneklem içerisinde yer alan KOBİ’lerin ihracat yaptığı ülke ve kıtaların sıralamasında; % 75
Avrupa Birliği ülkeleri, % 10 Amerika, % 7 Ortadoğu Bölgesi, % 5 Asya kıtası, % 3 Afrika
ülkeleri ile ticaret yaptığı; Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında % 35 Almanya, % 20 İngiltere, %
16 Bulgaristan, % 12 eşit oranlarda Romanya ve Hollanda, % 9 eşit paylara sahip İtalya, Fransa ve
Belçika, % 6 eşit olarak Macaristan, Polonya, Yunanistan, Avusturya ve İsveç’e, % 2 düzeyinde eşit
oranlarda İspanya, Estonya, Finlandiya, Slovakya ve Slovenya’ya yönelik olduğu saptanmıştır
(Tablo.7 ve 7/a).
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Tablo.7/a İhracat Yapılan Kıta ve Ülkeler

KOBİ’lerin uluslararası ticarette karşılaştıkları ihracat engelleri ve dış ticaret sorunları olarak tespit
edilen başlıklar aynı orandakiler bir arada olarak aşağıda sıralanmıştır; % 43,9 ihracat
işlemlerindeki bürokratik işlemler, % 40,4 güçlü uluslararası rekabet, % 42,1 yüksek işletme riski,
% 36,8 teknoloji ve Ar-Ge eksikliğinden kaynaklanan sorunlar, gerekli kalite standartları, % 35,1
rekabetçi olmayan fiyatlar, dış pazarlar ile ilgili sınırlı bilgi, kafa karıştırıcı bürokratik engeller,
yurtdışı pazarlarındaki uygulamaların farklı oluşu, % 33,3 yerli ve yabancı pazardaki siyasi
belirsizlikler, % 31,6 kredi faiz oranlarındaki değişiklikler, yabancı işletme uygulamaları, % 29,8
olumsuz döviz kurları, teknik ve satış sonrası hizmette verilen zorluk, ürünün pazara çok geç
zamanda ulaştırılması, yurtdışındaki yüksek satış masrafları, % 28.1 yüksek tarife ve tarife dışı
engeller, %28.1 dalgalı döviz kurları ile fiyat tekliflerinde karşılaşılan sorunlar, % 26,3 dış pazarda
rekabet üstünlüğü sağlayacak ürün geliştirilmemesi, ihracat işlemlerindeki bürokratik gerekliliklerin
firmanın ihracat yapmasına engel olduğu, işletme sermayesi sıkıntısı, güvenilir distribütör
bulabilme, % 24.6 farklı müşteri kültürü, taşıma ve ulaşım zorlukları, kısıtlayıcı kurallar ve
yönetmelik engeli, % 22,8 fiyatlandırma ve tanıtım politikalarının değiştirilmesi ihtiyacı, % 21,1
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ihracat pazarında dövizin yüksek değeri, bürokratik engeller ve ithalat kotalarında karşılaşılan
sorunlar, yurtdışı pazarlardaki müşterilerin ödemelerinde tahsilat zorluğu, yurt dışı fuar ve sergilere
katılımda karşılaşılan sorunlar, ülkenin/firmanın dış pazardaki imajından kaynaklanan sorunlar,
devam eden ihracat arzı için ayrılmış ka pasite eksikliği, % 17,5 çevre ISO 14000-14001 ile ilgili
sorunlar, ihracat için eğitimsiz elemanlar, % 15,8 ürünlerin yabancı müşterilerin tercihlerini
karşılamak üzere uyarlanması, dil farklılığı, ihracat engellerini aşmada hükümet desteğinin
olmaması ve devlet yardımlarının eksikliği, ambargo ile ilgili sorunlar, lisanslama ve ortak girişim
anlaşmalarının düzenlenmesi zorluğu, ithal edilen ürünlerde yabancı tarifeler, % 14 Türkiye’nin
coğrafi konumu, antidamping yasaları ile ilgili sorunlar, %12,3 yetersiz üretim kapasitesi, % 10,5
güvenlik: CE işareti ile ilgili sorunlar, ISO 9001 kalite standartlarıdır (Tablo.8).
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Örneklemi oluşturan KOBİ’lerden e-ticareti faaliyetlerinde kullanan işletmeler; orta derece öneme
sahip faaliyetlerinde maksimum düzeyde % 26.3 eşit oranda satış sonrası hizmetler ile satış ve
pazarlamayı, %25 satın almayı işaretlemişlerdir. Fazla öneme sahip faaliyetlerinde maksimum
orana sahip olarak % 24.6 oranında müşteri hizmetleri, çok fazla öneme sahip faaliyetlerde, % 38.6
oranında mesaj gönderme/bilgi toplama, % 25 yeni pazarlar araştırma olarak kaydedilmiştir
(Tablo.9)
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KOBİ’lerin % 43,2’si bilgi akışını hızlandırmak, % 27,3’ü dökümantasyonu büyük ölçüde azaltmak,
% 25’i yeni ürün ve hizmetler için pazar araştırmasının daha kolaylıkla yürütmek, siparişlerin daha
çabuk değerlendirilmesini sağlamak, yeni mal ve hizmetlerin pazara sunulmasını çabuklaştırmak, %
20,5’i dünya pazarlarına açılma, yeni iş olanakları, hizmet kalitesini artırılması başlıklarına çok
fazla düzeyde katılmaktadırlar. En az öneme sahip olarak % 29,5 stoklama maliyetlerinin
azaltılması, % 27,3 personel giderleri azaltması, % 20,5 dağıtım sürelerinin kısaltılmasını
işaretlemişlerdir (Tablo.10)

4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma sonucunda katılımcıların çoğunluğunun limited şirket statüsünde kurulu olduğu, gıda ve
imalat sektörü üzerine faaliyette yoğunlaştıkları, alacak tahsilatında yaşadıkları sorunlar yanı sıra
döviz kuru, yüksek enflasyon gibi parametrelerin finansal sorun yaşamalarına neden olduğu, % 43,9
ihracat işlemlerindeki bürokratik işlemler, % 40,4 güçlü uluslararası rekabet, % 42,1 yüksek işletme
riski, % 36,8 teknoloji ve Ar-Ge eksikliğinden kaynaklanan sorunlar ile gerekli kalite standartlarının
dış ticarette karşılaştıkları başlıca sorunları oluşturduğu bildirilmiştir. Örneklem içerisinde yer alan
KOBİ’lerin ihracat yaptığı ülkelerin başında % 75 oranında Avrupa Birliği ülkeleri, % 10 Amerika,
% 7 Ortadoğu Bölgesi’nde yer alan ülkelerin geldiği, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler arasında % 35
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Almanya, % 20 İngiltere, % 16 Bulgaristan’a işlem gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. E-ticareti
kullanım düzey ve amaçları incelendiğinde KOBİ’lerin % 43,2’sinin bilgi akışını hızlandırmak, %
27,3’ünün dökümantasyonu büyük ölçüde azaltmak, % 25’inin yeni ürün ve hizmetler için pazar
araştırmasını daha kolaylıkla yürütebilmek, siparişlerin daha çabuk değerlendirilmesini sağlamak
böylece yeni mal ve hizmetlerin pazara sunulmasını çabuklaştırmak şeklinde kaydedildiği
görülmektedir. KOBİ’lerin % 32’sinin KOSGEB, % 25’inin Ekonomi Bakanlığı, %17’sinin Kredi
Garanti Fonu destek ve hibelerinden yararlandığı, Eximbank kredilerinden kısa vadeli bağlamda
%15,8 ihracata hazırlık kredisi, orta ve uzun vadeli krediler kapsamında % 12.3 oranında ihracata
yönelik işletme sermayesi kredisi kullandıkları tespit edilmiştir. KOBİ’lerin % 87,7 düzeyinde ticari
bankalardan kısa vadeli kredi kullandığı kullanma nedenlerinin başında ise % 80 düzeyinde yeni
yatırımlarda bulunmak, mevcut kapasitelerini artırmak olduğu görülmüştür.
Bilanço yönetiminde uyumluluk prensibi çerçevesinde cari aktiflerin cari pasiflerle finanse edilmesi
gerekmektedir. KOBİ’lerin çoğunluğu profesyoneller tarafından yönetildiği halde bu kurala riayet
edilmediği ve orta ve uzun vadeli aktiflerin cari pasiflerle finanse edildiği dikkat çekmiştir.
KOBİ’lerin sabit yatırımlarını kısa vadeli banka kredileri ile finanse etmeleri finansal sorun
yaşamalarının belki de temel nedenlerinin başında gelmektedir. KOBİ’lerin finansal risk yönetimi
konusunda eğitim seviyelerinin artırılması ödemelerini orta ve uzun vadeye yayabilmek adına
önemlidir. Ayrıca özellikle ihracat yapan KOBİ’lere gerek finansal tabanlı gerekse uluslararası
pazarlara açılma ve pazarda tutundurma şeklindeki destekler konusunda birçok kamu kurumunun
destek ve hibelerine dair verilen eğitimlerin artırılması böylece daha geniş kitlelerin fayda
sağlayabilmesi ve ülkemiz ihracat hedeflerine ulaşılabilmesi adına önem arz etmektedir.
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KREDİ GARANTİ FONU VE İŞLEYİŞİ
CREDIT WARRANTY FUND AND FUNCTIONING
Hatice Nur GERMİR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
ÖZET
Tüm dünyada reel sektörün finansmana erişiminde başlıca engel olan ipotek sistemini ortadan
kaldırarak işletmelerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürüp yeni yatırımlara yönelmelerine
böylece istihdamın artırılıp katma değer ve vergi üretebilmelerine imkan tanıyan düşük maliyetli ve
uzun vadeli finansman imkanı sunan kredi garanti kurumlarının desteklediği reel sektörün,
satışlarında artış kaydedip istihdam ve milli geliri olumlu yönde etkileyen bir grafik sergiledikleri
uluslararası araştırma raporlarınca ortaya konmuştur. Ortaklarına kar dağıtmayan ve kar amacı
gütmeyen kredi garanti kurumları, ülkenin finansal yapısını iyileştirerek bankaların karlılıklarını
yükseltmekte olan esas itibari ile bir derecelendirme sistemidir. Gerek yeni ekonomik sistemi
gerekse de işletmeleri derecelendiren ve kayıt altına alarak kayıtlı ekonomiye de katkı sağlayan ve
bunun da bankacılık sistemi tarafından doğru algılanmasını gerçekleştiren yeni paradigmanın altın
anahtarı görevini üstlenmekte, bankacılık sistemi üzerinde baskı yaratmak yerine yükünü hafifleten
ve ülkelerin ekonomi politikalarına entegre eden bir misyonu üstlenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kefalet, Kredi, İhracat, Teminat, Finansmana Erişim
ABSTRACT
By eliminating the mortgage system, which is the main obstacle in the real sector's access to finance
all over the world, the real sector supported by credit guarantee institutions offering low cost and
long-term financing opportunities that enable enterprises to continue their lives in a healthy way and
turn to new investments, thus increasing employment and generating added value and tax,
international research reports show that they have a positive impact on employment and national
income. Credit guarantee institutions, which do not distribute profit to their shareholders and are
not-for-profit, are essentially a rating system that improves the profitability of banks by improving
the financial structure of the country. It undertakes the golden key of the new paradigm, which
ranks and registers both the new economic system and enterprises, contributes to the formal
economy and makes it perceived correctly by the banking system.
Keywords: Suretyship, Credit, Export, Guarantee, Access to Finance
1. GİRİŞ
KOBİ’ler Türkiye’deki işletmelerin % 99,8’ini oluşturmaktadır. Toplam yatırımların % 35,7’sini
gerçekleştiren, toplam üretimin % 54,2’sini sağlayan KOBİ’ler toplam istihdamın % 77,8’ine iş
imkanı sunmaktadır. Üretilen katma değerin % 55’ini realize eden KOBİ’lerin verimliliğinin
artırılıp uluslar arası piyasalara entegrasyon sürecinin tamamlanarak yatırım, üretim ve pazarlama
alanlarında teknik bilgi ve danışmanlık almalarının sağlanması önem arz etmektedir. Esnek üretim
yöntemleri ile ekonominin bel kemiğini oluşturan KOBİ’lerin düşük maliyetli ve uzun vadeli
finansman yöntemleriyle desteklenmesi amacıyla 1993 yılında kurulmuş olan Kredi Garanti Fonu
(KGF), bankalar nezdinde kredi değerliliği olmakla birlikte teminat gücü olmayan KOBİ’lere kefil
olmak ve teminat desteği sağlamayı görev edinmek üzere tesis edilmiştir.
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2. KREDİ GARANTİ FONU’NUN YAPISI
Bu bölümde Kredi Garanti Fonu’nun ortaklık yapısı, organizasyonel şeması ve sermaye yapısı
incelenmektedir.
2.1. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Hacmi
Kredi Garanti Fonu’nun ortaklık yapısı incelendiğinde; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB)’nin % 29.1667, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB)’in % 29.1583, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Alternatifbank A.Ş.,
Akbank T.A.Ş., Anadolubank A.Ş., Burgan Bank A.Ş., Denizbank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Hsbc
Bank A.Ş., Ing Bank A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Nurol Yatırım Bankası A.Ş.,
Odeabank A.Ş., Qnb Finansbank A.Ş., Şekerbank A.Ş., Turkland A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş.,
Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş.,
Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Türkiye
Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Yapı
ve Kredi Bankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş. olmak üzere katılım, kalkınma, yatırım ve ticari
banka alanında faaliyet gösteren ve her bir bankanın % 1.5385 eşit orandaki payı ile toplam 27 adet
bankanın toplamda % 42, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) % 0.1244,
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı
(TOSYÖV)’ün % 0.0080 ile Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfı (MEKSA)’nın %
0.0040 oranında pay sahibi olduğu bir ortaklık yapısına haiz bulunmaktadır. Kayıtlı sermayesi
600milyon TL olan Kredi Garanti Fonu’nun yurt sathında 40 adet şubesi faaliyette bulunmaktadır.
2.2. Organizasyonel Görüntü
KGF’nun tepe yönetimi, yönetim kurulundan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nda 1 başkan, 1
başkan yardımcısı, 7 yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır. Bu yönetim kurulu üyelerinden birisi
aynı zamanda yönetim kurulu’na bağlı genel müdür görevini de icra etmektedir. İç denetim bölüm
müdürlüğü direk genel müdüre bağlı olarak çalışmaktadır. Kurumsal iletişim ve destek hizmetleri
genel müdür yardımcılığı, kredi tahsis genel müdür yardımcılığı ve risk yönetimi genel müdür
yardımcılığı genel müdüre bağlı olarak çalışan birimlerdir. Araştırma, geliştirme ve bilgi
teknolojileri bölüm müdürlüğü, insan kaynakları ve performans yönetimi bölüm müdürlüğü,
kurumsal iletişim ve ürün yönetimi bölüm müdürlüğü ile muhasebe ve idari işler bölüm müdürlüğü
kurumsal iletişim ve destek hizmetleri genel müdür yardımcılığı’na bağlı alt birimlerdir. KOBİS
bölüm müdürlüğü, kredi operasyon bölüm müdürlüğü, PGS bölüm müdürlüğü ve tahsis bölüm
müdürlüğü kredi tahsis genel müdür yardımcılığı’nın, hukuk işleri bölüm müdürlüğü, risk izleme ve
tazmin bölüm müdürlüğü, hazine ve özkaynak olarak adlandırılan takip tasfiye bölüm müdürlüğü de
risk yönetimi genel müdür yardımcılığına bağlı diğer alt departmanlar olarak görev yapmaktadır.
Bölge temsilcilikleri kurumsal iletişim ve destek hizmetleri genel müdür yardımcılığı altında yer
almaktadır.
İnfografik.1: Kredi Garanti Fonu’nun Organizasyon Şeması
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2.3. Kredi Garanti Fonu’nun İşleyişi
Kefalet hacminin 350 milyar TL olduğu, (01.01.2010–30.06.2019) tarihleri arasında Hazine Kredi
Kefalet Hacmi Gelişimini incelediğimizde; 2010 yılında ilk kefalet işleminin gerçekleştirildiği
oldukça durağan bir görüntünün seyir ettiği 2010-2016 yılları devamında 2016 yılında 19.483
KOBİ’ye 5 milyar TL kefalet, 6.7 milyar TL kredi kullandırılmışken 2017 yılında 2016 yılına
nazaran %1.727,51 artış kaydedilerek 356.055 KOBİ’ye 175milyar TL kefalet ve 194.9 milyar TL
kredi kullandırımının gerçekleştirildiği, Haziran 2019’da 693.046 adet KOBİ’ye 321.9 milyar TL
Hazine garantili açılan kredi kefalet portföyü olduğu bildirilmektedir. 30 Haziran 2019 tarihli
göstergelerde Türk Banka Sistemi (TBS)’nin 2.124 milyar TL kredi kullandırdığı KGF’nun % 10.5
payı ile 223 milyar TL kredi kullandırdığı dikkat çekmektedir. KGF 30 bini özkaynağından 9.6
milyar TL ve 690 bini Hazine kaynaklı olmak üzere 371 milyar TL olmak üzere toplamda 720 bin
firmaya 380.6 milyar TL kredi kullandırımını gerçekleştirmiştir. % 45’i KOBİ, %55’i KOBİ Dışı
İhracata yönelik 32.630 işletmeye 55.7 milyar TL kefalet desteği sağlamıştır. % 33’ü KOBİ, %
67’si KOBİ Dışı toplamda 1.401 firmaya 8.8 milyar TL Eximbank kredisinde kefalet desteği
gerçekleştirilmiştir. TOBB Nefes Projeleri ile 2016-2018/1 ve 2nci dönemlerinde toplamda 95bin
firmaya 12.1 milyar TL kredi, 10.3 milyar TL kefalet sağlanmıştır. 30.06.2019 döneminde toplam
hazine kefaletlerinin % 89’u yeni kullandırım, % 77’si KOBİ, % 41.3’ü ticaret ve hizmet sektörüne,
% 34.8’i imalat sanayine kullandırılmıştır. Bankalar aracılığıyla sağlanan kefaletler portföy garanti
sistemi ve portföy limit sistemlerinden oluşmaktadır. KGF; Türkiye İhracat ve İthalat Bankası A.Ş.
(T.EXIMBANK), KOSGEB, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK),
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kaynaklı
kullandırılan kredilerde doğrudan kefalet sağlamaktadır. KGF kefalet limitleri, KGF
Özkaynağından olursa 3 milyon TL limitlidir. Hazine desteklilerde KOBİ’lere işletme kefalet limiti
60 ay vadeli 12 milyon TL, yatırım ve ihracata yönelik işlemlerde sadece yeni ve ilave kredi
durumunda 120 ay vadeli 25 milyon TL’dir. KOBİ Dışı limiti ise 200 milyon TL olarak
belirlenmiştir. KGF bu destekleri ile firmalara uygun maliyetli, uzun vadelerde geri ödemeli,
teminat sıkıntısı yaşamadan kısa tahsis süreçleriyle gerçekleşen ve yapılandırma imkanına sahip
olarak finansmana erişim sağlamaktadır.
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Tablo.1: Verilerin Kefaletlerin Bölgelere Göre Dağılımı (milyon TL)

KGF özkaynakları ile hazine kaynakları olmak üzere toplam olarak verilen kefaletlerin % 43’ü
Marmara, % 17’si İç Anadolu, % 14’ü Ege, %12’si Akdeniz, % 6 eşit oranlarda Güney Doğu
Anadolu ve Karadeniz ile % 2’si Doğu Anadolu’daki KOBİ ve KOBİ Dışı işletmelere kefalet ile
kullandırılan kredilerin penetrasyonu görülmektedir (Tablo.1)
Tablo.2: Verilen Kredilerin Sektörlere Göre Dağılımı (mio TL)

KGF kefaletleri ile kullandırılan kredilerin sektörel dağılımını gösteren Tablo.2 incelendiğinde ilk
üç sektörde bulunanlar sırasıyla % 41 ticaret ve hizmet, % 34 imalat sanayi ve %12 inşaat sektörü
olarak görülmektedir.
1994-2018 yılları arasında Kredi Garanti Fonu özkaynaklarından verilen kefaletler ile banka
kredilerini gösteren Tablo.3 irdelendiğinde; 1 ila 9 arasında çalışan istihdam eden 13bin 763 mikro
işletmeye toplam kefalet tutarının % 35’i, 10 ila 49 arası işçi çalıştıran küçük işletmelere toplam
kefaletin % 40’ı, 50 ila 249 arası çalışanı olan orta ölçekli işletmelere toplam kefaletlerin % 25’i
olmak üzere toplamda 19 bin 482 adet KOBİ’ye 7bin 466 milyon TL verilen kefalet ile
kullandırılan kredi hacmi bulunmaktadır.
Tablo.3: Verilen Kredilerin İşletme Ölçeklerine Göre Dağılımı (1994-2018)
(milyon TL)
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2010-2018 yılları arasında Hazine kaynaklı KGF kefaleti ile 408bin 615 KOBİ’ye toplam kefalet
tutarının % 72’si, 12 bin 665 adet KOBİ dışı işletmeye % 28’i olmak üzere toplamda 315 bin 343
milyon TL verilen kefalet ile kullandırılan kredi hacmi olduğu kefalet tutarının 280bin 572 milyon
TL olduğu Tablo.4’den izlenebilmektedir.
Tablo.4: Verilen Kefaletlerin KOBİ+KOBİ Dışı Ayrımı (mio TL)

DEĞERLENDİRME
30 Eylül 2019 tarihli güncel verilerle 711bin 928 adet işletmeye verilen 340bin 800 milyon TL
KGF özkaynak ve Hazine kaynaklı kefalet hacmi ile 390bin 500 milyon TL kredi hacmi
kullandırılmıştır. Bankalarda kredibilitesi olan ancak teminat vermede zorluk yaşayan KOBİ ve
KOBİ dışı işletmelerin KGF özkaynak ve Hazine kaynaklı kefalet desteği ile bankalardan kredi
kullanma imkanına kavuşmuş olması yanı sıra uzun vade ve düşük maliyetle finansman erişimi
sağlanması sayesinde reel sektöre dolayısıyla ülke ekonomisine çok önemli katkılarda
bulunulmaktadır.
KAYNAKÇA
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HABER ÜRETİM SÜRECİNDE GELENEKSEL GAZETECİLİKTEN YENİ
NESİL GAZETECİLİĞE DÖNÜŞÜME TEORİK BİR YAKLAŞIM
A THEORETICAL APPROACH TO THE TRANSFORMATION FROM TRADITIONAL TO
NEW GENERATION JOURNALISM IN THE NEWS PRODUCTION PROCESS
İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi
ÖZET
Yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeler her sektörde olduğu gibi gazetecilik alanında da
dönüşümlere neden olmaktadır. Dijital çağda söz konusu yeni teknolojilerin mobil
kullanılabilirlikleri
yoluyla
gündelik
yaşamda
yaygınlaşmaları
bu
bağlamda
yaşanan toplumsal değişimler, geleneksel gazetecilikten dijital gazeteciliğe geçiş dönemini
başlatmaktadır.
Hem
haberin
üretim
sürecini
hem
de
haberin
yapısını
dönüşüme uğratmaktadır. Dijital veri olanaklarına her yerden erişim, veri odaklı bir haber
üretimini olanaklı hale getirmektedir. Böylelikle gazetecilikte kullanılan dijital teknolojilerle,
haberin üretiminden dağılımına ve tüketilmesine kadar yeni yöntemleri ortaya çıkarmaktadır. Daha
da ötesi habercilik anlayışının değişimi ile veri gazeteciliğini gündeme getirdiği için, geleneksel
gazetecilik yöntemleri zorunlu olarak terkedilmektedir. Verilerin bilgiye dönüşmesi, işlenmesi,
yönetilmesi ve gazetecilik sektörü üzerindeki etkileri her geçen gün artmaktadır. Büyük veri
gazeteciliği ve veri madenciliği, haberi oluşturma sürecini değiştirmekte, haberin güvenilirliğini
arttırmada önemli katkılar sağlamaktadır. Robot gazetecilik, yapay zekâ ve
geliştirilen
algoritmalarla haber formatları dönüşmektedir. Ayrıca drone gazeteciliği de bilgi toplamada farklı
boyutlardan sunduğu görsellerle haber çekiciliğini arttırmaktadır. Söz gelimi QR kod, online içeriğe
daha hızlı ulaşmayı sağlayan ve gazetecilikte kullanılan teknolojilerden biridir. Bu şekilde değişen
gazetecilik pratikleri ve haber sunumları bu teknolojilerin sunduğu arttıırılmış gerçekliklerle
biçimlendirilmekte haberin formatı değiştirilebilmektedir. Kuşkusuz süreç haber tüketicisinin
beklentilerini de değiştirmektedir. Bu çalışmada, dijitalleşen çağda haber üretim sürecinde ve
yayımlanmasında yer alan veri gazeteciliği, büyük veri ve veri madenciliği, robot gazetecilik, drone
gazeteciliği, QR kod ve arttırılmış gerçeklik yaklaşımlarına değinilecektir. Değişimin geleneksel
gazetecilikten uzaklaştırdığı noktalar da vurgulanarak karşılaştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Nesil Gazetecilik, Dijital Gazetecilik, Gazetecilikte Dönüşüm, Dijital
Çağda Gazetecilik
ABSTRACT
Developments in new communication technologies lead to transformations in journalism as in every
sector. In the digital age, the spread of these new technologies in daily life through mobile
availability, the social changes in this context start the transition period from to digital journalism. It
transforms both the production process and the structure of the news. Access to digital data options
from anywhere makes it possible to produce data-driven news. Thus, it reveals new methods, from
production to distribution and consumption of news with the digital technologies used in
journalism. Moreover, traditional journalistic methods are necessarily abandoned as it brings data
journalism to the agenda with the change of journalism. The transformation of data into
information, processing, managing and its impact on the journalism sector is increasing day by day.
Big data journalism and data mining change the process of creating news and makes important
contributions in increasing the reliability of news .The news formats are transforming with robot
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journalism, artificial intelligence and developed algorithms. Drone journalism also increases the
attractiveness of news with the visuals it presents in different dimensions in gathering information.
For instance, QR code is one of the technologies used in journalism for faster access to online
content. Thus, changing journalism practices and news presentations are shaped by the augmented
realities presented by these technologies and the format of the news can be changed. Undoubtedly,
the process also changes the expectations of the news consumer.
In this study, data journalism, big data and data mining, robot journalism, drone journalism, QR
code and augmented reality approaches that are involved in news production process and
publication in the digitalized age will be discussed.
Keywords: Next Generation Journalism, Digital Journalism, Transformation In Journalism,
Journalism In The Digital Age
GİRİŞ
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilginin artması ve farklı araç gereçlerin kullanılması, geleneksel
gazetecilikten yeni nesil gazeteciliğe dönüşümü mümkün kılmaktadır. Teknoloji, haberin
üretiminden, dağıtımı ve dolaşımına kadar her aşamada etkili bir şekilde kullanılmaktadır.
Geçmişte telefon, telgraf, radyo, TV gibi araçlar aracılığıyla haberin üretimi ve dağıtımı,
günümüzde internet üzerinden dijital teknolojilerin sağladığı erişim kolaylığıyla dönüşüme
uğramıştır. Söz konusu yeni teknolojinin gelişmesi birçok alanda olduğu gibi gazetecilik sektöründe
de işletme yapısı ve yöntemi ve departmanlar arasındaki işlevsel bütünleşme bakımından da
dönüşüm yaratmıştır. İnternetin kullanılmasıyla yeni bir gazetecilik alanı oluşarak internet
gazeteciliği gündeme gelmiştir. İnternet gazeteciliği sayesinde haber daha hızlı üretilmekte ve
dağıtılmaktadır. Böylece sektördeki çeşitli gazeteler, online gazete olarak okuyucularına hizmet
vermeye başlamışlardır. Ayrıca, online ortamlar, enformasyonun her an güncellenebilir, hızlı olması
nedeniyle birçok okuyucu tarafından tercih edilmektedir.
Geleneksel ve yeni nesil gazetecilikte haber kaynakları ve haber üretim süreci önemlidir.
Geleneksel haber kaynakları, ses kayıt cihazı, foto muhabirleri ve kameramanlar aracılığı ile
toplanan haberler olurken, yenil nesil gazetecilikte haberin oluşmasında online haber ortamları,
fotoğrafların ve videoların çekilmesinde farklı yöntemler kullanılmaktadır (Bozkurt, 2012). Bu
yöntemlerin sektörde kullanılır hale gelmesi dijital teknolojilerin bir sonucudur.
İnternet ile tüm dünyada bilgisayarların birbirleri ile etkileşimli kılınmasına imkân veren e-posta,
forumlar, tartışma grupları, web siteleri, sanal gerçeklik gibi bağlantılar gerçekleşmektedir. Yeni
teknolojiler kişilerin birbirleriyle etkileşimli olarak ses, hareketli görüntü, metin ve resim gibi
içerikleri de paylaşmalarını olanaklı kılmaktadır. İnternetin gelişmesiyle öncelikle ortaya internet
gazeteciliği çıkmıştır. İnternet gazeteciliği geleneksel basın karşısında daha düşük maliyetlerle,
daha hızlı bir şekilde gazetecilere imkân sağladığından tercih edilmektedir.
Haber üretim sürecinde internet yoluyla birçok veriye kolayca erişilebilmektedir. Ancak verilerin
güvenilirliği ve bu verilere habere dönüştürmede veri gazeteciliği ortaya çıkmaktadır. İnternet
ortamında çok sayıda bilginin olması, haberin oluşturulma sürecinde birçok zorlukları da
beraberinde getirdiği için büyük verilerin analizi ve veri madenciliğine yönelim kaçınılmaz
olmaktadır. Teknolojilerin gelişmesi, yenil nesil gazetecilikteki haber üretimini sürekli ve kesintisiz
hale getirmektedir. Ayrıca gelişen teknoloji haber yapılanmalarını değiştirerek, maliyeti düşürmekte
ve farklı iş sahaları yaratmaktadır. Teknoloji ile izleyiciler pasif konumdan aktif konuma geçerek
haber üreticisi konumuna yerleşmektedirler. Dolayısıyla geleneksel gazetecilikten yeni nesil
gazeteciliğe dönüşüm gazetecileri, kuruluşları ve izleyiciler arasındaki etkileşimi de arttırmaktadır.
Yeni nesil gazetecilikle birlikte haber içeriği ve nitelikleri (kaynakları, zamanı, etik, doğruluk)
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değişmektedir (Pavlik &Bridges, 2013). Çünkü dijital teknolojiler, gazetecilik ve medya içerik
üretimlerini ve hikâye anlatım biçimlerini değiştirmektedir.
Rogers (2003), bir yeniliğin benimsenmesinde bilgi, ikna, karar, uygulama ve onay olmak üzere beş
aşama olduğunu ifade etmektedir. İlk aşamada bilgi bilinir ancak yetersizdir. İkna aşamasında,
potansiyel kullanıcılar inovasyon bilir ve daha fazla bilgi edinmek isterler. Karar aşamasında
inovasyonun kabul ve red edilmesine göre avantajlar ve dezavantajlar değerlendirilir. Uygulama
aşamasında, inovasyonun genel faydasının ve olup olmadığı değerlendirilmekte, onay aşamasında
ise yeniliğin tüm potansiyelinin benimsenir. Bu aşamalar dikkate alındığında yeni nesil gazetecilikte
de yapılan yenilik ve dönüşümler haber üretim sürecinde bilgi edinme, daha fazla bilgiye ihtiyaç
duyulması, dönüşüme karar, uygulama ve izleyici tarafından benimsenmesinin sağlandığını
söylenebilir.
Yeni nesil gazeteciliğe dijitallik, etkileşim, yöndeşme, hipermetinsellik, sanallık, ağlaşma gibi farklı
özellikler getirmektedir. Dijitallik sayesinde veriler hızlı bir şekilde iletilebilmekte, kullanıcılar
içeriklere kısıtlanmadan, daha ucuz, fazla emek ve zaman harcamadan ulaşabilmektedirler. Bu
bağlamda dijitalleşme, yeni nesil gazetecilikteki sınırları genişletmiştir. Etkileşim sayesinde üretilen
haberlerin online ortama konmasıyla okuyucunun da yorum yapma imkanı olmaktadır. Kullanıcılar
içerikleri üretebilmekte, yönlendirebilmekte ve farklılaştırabilmektedir. Yöndeşme ile haberlerin
üretildikten sonra farklı mecralarda ulaşılması sağlanmaktadır. Hipermetinsellik, bir metinden başka
metinlere geçişi sağlamaktadır. Bu durum haber okumanın zenginliğini ortaya koymaktadır
(Karatoprak, 2019). Haber metinlerinin zamandan ve mekândan bağımsız ulaşılmasını da yeni nesil
habercilik, sanallaşma özelliği ile yerine getirmektedir.
Geleneksel gazetecilikten yeni nesil gazeteciliğe geçişte haberin hızlı bir şekilde üretimi ve
dağıtımı, zamandan bağımsız ulaşılabilme imkânı, multimedya araçlarının kullanımı ile ses,
görüntü, grafik aktarımı, istenilen habere her zaman ulaşabilme, okuyucu ile etkileşim ve
hipermetinsellik sayesinde haberin derinlemesine incelenmesi gibi bir takım farklılaşmalar olmuştur
(Karaduman, 2003). Söz konusu değişiklikler, farklı yöntemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Bu çalışmada, geleneksel gazetecilikten yeni nesil gazeteciliğe dönüşümde haber üretim sürecinde
ve okurların tüketim eğilimlerinde yararlandıkları teknolojiler ve farklı yaklaşımlardan veri
gazeteciliği, gazetecilikte büyük veri ve veri madenciliği, robot gazetecilik, drone gazetecilik,
gazetelerde QR kod kullanımı, sanal ve arttırılmış gazetecilik kavramlarına değinilecektir.
VERİ GAZETECİLİĞİ
Teknolojideki değişimler, bilgisayar ve internet alanındaki gelişmeler, gazetecilik mesleğini
etkileyerek veri gazeteciliğini ortaya çıkmasına neden olmuştur. Veri gazeteciliği, açık verilerin
kullanılarak, haber öykülerinin kurulmasında çevrimiçi raporlamadan faydalanılan bir sistemi ifade
etmektedir. Haber üretiminden dağıtımına alışkanlıkların değişimi gazetecileri de bu alandaki
sisteme adapte olmaya yöneltmişlerdir. Bu alan ücretsiz ve sınırsız kaynağı olan, verinin bolca
bulunduğu internet ortamıdır. İnternet ortamı, son dönemde veri gazeteciliğinin kullandığı bir alan
olmuştur. Veri gazeteciliği için verinin, temiz, analiz edilerek öyküye dönüştürülebilir hale
getirilmesi gerekmektedir. O nedenle gereksiz verilerin öykü anlatımında olmamasına dikkat
edilmelidir. Verilerin artması ve bilgiye dönüşmesi, bilgi çokluğunu oluşturmuş, dolayısıyla bilgi
toplumunun oluşmasına katkıda bulunmuştur. Bu süreçte haber alma ve üretim süreci de
farklılaşmıştır. Geleneksel gazetecilikte dönüşüme uğramak zorunda kalmış ve dijitale dönüşüm
başlamıştır. Dolayısıyla haberin bilişim araçları ile üretilmesi gündeme gelmiş ve kişileştirme,
yöndeşme ve etkileşim kavramları ile haberin okunması ve kavranması süreçleri de okuyucular
tarafından farklılaşmaktadır (Aslan vd., 2016). İnternet sayesinde gazeteciler, farklı kurumlardan da
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aldığı verileri de sayısallaştırarak kullanmaktadırlar. İnternet ve verinin sayısallaşması işle veri
gazeteciliği ortaya çıkmaktadır.
Veri gazeteciliği; farklı veri tiplerinin incelenmesi, ayıklanması, veriler arasındaki bağlantılarının
analiz edilmesi ve bu verilerden bir öykü çıkarılmasıdır. Bilgi, veri gazeteciliğinde toplanır,
damıtılır ve sunulur. Bilginin toplanmasında, dokumanlar analiz edilir, raporlanır, damıtılmasında,
bilginin bağlantılı olan aşamaların ne olduğu ve hangi aşamasının önemli olduğuna karar verilmesi,
sunulması aşaması ise bilginin haber formatına getirilerek yayımlanmasıdır (Niles, 2009). Başka
bir deyişle veri gazeteciliği, sayısal bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve okuyuculara büyük
resmi kavramalarını sağlayacak şekilde sunulmasıdır. Veri gazeteciliği ile oluşturulan haberler,
veriler baz alınarak oluşturulduğu için daha şeffaf ve güvenilirdir. Özellikle veri kullanılarak
hazırlanan haberler, görsellerle sunulduğundan izleyicilerinde dikkatini çekmektedir.
Birçok kurum farklı amaçlar doğrultusunda bilgi toplamaktadır. Bu bilgilerin tümü okuyucular için
büyük resim oluşturmaya yardımcı olmaktadır. Gazeteciler için önemli olan şey bu verilere
ulaşılabilirlikleridir. Farklı yazılımlar kullanarak gazeteciler, haber yapmak istediği verilerden
tablolar ve görseller üretmektedirler (Reimold, 2013). Böylece okuyucular haberleri daha kolay
kavrayabilmektedirler.
Veri gazeteciliğinde verilerden haber yapma sürecinde öncelikle veri seti elde edilmektedir. Açık
veri olmasına rağmen, veri elde etme o kadar da kolay değildir. Dolayısıyla web sayfalarındaki
verilerden veri kazıma yöntemiyle de veri elde edilir. Verinin elde edilişinden sonra veri temizlenir.
Çünkü internet ortamında çok sayıda verinin olması, gazeteci için hangisi önemli ise onun
kullanılması gerekmektedir. Bu bağlamda ilgisiz veriler atılarak ilgililerin kullanılması gazeteci
açısından önem arz etmektedir. Temizlenen verinin anlamlandırılması için görselleştirilmesi
gerekmektedir. Bu noktada istatistiksel tablolar, grafikler, haritalar kullanılmaktadır.
Görselleştirmeden elde edilen bilgiler analiz edilerek yorumlanır. Elde edilen sonuçlara göre, belirli
çıkarımlar yapmak mümkündür (Dağ, 2014). Veri seti ile ilgili işlemler bittikten sonra haber üretimi
yapılır ve ilgili veri ile güçlendirilerek sunulmaktadır. Hikayenin oluşturtulmasından sonra veriler
halkın anlayabileceği şekilde görselleştirilmektedir. Ardından okuyuculara, haberin arka planda
kalan verilerini inceleme fırsatı sunulmaktadır. (Gray vd., 2012).Dolayısıyla okuyucular, haberde
geçen öğeleri, daha açık bir şekilde görebilirler ve anlamlandırabilmektedir.
Geleneksel gazetecilikten farklı olarak yeni nesil gazetecilik anlayışı içerisinde yer alan veri
gazeteciliği sayesinde gazeteciler, haber toplama ve dağıtımından daha fazla işi üstlenmektedirler
(Howard, 2014). Verilerin elde edilmesinden analizine kadar birçok teknoloji ve araçları kullanan
gazeteciler ortaya çıkmaktadır. Teknolojilerin gelişmesi verilerin okuyucuların daha anlaşılır bir
şekilde veriye ulaşmasını da sağlaması açısından yeni nesil gazetecilikte veri gazeteciliği ön plana
çıkmaktadır.
GAZETECİLİKTE BÜYÜK VERİ VE VERİ MADENCİLİĞİ
Büyük veri kavramı, mobil cihazların dijital veri depolamada her yerde kullanılmasıyla
sağlanmaktadır. Standart bilgisayar programlarının işleyemeyeceği kadar büyük veri kümelerini
temsil etmektedir. Yani verinin hacmi, çeşitliliği ve hızı arttığında mevcut teknikler ve teknolojiler
verilerin depolanması ve işlenmesinde sonuç vermediğinden büyük veri kavramı ortaya çıkmaktadır
(Lewis &Westlund, 2015). Bu nedenle çok miktardaki verinin analiz edilmesi için gerekli bir
yöntemdir.
Tüm sektörlerin olduğu gibi gazetecilik de internet teknolojilerinin gelişimi ve verilerin çokluğu,
gazetecileri de söz konusu verileri analiz etme ve haber haline getirme konusunda farklı
yaklaşımlara sürüklemektedir. Teknoloji geliştikçe büyük veri kavramı ile günden güne sıklıkla
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karşılaşılmakta, veri tabanları ve algoritmalar haber kuruluşlarında kullanılmaya başlanmaktadır
(Narin vd., 2017). Bilginin dijitalleşmesine doğru bu dönüşüm, gazetecilikte bilgisayarda
programlama, açık kaynak kodlu yazılım geliştirme, algoritmalardan makinelerin öğrenmesi, veri
setlerinin şeffaf ve etkileşimli hale getirilmesi gibi durumlarda büyük rol oynamaktadır (Lewis
&Westlund, 2015). Ayrıca hem profesyonel hem de ticari anlamda gazeteciliğin gelişmesinde aktif
olarak görev üstlenmektedir.
Büyük verinin algoritmik yapısı, teknoloji ve toplumdaki gelişmelerin medya endüstrisi ve
gazetecilik için önemini incelemektedir. Böylelikle gazeteciliğin temel yönlerini değiştirerek,
haberin üretilmesini ve dağıtılmasını etkilemektedir (Lewis, 2015). Çünkü dijital bilgiden
değerlendirme yapmak, anlam çıkarmak giderek kolaylaşmaktadır.
Geleneksel gazetecilikte gazetenin önemi, okur kitlenin hacmi yani tirajlar üzerinden
değerlendirilmekteydi. Dolayısıyla gazetenin tirajı, birçok konuda önemli bir göstergeydi. Oysaki
yeni nesil gazetecilikte, online ortama konulan her bilginin sayısallaştırılması mümkün hale
gelmektedir. Gazetelerin okunma oranı, okuyucunun takip sıklığı, kullanıcı yorumları vb. birçok
veri analiz edilebilir ve görselleştirilebilir durumdadır.
Büyük verilerin belirsizliği, hangi verilerin kullanılacağı ve habere katkı sağlayacağı veri
madenciliği ile gündeme gelmektedir. Büyük veriler veri madenciliği ile doğru bir şekilde analiz
edildiğinde değer kazanmaktadır (Narin vd., 2017). Büyük veri içerisinde gereksiz bilgilerin
arındırılması ile gazetecilikte daha geniş haber üretimi söz konusudur. Sosyal ağlardan, internetten,
akıllı telefondan alınana veriler veri madenciliği yöntemiyle yararlı bilgiler çekilerek habere
dönüştürülmektedir. Veri madenciliği milyonlarca veri üzerinde çalıştığından, veriler arasındaki
ilişkiler ortaya konarak geleceğe yönelik tahminlerde bulunulmaktadır. Bu bağlamda veri
madenciliği, gazetecilik birçok veri üzerinden faydalı bilgilerin ortaya konarak, yorum
yapabilmesine de olanak sağlamaktadır. Veri madenciliği ile öncelikle veriler elde edilir ve
güvenliği sağlanır, veriden gereksiz olanları çıkarılarak veri azaltma işlemi yapıldıktan sonra
birtakım algoritma uygulamaları (kümeleme, sınıflama, karar destek ağaçları) kullanılır, yazılım
dillerinde test edildikten sonra değerlendirilirdir (Dean, 2014). Veri madenciliği medya ve
gazetecilik sektöründe haberi derlemek, haberi oluşturmak, sahte haber çağında güvenilirliği
artırmak, somut argümanlar ortaya koyarak belirli haberlerdeki verilen sözlerin yapılma gücünü
sağlamak, gazetecilerin belirli bir amaç için haber toplamada daha bilgilendirici sorular sorarak
gerekli noktalardan enformasyon sağlamada kullanılmaktadır (Çetin, 2018). Geleneksel gazetecilik
döneminde büyük veri olanakları olmadığından, veriler içerisinden seçici olmaya da gerek yoktu.
Oysa yeni nesil gazetecilik büyük verinin olanaklarını etkin bir şekilde kullanma eğilimindedir.
Doğru bilginin elde edilmesinde büyük verinin haberciye sunduğu olanaklar, haberin üretim süreci
ve dağıtımında önemli rol oynamaktadır.
ROBOT GAZETECİLİK
Haber üretim süreci, teknolojilerin gelişmesinden etkilenmiştir. Geleneksel gazetecilikte uzun
sürede haber üretme ve yazma sağlanırken, internet teknolojileri, haberin üretilmesini otomatik hale
getirmektedir. Böylece robot gazetecilik denilen bir başka gazetecilik türü ortaya çıkmıştır.
Robot gazetecilik ile haber üretim sürecinde, otomatikleşen haber üretimi sayesinde haberler daha
hızlı okuyucuya ulaşmakta, bir takım algoritmalar ve yazılımlar aracılığı ile otomatik olarak düşük
bir maliyetle birçok haber üretilmektedir (Narin, 2017). Bu süreçte bir takım algoritmalar
hazırlanarak, belirli girdiler doğrultusunda haberin otomatik olarak oluşturulması yeni nesil
gazetecilikte önem arz etmektedir. Çok fazla haberi okuyucuya anında sunabilmek ve online haber
yapabilmek için bu gereklidir. Ayrıca robot gazeteciliğin sıklıkla kullanılması, büyük veri nedeniyle
de önemli hale gelmiştir (Van Dalen,2012). Çünkü iletişim teknolojileri, büyük veriler üzerinde
işlem yapılmasına olanak sağlamaktadır.
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Gazetecilik alanında yapay zekanın kullanılması, robotun sektörde yerini almasını sağlarken,
haberin üretim sürecinde de robotların aktif katılımını göstermektedir. Gazetecilik ve bilgisayar
biliminin birbirlerine yaklaşımı yapay zekanın sektörde kullanımını dolayısıyla robot gazeteciliğin
gündeme gelmesini sağlamıştır. Yapay zekaya sahip robot gazeteciler geliştirilen algoritmalar
aracılığı ile gazetecilerin belirlediği anahtar kelimeler doğrultusunda haberi üretmektedirler.
Haberler veriler doğrultusunda çok kısa bir sürede yazılmaktadır. Özellikle son dakika haberler ve
kısa sürede hazırlanması gereken haberlerin üretilmesinde robot gazeteciler büyük önemli bir görevi
üstlenmiş olurlar. Robot gazeteciler, algoritmalar sayesinde belirlenmiş verilerden gerekli verileri
çekerek, haber kurallarını uygulayarak hatta yeni verilerle birleştirerek haberin biçimlenmesini
sağlamaktadırlar (Akyazı, 2018). Geleneksel gazetecilikte geçmişte üretilen haberlerin yoğun
olmaması, muhabirlerin olay yerine giderek haberi üretmeleri sağlanırken, yeni nesil gazetecilikte
verilerin çokluğu ve teknolojilerin gelişmesi ile otomatik haber üretimi sağlanmış ve gerekli
sektörel değişimler yapılandırılmıştır.
DRONE GAZETECİLİĞİ
Haberin üretim sürecinde fotoğraflar hem geleneksel gazetecilikte hem de yeni nesil gazetecilikte
önemli bir rol oynamaktadır. Haberin hazırlanması ve okuyucuya sunulmasında, dikkat çekmek için
fotoğrafların etkisi büyüktür. Çünkü gazetedeki fotoğraf veya diğer görseller haberin daha kolay
alımlanmasını sağlamaktadır. Görselleştirilmemiş haberlerin bazı durumlarda bilgi vermesi
olanaksız olabilmektedir. Geleneksel gazetecilikte istenilen görüntü her zaman sağlanamayabilirdi.
Özellikle yangın, deprem gibi doğal afetlerde gazetecilerin yeterli görünümü alması imkânsız
olabilirdi. Ancak gelişen teknolojiler aracılığı ile bu durum ortadan drone’lar aracılığı ile
aşılmaktadır. Drone’lar, gazetecilere yukarıdan fotoğraf çekmeyi sağladıklarından, sektöre yeni
olanaklar ve kazanımlar getirmektedir. Haber üretiminde kullanılan fotoğraflar, okuyucuyu
bilgilendirmek, yazıyı renklendirmek, konunun kavranmasına ilişkin amacıyla kullanılmaktadır
(Bozkurt, 2012). Fotoğraflar, haberin gerçeğini okuyucuya aktardığından onların konu ile ilgili
tereddütlerini de ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Fotoğraflar bilginin aktarılmasında yazıdan
daha büyük bir öneme sahiptir.
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havadan-goruntulendidrone-ile-cekilengoruntuler-depremin-siddetini-gozler
Drone’lar gazeteciliğe hem fotoğraf hem de video hazırlanmasında imkân sağlamaktadır. Haber
toplama pratiğini kolaylaştırarak, güçlendirmek, haber içeriğinin güçlendirilmesi ve haber
anlatımına sağladığı katkılar, yeni medya ve gazetecilikte farklı konumlarda çalışma imkânı
sağlama ve ekonomik olmasından dolayı gazeteciliğe sunduğu yenilikler bulunmaktadır. Drone’lar,
geleneksel gazetecilik döneminden farklı olarak havadan sadece fotoğraflamanın yanında hareketli
görüntüler alınmasını sağlamaktadır. Daha önce haber üretim süreci fiziksel sınırlılıklar ile
kısıtlıydı. Drone’lar haber alanını genişletmenin yanısıra erişimde hız ve pratiklik kazandırmaktadır
(Clarke, 2013). Ayrıca drone’ların manevra kabiliyetindeki hız, habere ilişkin farklı açılardan
görüntü alma olanağını da sağlamaktadır. Drone’lar sayesinde geleneksel gazetecilikte kullanılan
fotoğraf teknikleriyle görüntü alınmasının zor ve çok tehlikeli olduğu durumlar, yeni nesil
gazetecilikte anlayışında haber üretim süreci drone’lar ile kolaylaşmaktadır (Çetin, 2018). Drone
gazeteciliği ile haberlerin raporlama sınırları genişlemiş ve görseller çeşitlenmiştir.
GAZETECİLİKTE QR KOD KULLANIMI
İletişim teknolojileri ve enformasyon, geleneksel medyayı dönüşüme maruz bırakmaktadır. Çünkü
geleneksel gazetelerdeki tiraj düşüklüğü okuyucuların dijital haber alma platformlarını kullanmak
istemeleri, farklı tüketim eğilimleri yeni dönüşüm sürecini başlatmıştır. Bu noktada QR kodlar
geleneksel gazeteleri yeni nesil gazeteciliğe yaklaştırmakta, enformasyon sağlamada okuyucuyu
farklı bir yaklaşımla tanıştırmaktadır. Dolayısıyla haber üretim süreçleri ve okuyucunun tüketim
eğilimi dönüşüme ayakta uydurmak zorunda kalmaktadır (Aktaş, 2013). Geleneksel gazetecilik de
online ortamla rekabet edebilmek için QR kodları kullanarak okurlarına farklı bir gazete deneyimi
yaşatmıştır
QR kodlar, okuyucunun dikkatini çeken bir uygulamadır. QR kodları sayesinde okuyucular
istedikleri zaman metnin derinliklerine inebilir, konu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler
(Pavlik&Bridges, 2013). QR (Quick Respone-Hızlı Yanıt Veren) kod, okuyucularına geleneksel
gazetelerde yayınlanan içerik ile sayısal içeriklerin akıllı telefonlar ile birbirine başlanmasını
sağlayarak etkileşimli ortamlar sunmaktadır. QR kodlar gazete, dergi, afiş gibi basılı her türlü
iletişim aracına ve web sayfaları gibi farklı ortamlara yerleştirilebilir. İçerik, QR kod aracılığı ile
hızlı bir şekilde çözümlenebilir. QR kodlar yüksek kapasitede veri depolamayabilme özelliğine ve
3600 okunabilirliğe sahiptir. Ayrıca QR kodlar hasar gördüğü zaman, hata düzeltme özelliğine
sahiptir. Gazeteciliğin dönüşümü, geleneksel gazeteleri de QR kodlar sayesinde mobil medya olarak
dönüştürmüştür (Aktaş, 2013). Okuyucular böylece daha detaylı enformasyona, çevrimiçi ortamda
yer alan web sayfaları ile erişebilme imkânına kavuşabilmektedirler.
Okuyucular, geleneksel gazeteden kopmadan ve QR kodlar aracılığı ile istediği yer ve zamanda,
istediği içeriğe ilişkin web sayfalarına ulaşabilmektedirler. Akıllı telefon ve internet kullanımının
yaygınlaşması, gazete sayfalarına yerleştirilen QR kodlar ile okuyabilme gazetelerin kaderini
değiştirmektedir (Roberts &Saint, 2015). Geleneksel gazeteler ve dijital ortamlar QR kod
kullanarak online okuyucularına haber almada yeni çözümler üretmektedir. Geleneksel gazetelerde
geçmişte QR kodun olmaması haberin sadece o an göründüğü kadarının okuyucu ile buluşması söz
konusu iken, yeni nesil gazetecilik yaklaşımlarda kullanılan QR kod ile haber derinlemesine
incelenebilmekte, farklı bilgiler, videolar veya bağlantılarla zenginleştirilebilmektedir.
SANAL VE ARTTIRILMIŞ GAZETECİLİK
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Yeni teknolojilerin artması, haberlere erişim yöntemlerimizi ve hızımızı artırmaktadır. Çok fazla
bilgiye ulaşılabilecek birçok haber kaynağı bulunmaktadır. Haber içerikleri farklı şekilde
üretilmektedir. Çünkü haberlerin üretimi, okunması ve dağıtımı da online ortama taşınmıştır. Sanal
gerçeklik, haber tüketicilerinin gerçek veya sanal ortamda varmış gibi hissetmelerini ve etkileşimde
bulunmalarını sağlayan bir medya deneyimidir. Sanal gerçeklik deneyimi yaratmak için iki bileşen
bulunmaktadır. Bunlar, sanal dünya yaratmak ve izleyicilerin kendilerini bu sanal ortamda
hissetmelerini sağlayan cihazlardır. Sanal dünya yaratmak, gerçek dünyasını kaydederek yani video
çekimi yaparak veya bilgisayar üretimli görüntüler oluşturmaktır. Söz konusu cihazlar, sanal
gerçekliği sağlayan elle tutulabilen, başa takılabilen vb. cihazlardır (Owen vd., 2015). Sanal
gerçeklik gazeteciliği, bilgisayar tarafından üretilen içerik, hareketli ve sürükleyici videolar, sanal
gerçeklik odaklı gazeteciliğin ortaya çıkmasıdır.
Geleneksel gazetecilikte okuyucuya yoğun bilgi aktarımı yapılırken, gazetecilikte arttırılmış
gerçeklik uygulamaları sayesinde haber üretimi rutin olmaktan çıkarak, okuyucuyu tamamen olay
ya da konunun içine dâhil ederek, olayı deneyimleme olanağı getiren immersive gazetecilik
kavramının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Haber üretim sürecinde çoklu medya ortamlarının
ve uygulamalarındaki dönüşüm, sanal gerçeklik uygulamalarının kullanıldığı farklı gazetecilik
türlerinin de doğmasına neden olmuştur. Bunlar, multimedya gazeteciliği, video-oyun gazeteciliği,
sanal gerçeklik gazeteciliği ve immersive gazeteciliğidir.
Sanal bir gerçeklik içinde, haber metinlerinin hikayeleştirilip oyun formatında hazırlanarak
okuyucunun oyuna dâhil edilmesi, haber hikayelerinin etkileşimli olarak interaktif formatta
sunulması, zaman zaman izleyiciyi haberin yaşandığı yerde olma hissini vermesi, gazeteciliğe yeni
boyutlar kazandırmaktadır (Hardee, G.& McMahan, 2017). Sanal gerçeklik teknolojileri, izleyicileri
haber hikâyesinin içine girmesini, habere konu olan olayın gerçekliğini görebilmesini sağlayarak
izleyiciye farklı deneyimler yaşatılmaktadır. Sanal gerçeklik teknolojilerinin bir kısmı sınırlı ölçüde
deneyim sunarken, yeni nesil teknolojiler sanal gerçeklik kavramını tam anlamıyla yansıtmaktadır.
İzleyiciye gazete hikâyesinde birincil karakter olarak orada olma hissi yaratan ve hikâye ile
etkileşim kurma fırsatını yaratan immersive teknolojileri kullanan yeni nesil gazetecilik anlayışı,
kişiye hikâyenin gerçekleştiği yerin sanal versiyonuna erişimini ve hikâye de konu olan karakterin
gözünden olayı deneyimlemesine yardımcı olmaktadır. İmmersive gazeteciliği, mekân yanılsaması,
akla yatkınlık ve sanal beden sahipliği olmak üzere üç ana eksen temelinde oluşmaktadır. Mekân
yanılsamasıyla, izleyiciye hikâyenin oluştuğu mekânda olmadığının bilinmesine rağmen, sanal
gerçeklik sisteminin yarattığı görüntülerinin gösterildiği mekânda olma hissini yaratmaktır. Akla
yatkınlık sanal gerçeklik teknolojileri kullanılarak yaratılan görüntülerin gerçek olarak
algılanmasıdır. Sanal beden sahipliği, izleyicinin sanal gerçeklik görüntülerinin yarattığı bedensel
algının yanılsamasıdır. Kişi hikaye de birinci kişi olarak yer almaktadır (De la Peña vd., 2010).
Geleneksel medyada haber üretim sürecinde sanal gerçeklik kavramları teknoloji yetersizliğinden
yer almazken, yeni medyada izleyicilerin sanal dünyada olayları etkileme, olaylara karşı
geribildirim, etkileşim gibi özellikler sayesinde haber hikâyelerinde yer almaktadırlar. Dolayısı ile
sanal gerçeklik, bireyin, konumunu, hareketlerini algılayan, duyusal geribildirim sağlayan, zihinsel
olarak orada olma hissi veren etkileşimli simülasyon oyunlarından oluşan ortamlardır.
Sanal gerçekçilik gazeteciliği, gazeteciler için video çekimi ve mobil sanal gerçeklik teknolojileri
ile heyecan verici bir mesleğe dönüşmektedir. İzleyicileri geleneksel gazetecilikten farklı bir
ortamda olmalarını ve farklı öykülerde kendilerini birinci karakter olarak yer aldığını
görmektedirler. Çünkü sanal gerçeklikte kullanılan 3600 videolar ki bunlar, şu anda gazetecilik
hikayelerinde sıklıkla kullanılmaktadır, bilgisayar –grafik tabanlı mobil sanal gerçeklik ile akıllı
telefon ve mobil başa giyilebilir görüntüleyici teknolojiler ile fotoğraf ve video çekimlerinin daha
kaliteli, renkli, yüksek çözünürlüklü olmasını sağladığından, izleyicilerde başkalarının hayatlarını
daha zengin deneyimlemektedirler (Owen vd., 2015).
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https://moblobi.com/yeniteknolojiler/haberlere-ve-gazetelere-sanalgerceklik-geliyor/

https://www.newslabturkey.org/sanalgerceklik-haber/

Sanal gerçekliğin hikaye anlamanın ötesinde üst üste etkileşimli, coğrafi etiketli grafikler, haberler
ve bilgilere ek bağlantılar sağlamak için coğrafi senkronize fotoğraf ve videolar, QR kodların,
okuyucular tarafından daha kolay ve hızlı bir şekilde mobil cihazlar kullanılarak ek içerik, metin,
video ve web sitelerine yönlendirme, konum tabanlı sosyal ağlar aracılığıyla sosyal medya
kullanımı ve dolayısıyla mevcut konum bilgisinin kullanılması gibi uygulamaları da bulunmaktadır
(Pavlik&Bridges, 2013). Arttırılmış gerçeklikte kullanıcılar artık haberi okuyarak değil, yaşayarak
öğrenmek istemektedirler. Çünkü bu şekilde sunulan haberler izleyicilerin ilgisini çekmiştir.
Arttırılmış gazetecilik, ses, grafik, fotoğraf, video, elde taşınabilir veya giyilebilir ekran üzerinde
kişilerin belli bir konumla spesifik yerlerle eş zamanlılık sağlayarak videolar şeklinde katmanlara
ayrılmasıdır (Değirmencioğlu, 2016).
Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekleri zaman zaman karıştırılmaktadır. Sanal gerçeklik,
okuyucuların haber ortamında olma hissini yaşatmak için bilgisayar tabanlı ortamlardır. Arttırılmış
gerçeklik ise, dijital bilginin okuyucunun gerçek zaman ile birleşmesinde ortam çıkmaktadır. Sanal
gerçeklikte tamamen yapay bir ortam yaratılırken, artırılmış gerçeklik de sanal elementler var olan
ortamın içine yerleştirilmektedir. Dolayısı ile bu yöntemde gerçek zamanlı ortamın, içerisine yapay
olarak ses, görüntü, animasyon gibi dijital nesnelerle zenginleştirilmesidir (Çetin, 2018). Sanal
gerçeklik gazeteciliği ile geleneksel gazetecilikten sıkılmış, az okumayı seven kitlelerin daha
eğlenceli ve konsantre olarak habere yoğunlaşması sağlanacaktır. Çünkü dijital okuyucu daha kısa
başlıkları ve mesajları okuyup haberin içeriğine göz atmadan başka habere geçebilmektedir. Ancak
yeni gazetecilik yöntemlerinden sanal ve arttırılmış gazeteciliği, okuyucuların daha dikkatli bir
izleyici olmasını sağlamaktadır.
SONUÇ
Geleneksel gazetecilikteki teknolojinin dönüşümü, yeni nesil gazeteciliği ortaya çıkarmaktadır. Bu
dönüşüm sırasında geleneksel gazetecilik ve medya farklı açılardan etkilenmektedir. Öncelikle
gazeteciler ve medya çalışanlarını haber üretiminden dağıtımına kadar olan birçok faaliyeti yapma
biçimlerini değiştirmektedirler. Akabinde, değişen ve gelişen teknoloji, kuruluşların iş
uygulamalarını ve modellerini dönüştürmektedir. Bu dönüşüm sürecinde farklı tekniklerin ve
araçların kullanılması kaçınılmaz olmaktadır.
İnternetin yaygın kullanımı verilerin artmasına sebep olduğundan, elde edilen verilerin klasik
yöntemlerle analiz edilebilmesi imkânsız hale gelmektedir. Bu nedenle farklı çözümler ortaya
çıkmaktadır. Verilerin görselleştirilerek gazetecilere haber üretim sürecinde büyük olanaklar
sağlayan veri gazeteciliği, haberin daha kolay anlaşılmasını okuyuculara sunmaktadır. Bu bağlamda
geleneksel gazetecilikte kısıtlı verilerin olması ve görsellere bu durumda fazla yer verilmemesine
karşılık yeni nesil gazetecilikte verilere daha kolay ulaşılması ve sınırsız bir veri kaynağı olması
nedeniyle veri gazeteciliği sektördeki dönüşümde önemli bir katkı sağlamaktadır.
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Haber üretim süreci geleneksel gazetecilikte daha uzun zaman alırken, yeni nesil gazetecilikte ve
haber akışının fazla olması nedeniyle ortaya çıkan robot gazetecilik, haberin kısa sürede, özellikle
belirli aralıklarla ve belirli formatlardaki haberlerin, anında dijital ortama yansıması için sektörde
kullanılmaktadır. Robot gazetecilik, gazetecilerinde haber üretim sürecinde işlerinin hafiflemesine
neden olmaktadır. Ayrıca, belirli kalıplarla yapay zekânın kullanılmasıyla oluşturulan robot
gazetecilik, okuyucuların son dakika haberlere ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.
Büyük veri kavramı dijital dünyada sıklıkla kullanılmaktadır. İnternetteki enformasyonun yayılması
sonucu oluşan veri yığınları, haberim üretim sürecinde sınırlandırılması gerekmektedir. Veri yığını
içerisinden hangi bilginin daha faydalı olacağını düşünerek bir veri azaltma işleminin yapıldığı,
gerekli veriyi bulmada aktif rol oynayan veri madenciliği, yeni nesil gazetecilikteki diğer bir
yaklaşımdır. Özellikle online ortamlar, okuyucuyu da aktif haber üretim sürecinde bulunmasını
sağladığından hangi bilginin daha doğru ve faydalı olacağı konusunda veri madenciliğine
başvurulmaktadır.
Haber üretim sürecinde görsellerin etkileyiciliği her zaman önemli olmaktadır. Ancak bazı zamanlar
talep edilen görüntüler elde edilememektedir. Bu noktada gökyüzünden istenilen boyutta
fotoğraflar, videolar çekilmesini sağlayan drone’lar yeni nesil gazeteciliğe farklı bir bakış açısı
getirmiştir. Drone gazeteciliği, özellikle doğal afetlerin haber üretim sürecinde ve çok tehlikeli
ortamlarda gazetecilere fayda sağlamaktadır.
Geleneksel gazetelerin yeni teknolojiler karşısında tiraj kaybetmesi ve haberlerin derinden
incelenebilmesi amacıyla ortaya çıkan QR kod kullanımı, gazetecilerin okuyucusuna farklı bir
yöntem sunmaktadır. Bu yöntemle hem geleneksel hem de web ortamında, akıllı telefonlar veya
tabletler aracılığı ile habere ses, video ve farklı bağlantılarla ulaşma imkânı sunulmaktadır.
Haber öykülerinin sanal ortamları oluşturularak, okuyucunun kendini gerçek zamanlı orada
hissetmesine imkân sağlayan sanal ve arttırılmış gazetecilik ile okuyuculara farklı bir boyutta haberi
deneyimlemeleri sağlanmaktadır. Okuyucuların sanal gerçekliği deneyimlemeleri bu amaç
doğrultusunda hazırlanmış cihazlar ile mümkün olmaktadır. Böylece haber geleneksel
gazetecilikten farklı olarak oluşturulmakta ve sunulmakta, yeni nesil gazetecilik söz konusu
dönüşümle okuyucuya haber ortamını deneyimleme fırsatı oluşturmaktadır.
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DİJİTAL HARİTALAMA PRATİKLERİ TEMELİNDE GAZETECİLİKTE
YENİ DÖNÜŞÜMLER: HABER HARİTALARI
NEW TRANSFORMATION IN JOURNALIM BASED ON THE DIGITAL MAPPING
PRACTICES: NEWS MAPS
İlknur AYDOĞDU KARAASLAN
Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi
ÖZET
Gazetecilikte günümüzün haber teknolojileri, çok sayıda veriye ulaşılarak onların yeniden
işlenmesi, haberin biçimlendirilerek formatlandırılmasında, böylelikle tüketicilerin
habere
erişiminin ve kolay anlaşılır hale getirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Ancak bilgi
teknolojilerinin çok sayıdaki verilere, haber kaynağına erişmeyi kolaylaştırması, zaman zaman aşırı
veri yüklenme sorununu da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda büyük verilerden
enformasyonun sağlanması trendleri, hem haberciye hem de okuyucuya kolaylık sağlamaktadır.
Haberin tüketilmesi sürecinde dijital araçlara erişimin sağlanması, yeni teknolojilerin sağladığı
olanaklarla yaratılan bilginin haritalanarak okuyucuya aktarılması gazetecilikteki önemli
gelişimlerden biri olarak gündeme gelmektedir. Haritalar özellikle mekânsal içeriğe sahip bilginin
habere dönüştürülmesi hem haberciye yeni olanaklar sağlarken, hem de haberin okuyucuya
aktarılmasında etkili bir yöntem olarak kolaylıklar getirmektedir. Hatta tüketiciye haberin
güvenirliliği açısından da ek olanaklar sunmaktadır. Bu nedenle dijital haritalar haberin online
ortamlara taşınmasında, daha net bilgilerle çevrimiçi haber sitelerine erişim yoluyla haberin oluşum
ve sunum aşamasında bilgiyi görselleştirerek okuyucuyu habere ilişkin öznel anlamlandırma
süreçlerine dahil etmekte, ayrıca dijital haritalar aracılığıyla zaman, mekan kısıtı olmaksızın her
yerden ulaşılabilmesini kolaylaştırmakta bu nedenle tercih edilmektedir. Dolayısıyla “haber
haritalarının” kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Bilişim teknolojilerinin sağladığı bu olanaklarla
bir gösterge olarak kullanılan dijital haritalar, coğrafi bilgi sistemlerinin yanısıra günlük görsel
yaratımda da aktif rol oynamaktadır. Bu nedenle bilgisayar tabanlı haber yaratımı gazeteciler
arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Ayrıca “haber değerinin” niteliğini de artıran haritalar, göç,
terör, eğitim, vb. coğrafik haberlere ilişkin verilerin görselleştirilmesinde kullanılan yazılımlardır.
Böylelikle haritalar okuyucuya haberin analizinin güçlü görsel sunumlarını da sağlayarak dikkatleri
belirli bir konulara odaklamaktadır. Gelişen çoklu medya ortamlarının sağladığı etkileşimli haber
öyküleri ile etkileşimli haritaların bir arada kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Haberin birçok
kişi tarafından yeni öznel bilgiler edinmek için okunmasını, oluşturulan haritaların ek bilgi aktarıcı
özelliğinin ortaya çıkmasıyla haberi ve okuyucuyu yeni olanaklarla buluşturduğu için gazete
haberleri ve haritalarının kullanılmasıyla yüksek nitelikli haber değeri de oluşturulmuş olmaktadır.
Bu çalışmada, dijital ortamlarda yayınlanan gazetelerin ve haber üzerinden sağlanan
enformasyonun oluşturulması, okuyucuya haberin görselleştirilerek aktarılması sürecinde dijital
haritaların önemine değinilmesi amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Teknolojiler, Dijital Haritalama, Haberlerin Haritalanması, Haritalanmış
Haber Formatları

ABSTRACT
In journalism, today's news technologies play an important role in reaching and reprocessing large
numbers of data by formatting the news, thus this makes it easy for consumers to access and
understand the news. However, the fact that information technologies make it easier to access a
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large number of data and news sources sometimes turns into the problem of overloading data. In
this respect, trends in providing information from large data provide convenience to the journalist
and the reader. Providing access to digital tools during the process of consuming news, mapping
and transferring information created by the means of new technologies to the reader is considered
one of the most important developments in journalism. While maps, in particular, provides new
opportunities both in the transformation of information with spatial content into news provides new
opportunities for the journalist and facilitates the transfer of the news to the reader. It even offers
the consumer additional possibilities in terms of the reliability of the news. Therefore, digital maps
are used in the transfer of news to online environments and include the reader in the subjective
interpretation processes of the news by visualizing the information in the formation and
presentation phase of the news by means of access to online news sites with clearer information and
include the reader in the subjective interpretation processes of the news, and furthermore, it is also
preferred to makes it easy to access anywhere from time to time without space constraints.
Therefore, the use of” news maps” is becoming more common. Digital maps, which are used as an
indicator with these facilities provided by information technologies, play an active role in daily
visual creation as well as geographic information systems. Therefore, computer-based news
creation is becoming increasingly common among journalists. In addition, maps that increase the
quality of “newsworthiness”, include information systems based on the news like migration,
terrorism, education, and geographic are the software used to visualize the data. In this way, the
maps provide the reader powerful visual presentations of the analysis of the news, by focusing
attention on specific topics. It enables the use of interactive news stories and interactive maps in
developing multimedia together. As the news is read by many to gain new subjective information,
news and readers are brought together with new possibilities via the advent of the additional
information transfer feature of the maps created; high quality news value is also generated by the
use of reports and maps. In this study, it is aimed to emphasize the importance of digital maps in the
process of creating the online newspapers and information provided through the news and
visualizing the news to the reader.
Keywords: New Technologies, Digital Mapping, News Mapping, Mapped News Formats.
GİRİŞ
Bilgi kaynaklarının yeni teknolojilerle artması, büyük miktarlardaki verilere ulaşımı mümkün
kılmasının yanısıra, verileri online haberler haline dönüştürülmesine de katkı sağlamaktadır.
Sözkonusu veriler, okuyuculara sunulurken, kolay anlaşılır bir şekilde hazırlanması gerekir. Bu
bağlamda haberlerin birçok veri yığını içerisinden, haberlere dönüştürülürken dijital haritaların
önemi büyüktür. Haber haritaları hem zaman açısından hem de anlaşılırlık açısından haberin daha
hızlı tüketilmesini sağlamaktadır.
Haber haritaları enformasyon elde etme sürecinde haberciye, hızlı bir şekilde taranma ve erişme
imkânı sağlamaktadır. Çünkü haritalar verileri yani bilgiyi sistematik hale getirmektedir. Veriye
erişim sürecinde okuyucular, gereksinim duydukları veriyi öncelikle detaya bakmadan, ona yararlı
olup olmadığını keşfetmek istemektedir. Bu anlamda görsellik taramayı etkin kılmakta, amaca
uygun erişimi kolaylaştırmaktadır. Böylelikle kısa zaman aralığında istenilen habere ulaşmada
veriler içerisinden tarama yapılarak istenilen bilgi olup olmadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Ong vd.,
2005). Zaman bakımından enformasyona hızlıca ulaşılarak, haberlerin anlaşılması görsellerle daha
kolay olmaktadır.
Haritalama, haber öykülerinin aktarımında da kullanılmaktadır. Büyük verileri genel olarak
değerlendirme yapma aşamasında sistemleştirmek bu bağlamda haritalardan yararlanmak haber
yapma sürecini kolaylaştırmaktadır (Gutsche, 2014). Haritalanmış bilgiler, haberin gerçekleştiği
konum ile habere ilişkin veriler arasında ilişki kurularak okuyucuya aktarılması sağlamaktadır.
Geçmişten bugüne haritalar verinin görselleştirilmesinde önem kazanmıştır. Özellikle bilgi
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haritaları, mekânsal gösterim için bilgi kaynakları altında yatan ilişkileri göstermeye yardımcı
olmaktadır (Ong vd., 2005). Geçmişte analog teknolojilerle ve el ile bilginin tasnif edilerek
oluşturulan haritaların statik özelliğinin olması, verilerin güncellenmesini ve birbirleri arasında
ilişki kurulmasını olanaksızlaştırırken, haberciye dijital haritalar haberin sunumunu daha cazip hale
getirmektedir. Günümüzde dijital haritalamaya birçok haber öyküsünün aktarımında yer
verilmektedir. Dolayısıyla haberin oluşturulmasında kullanılan haritalar, mevcut önemli haberleri
vurgulamak amacıyla kullanılmaktadır. Konu ile ilgili kavramları, birbirleri ile olan ilişkileri dijital
ortamda yansıtmaktadır. Ayrıca dijital haritalar, bilgiyi daha iyi organize etmek, anlamaya ve
ezberlemeye de katkı sağlamaktadır.
Yeni teknolojilerin toplum ve kültür üzerinde etkisi olduğundan dijital haritalar, haber de temsil
edilen olay ve olguların aktörlerin algılanmasında okuyucular üzerinde daha etkili olmaktadır.
Küreselleşen haberlerin takibi açısından da dijital haritalar önemlidir. Çünkü haberlerin o ülkenin
kendi dilinde yayınlanması ve okuyucunun bu bilgileri anlayamaması ve o kaynağın yazılı baskısına
erişilemediğinden, okuyucu gazetecinin hazırlamış olduğu görsellerle haberi kavrayabilmektedir
(Holmberg&Foote,2008). Gazetecilikte haberin dönüşümü, bilgisayar destekli raporlamaların
kullanılmasıyla, elektronik ve veri tabanı yazılımlarının haber raporlarında kullanılmasıyla giderek
yaygınlaşmaktadır (Herzog, 2003).
Verilerin artmasıyla gündeme gelen veri gazeteciliği de görselleştirmelere ve özellikle mekânsal
gösterimlere büyük katkı sağlamaktadır. Mekânsal gösterimler yani verilerin haritalanması,
okuyuculara etkileşimli haber sunumu sağlamaktadır. Özellikle toplumu ilgilendiren çevresel
zararın, nesli tükenmekte olan türlerin ve doğal felaketlerin haritalandırılması, gazetecilerin odak
konuları haline gelmektedir. Haritalar, farklı konuları ve verileri yorumlayan, sunan alanlar olarak
tanımlanabilir. Ayrıca haritalar, zamanın dünya görüşlerini ve kültürel değerleri gösteren belgelerdir
(Salovaara, 2016). Bu nedenle haber metinlerinin günümüzde bir parçası olan dijital haritalar,
sadece mekânsal bilgiyi ortaya çıkarmak yerine haberin sunumuna katkıda bulunmaktadır.
Bu çalışmada, dijital ortamların gazeteciliğe sundukları karşısında, büyük veri yığınlarının
artmasıyla haberin üretiminde ve sunulmasında veri gazeteciliğinin gündeme gelmesi, verilerin
okuyucuya kolay aktarılmasına bir çözüm olarak dijital haritaların önemi üzerinde durulmaktadır.
DİJİTAL HARİTALAR VE GAZETECİLİKTE HABERİN DÖNÜŞÜMÜ
İnternete erişim ve mobil teknolojilerin yaygınlaşmasıyla, her sektörde dönüşüm yarattığı gibi
gazetecilik sektöründe de haberin üretilmesi ve sunulmasında önemli bir yere sahiptir. Dijitalleşme
ile gazeteciler hem geleneksel hem de dijital medya platformlarında haberler yayınlamaktadır. Bu
süreçte dijital medya platformlarının kullanımı da hızla artmaktadır. Özellikle içerik üretiminde,
dijital medya geçerli bir araç olarak görülmektedir. Bu anlamda dijital teknolojiler geleneksel
medyayı etkilemektedir. Büyük veri kavramının ortaya çıkmasıyla haberin görselleşmesinde farklı
tekniklerin kullanılmasını gerekli hale getirmektedir. Çünkü verilerin anlaşılmasını kolaylaştırmak
için görselleştirme önemlidir. Küreselleşme ile haberin akışının hızlanması ve anlık haberlerin
üretimi açısından kısa zamanda haberin okuyucuya sunulması ve farkındalık yaratılması
gerekmektedir (Mellado vd., 2018). Bu bağlamda verinin okuyucuya hızlı ve faydalı olacak şekilde
aktarılması, dijital haritalar ve gazetecilikte haberin dönüşümüne yeni bir boyut kazanmaktadır.
Bilginin aktarılmasında kullanılan haritalar özelliklerine göre sayısal, metinsel, sosyal olmak üzere
üç kategoride sınıflandırılabilir. Sayısal haritalar en eski harita uygulamalarından biridir. Sayıların
harita üzerinde kullanılması haritaları oldukça anlaşılır kılmaktadır. Günümüzde internet ortamının
sunduğu, gelen ve giden bilginin istatistikleri, kolayca fiziksel haritalar üzerine
yerleştirilebilmektedir. İnternetin zaman içinde yaygınlaşması nedeniyle görselleştirme
algoritmaları kullanılmaktadır. Metinsel bilgi haritaları sayısal bilgi haritalarına göre daha zordur
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Çünkü metinde anlamsal, güçlü soyut ve kavramsal ilişkiler yer almaktadır. Sosyal haritalar ise,
topluluktaki insan ilişkilerini görselleştirmek için kullanılmaktadır (Ong vd., 2005). Bu bağlamda
teknolojilerin gelişmesi ve haritaların daha kolay oluşturulabilmesi nedeniyle, oluşturulan dijital
harita üzerinde farklı verilerin gösterilmesi mümkün olmaktadır.
Geçmişte gazetelerdeki haritalar statikti. Veriler eklenemediğinden haritalar da
güncellenememekteydi. Veriler arşivlenirken, haritalar ve fotoğraflarının çekilmesi dışında bir
yaklaşım yoktu. Ayrıca haritaların statik olması analiz edilmesine de imkân vermemekteydi. İlk
dijital haritalar bazı teknik kısıtlar nedeniyle sınırlı çözümler yaratmaktaydı. Ancak günümüzdeki
haritalar zaman ve hız açısından oldukça elverişli, güncellenebilen dinamik haritalardır. Mekânsal
veriler kullanılarak birbirleri ile etkileşimli haritalar oluşturulmaktadır. Özellikle Coğrafi Bilgi
Sistemlerinin kullanılması, dijital haritalama üretimini hızlandırmaktadır. CBS, konumsal verilerin
toplanarak, işlenmesi ve analiz edilmesidir. Yoğun ve karmaşık konum bilgilerinin denetlenebildiği
sistemlerdir (Karakaş vd., 2004; Yomralıoğlu, 2002) Coğrafik bilgilerin daha verimli kullanılmasını
olanaklı kılmaktadır.
Bu sistemle oluşturulan haritalar, sonradan güncellemeleri yapılabilmektedir. Yeryüzündeki
nesnelerin ve olayların konumları adreslenebildiğinden, birbirleri ile olan ilişkileri de
görselleştirilebilir. Son zamanlarda bilgisayar destekli raporlama araçlarından olan Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) mekânsal sorunlara çözüm aramak amacıyla da kullanılmaktadır. Coğrafi Bilgi
Sistemleri hem teknik olarak gelişmiş hem de farklı disiplinlerde kullanılabilmektedir. CBS’nin
yayılma sürecini etkileyen etmenler, yenilik, iletişim kanalları, sosyal sistem ve zamandır (Rogers,
1995). CBS, coğrafi verilerin depolanması, alınması, haritalanması ve analizi için kullanılan
donanım ve yazılım sistemidir (Herzog, 2003). CBS, kullanıcıların açık veri kaynaklarından aldığı
verileri, grafiksel olarak görselleştirmelerine izin vermektedir. Ayrıca haritaya bağlı bilgiler
güncellenerek haritaların otomatik olarak güncellenmeleri sağlanmaktadır. Gazeteciler de
günümüzde haberlerdeki bilgileri okuyuculara iletmek için dijital haritaları kullanmaktadırlar. CBS
ile bu haritalara veri eklenebilir, faklı ilişkiler sorgulanabilir (Wasike,2005). Bu sistemlerin
kullanım alanlarından biri de gazetecilikte haberin haritalanmasıdır. Örneğin, gazetecilerin suç,
terör, eğitim gibi konularda olaya ilişkin yer, zaman, nasıl gibi sorular karşısında çözümlerin
ilişkilendirilerek okuyucuya haberin aktarımı sağlanmaktadır. Böylece görsellerle haber okuyucuya
kolaylıkla aktarılması sağlanmaktadır. Dolayısıyla gazeteciler haberleri dijital haritalarla
güçlendirebilmekte ve zengin görseller üretmek için veritabanı ve elektronik tablo yazılımı
ekleyebilmektedirler. Gazeteciler nüfus sayımından, doğum, ölüm oranları, göç, eğitim, suç
istatistikleri, çevresel tehlikelerin araştırılması gibi birçok konuda haberin oluşturulması ve
sunulması aşamasında dijital haritalama tekniklerinden yararlanmaktadırlar.
Haberin dönüşümü, teknolojinin de kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Dijital haritalar ile
haberi görselleştirebilmek için farklı programların kullanılması gerekmektedir. Uzman bilgisinin
gerekmesinin yanısıra yeni başlayan kullanıcılar içinde farklı programlar kullanılmaktadır. Bu
yöntemler, Google Maps, Google Earth, Coğrafi bilgi sistemleri gibi verileri kolayca
dönüştürebilecek ve dijital haritaların hazırlanması ve sunumu için yeni imkânlar sağlamaktadır
(Narin, 2018). Özellikle mekânsal haberlerin okuyucuya aktarımında dijital haritaların
kullanılması tercih sebebidir. Ayrıca söz konusu yazılımlar aracılığı ile oluşturulan haritalar,
etkileşimli, ücretsiz ve kolay erişilebilir özellikleri nedeniyle haber metinlerinin aktarılmasında
sıklıkla kullanılmakladır.
Holinberg M.O. ve Foote K.E. tarafından Kasım 2005- Ocak 2006 tarihlerinde Amerika’da yapılan
basılı ve web üzerindeki yedi gazeteyi kartografi açısından karşılaştırdığı çalışmasında, her hafta,
her gün iki defa online web sitesi ziyaret edilerek haberin haritalanmasına ilişkin bir takım kriterler
incelenmiştir. Bu kriterler, haritanın habere göre konumu, renk kullanımı, büyüklüğü, metne göre
haritanın durumu ve etkileşim özellikleridir. Karşılaştırma sonucuna göre online gazetelerde verilen
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haber haritaları, basılı gazetelerdekine göre daha fazladır. Gazete üzerindeki kapladıkları alana
bakıldığında online gazetelerin daha etkili olduğu görülmektedir. Online haber metinlerine ek bilgi
verilmek istendiğinde, gerekli bölümlere pop-up pencerelerle haritaların açılması sağlanmıştır. Popup pencereler, yoğun web sayfalarında haber haritalarına daha kolay ulaşmak için kullanılan bir
yöntemdir. Basılı ve online haritalarda haritalar farklı konumlarda yer almaktadır. Basılı gazetelerde
daha geniş ve haberin üst kısmında verilirken, dijital ortamda sol ve sağ taraf da verilmektedir.
Dijital haritalar, yapılan araştırmaya göre gazetelerin %88’in de renkli kullanılırken, Basılı
gazetelerde daha çok siyah beyaz kullanılmaktadır. Dijital haritalarda sadece %18.2’sin de etkileşim
özelliği bulunmaktadır. Etkileşimli haritalar az olmasına rağmen, bir hastalığın yayılımı gibi ilginç
bazı haberleri vermek için tercih edilmektedir. Yapılan araştırma sonucunda basılı ve online
gazetelerdeki haber haritalarında anlamlı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. En yaygın farklılıklar,
haberde kullanılan haritaların boyutları, ekrandaki düşük çözünürlük, grafiklerin hızı haber değerini
düşürmemeli, uygun içeriğin seçimi, yüksek bilgi yoğunluğu içinde basitlik ve açıklık, grafiklerin
sürekli güncellenmesinin gerekliliği, dijital haberlerin basılı ile koordinasyonunun sağlanmasıdır.

Kaynak:https://maphub.net

Kaynak:https://www.awwwards.com/20inspirational-examples-of-interactive-mapsand-street-view-experiences-in-webdesign.html
Şekil 1: Etkileşimli Harita Örneği

Gazeteciler kamuoyuna daha iyi bir ürün sunmak ve haber raporlarının kalitesini artırmak için
dijital gazeteleri etkin bir şekilde kullanabilirler. Çünkü büyük verilerin basit ve hızlı bir şekilde
haber haline gelmesi geleneksel basından farklılaştığı için, dijital gazetelerle daha kolay haber
üretilmektedir. Gazetedeki haberler, infografiklerin yanında dijital haritalarla görselleştirilerek
sunulabilir (Herzog, 2003). Gazeteciler bilgisayar destekli raporlamayı kullanarak, verileri analiz
etmenin yanında bunlar arasında ilişki kurmayı ve haberlerle ilişkilendirmeleri sağlamaktadırlar.
Raporlamada kullanılan, üniversiteler ve devlet kurumlarından gelen verileri ücretsiz veya düşük
maliyetle elde edebilmektedirler.
HABER HARİTALARI

www.iksad.org.tr

İKSAD

209

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

Bilgi teknolojilerinin gelişmesi ve yaygın kullanımı, büyük veri yığınlarının oluşumunu gündeme
getirmektedir. Büyük veriler de aşırı enformasyon birikimini oluşturmaktadır. Haberler, ister online
ister basılı olsun bireylerin sıklıkla üretim, tükettiği bilgi kaynaklarıdır. Bu nedenle verilerin haber
haline dönüştürülmesi de önem arz etmektedir. Verilerden elde edilen enformasyon patlaması,
konuları kategorilere ayırmayı ve bilgilerin haritalaştırılmasını gerektirmektedir (Ong vd., 2005).
Bu bağlamda haberlerin görselleştirilerek okuyucuya sunulması haberin dönüşümünü etkili
kılmaktadır. Verilerin kullanılmasıyla oluşturulan bilgi haritaları, verileri görselleştirerek, yüksek
kaliteli enformasyon sağlanmaktadır.
İnternetin genişlemesi, haberin üretilmesi aşamasında gazetecilere uluslararası bir haber coğrafyası
sunmaktadır. Bu bağlamda, internet haberin toplanması, genişletilmesi ve birçok okuyucunun haber
üretimine katılımını sağlamak için kullanılacak bir araç olarak görülmektedir. Haberler genellikle
haber kuruluşunun bulunduğu bölge kapsamında şekillenmektedir. Ancak bu bölgede yapılan
haberler ve diğer coğrafyalardaki alanla ilgili haberlerin görüntülerinin aynı haritada gösterilmesi
bölgedeki konunun karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla gazeteciler farklı coğrafyalarda
faaliyet göstererek haberleri görselleriyle birlikle sunabilmektedirler (Gasher&Klein, 2008). Dijital
ortamlar ve teknolojiler gazetecilerin haber alanlarını genişletmektedir. Haber haritaları, bölgesel
farkındalık kazanmanın önemli olduğu analizlerde, coğrafi bölgelerdeki yayılım durumlarını,
hacimsel dağılımları anlaşılır şekilde göstermeye olanak tanımaktadır. Örneğin nüfusun göç
nedeniyle değişmesi, turizm gibi bazı konular hakkında haberlerin üretilmesi ve haritalar ile
desteklenmesi, haberin küreselleşmesini sağlamaktadır.
Haritaların oluşturulması günümüzde okuyucunun bilgiyi kolayca özümsemesi açısından önemlidir.
Haber haritaları oluşturulurken bilgi elde etmek amaçlı haritalardan yararlanılmaktadır. Okuyucu
sıklıkla enformasyon ediniminde halen haberleri kullanmakta ve görselle desteklenen haberlere
güvenmektedirler. Farklı haber kategorilerden bilgi almak hem yeni bilgi ediniminde hem de uzman
kişilerin gündemi takip etmelerinde önem arz etmektedir. Gazetedeki haberler, farklı bölümlerde
yer almaktadır. Okuyucu ilginç haberleri aramak için hızlıca tarama yapmaktadır (Ong vd., 2005).
Tarama esnasında okuyucunun dikkatini genelde görseller ve çarpıcı başlıklar çekmektedir.
Dolayısıyla haber haritaları okuyucuyu haber alma sürecinde etkileyen etmenler arsındadır.

Şekil 2: Haber Haritası İçin Bilgi Haritalarının Görselleştirilmesi
Kaynak: (Ong vd., 2005).
Mekânsal içerikli haberleri aktarmada da haritaların rolü büyüktür. Dijital ortamlarda haberin
sunulması ve teknolojilerin gelişmesi haberin haritalanması kavramını gündeme getirmektedir
(Narin, 2018). Haberlerin farklı kategorilere ayrılması, haberlerin mekânsal olarak sunumunu
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kolaylaştırmaktadır. Bu durum okuyucu nazarında inanırlılığı arttırmaktadır. Çünkü terör, göç,
eğitim, seçim gibi konuların dijital haber haritaları aracılığıyla mekânsal bilgilerinde kendiliğinden
ilave edilmesini kolaylaştırmakta ve kolay görselleştirildikleri için okuyucunun bilgiyi kolaylıkla
anlamasını sağlayacak imkân yaratmaktadır.
Haber haritaları verilerin görselleştirilmesine ve haberlerin raporlanmasına ilişkin bir uygulamadır.
Bu noktada CBS haberin haritalanmasında etkin rol oynamaktadır (Herzog, 2003). Coğrafi bilgi
sistemleri, büyük veri setlerinin çeşitli şekillerde görüntülenmesine, anlaşılmasına ve
yorumlanmasına, aralarındaki ilişkilerin tanımlanmasını kolaylaştırmaktadır (Wilson&Stephens,
2015; Lindgren, 2009). Gazeteciler veri haritalamada coğrafi bilgi istemlerini coğrafik analiz ve
grafiklerin haritalanmasında kullanmaktadır (Herzog, 2006). CBS haber haritalarının en büyük
destekçisidir. Diğer deyişle CBS haber haritalarının oluşturulmasını kolaylaştırmaktadır.
Yerel ve uluslararası haber dünyasında haberin lokasyonu ve içeriği, haberin ve sosyal
fonsiyonlarının şekillenmesinde önemlidir. Özellikle gazeteciler okuyucular ile bağlantı kurmak
için haber başlıklarında konum, haberin ne olduğu ve kimler için olduğuna ilişkin terimler
kullanmaktadır. Ayrıca karmaşık olayların ortaya çıkması durumunda ise, gazeteciler insanları ve
olayları zaman içinde nasıl hareket ettiklerini göstermek için haritalar ve infografiklerden
yararlanmaktadırlar (Goggin vd., 2015). Monmonier (1989), “haber haritalarının sadece haber
raporlarını anlamada faydalı coğrafi kalıplar sunmakla kalmayıp, aynı zamanda haberlerin
paketlenmesinin bir parçası” olduğunu ifade etmektedir. Haber haritalarının dijital dünyada
artması, konum tabanlı haber hizmetlerinin artmasına neden olmaktadır. Haber haritaları,
günümüzde gazetecilikte çoğu kez hem bilgilendirici amaçlı hem de dikkat çekici olarak
kullanılmaktadır. Çoğu haber haritaları basit olarak, okuyucunun anlayabileceği şekilde
oluşturulmaktadır. Geniş ölçekli haritalar daha çok detaylı bilgi verileceği ve veriler arasında ilişki
kurulacağı zaman tercih edilmektedir. Haber haritaları, çevresel tehditler, jeopolitik stratejiler için
haber öyküsünün aktarımında nadiren kullanılmaktadır. Özellikle haberlerde mekânsal bir takım
bilgiler verileceği zaman, olayın nerede geçtiği ve mekânlar arasında konuya ilişkin vurgu
yapılacağında kullanılmaktadır. Son dakika haberler aktarılacağı zaman konuya ilişkin görselin
olmayışı veya haber değerini artırmak için dijital haritalara başvurulmaktadır. Haberi olayın geçtiği
yer üzerinden öykülenmesi, okuyucunun aklındaki kalıcılığını artırmaktadır.
Gazetecilikte verilerin kullanılması alternatif habercilik modeli olan veri gazeteciliğini ortaya
çıkarmakta ve verilerin okuyucuya daha anlaşılır bir şekilde aktarılmasında da dijital haritalar
kullanılmaktadır. Dijital teknolojilerin ve görsellerin kullanılmasıyla veri toplanır, düzenlenir,
anlamlı hale getirilerek görselleştirilir. Artık sadece grafiklerle görselleştirmenin ötesinde haberin
olduğu mekân bilgilerini kapsayan dijital haritalar bu bağlamda önemlidir. Verileri statik olmaktan
kurtaran dijital ortamlar, haritalar oluşturulurken de veriler arasında ilişkiler kurarak farklı mekânsal
haritaların oluşturulması olanaklı hale gelmektedir (Dağ, 2016).
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Şekil 3:Statik Harita
Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/sismik-ag/sismik-ag-haritalari/sismik-ag-haritalari2/.
Gasher (2015), gazeteciliği mekânsal bir uygulama alanı ve gazetecileri de harita yazarları olarak
görmektedir. Gazeteciler haberi aktarmada öncelikle kelimeler kullanırken, teknolojin gelişmesi ve
dijital haritaların haberin aktarımında fayda sağlaması nedeniyle farklı platformlardan oluşturulmuş
haber haritaları kullanmaktadırlar. Örneğin, My Maps, BatchGeo, Kepler.gl MapJam, MapShaper,
MapStack, Color Brewer, Flourish, GeoJson.io, OGIS, Google’s Tour Builder, Google Fusion
Tables, Tableau Public Mapbox, Leaflet.js. CartoDB kullanımı kolay haritalama yöntemleridir
(Dağ,2017;Karaca,2019). Dijital haritalar verileri görselleştirmede
kullanılan
etkili
yöntemlerdendir. Veri gazeteciliğinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Gazeteciliğin gelenekselde dijitale dönüşümünde büyük verilerin artması ile veri gazeteciliğinin
gündeme gelmesi ve verilerin görselleştirilerek anlatılması daha aktif olduğundan dijital haritalar
kullanılarak haber haritaları oluşturulmaktadır. Verilerin sayısal olarak ifade edildiğinde anlaşılması
zaman alacağından, görselleştirildiğinde veriler arasındaki ilişki net bir şekilde ortaya konmaktadır
(Demirel, 2019).

Şekil 4: Sayısal ve Görsel Veri Aktarımı
Kaynak: https://www.newslabturkey.org/haber-icin-veri-gorsellestirirken-nelere-dikkat-edilmeli/
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Teknolojilerin gelişmesi, bilgi kaynaklarının değişmesi ve dönüşmesiyle her alanda olduğu gibi
gazetecilik alanında da yeni dönüşümler ortaya çıkmaktadır. Geleneksel gazetecilikte verilerin
fotoğraflarla ve metinlerle aktarılması, özellikle son dönemlerde büyük veri kavramıyla dönüşüme
uğramaktadır. Büyük verilerin ortaya çıkması veri gazeteciliğini gündeme getirmekte ve verilerin
habere dönüşümün de farklı yaklaşımları da beraberinde getirmektedir. Bu anlamda verilerin
görselleştirilmesi haberin okuyucuya aktarılmasında önemlidir.
Haberin lokasyonu yerel ve uluslararası haberin öykülenmesinde, sosyal
boyutunun
şekillenmesinde, okuyucular için haberin ne olduğunun yanısıra kimler için olduğu ve mekânsal
boyutu da önem arz etmektedir. Özellikle karmaşık haberlerin okuyucuya aktarımında dijital haber
haritalarından yararlanılmaktadır.
Haberin hazırlanmasında ve sunulmasında görselleştirmenin yeni getirdiği yaklaşımlardan biri de
dijital haritalamadır. Geleneksel gazetecilikte haritalar statik olduğundan yeni veri aktarımı
gerektiğinde güncellenemez ile dijital haritalar da bu durum ortadan kalkmaktadır. Dijital haritalar
ile okuyucuya daha rahat haber öyküleri aktarılmaktadır. Bu nedenle özellikle eğitim, terör, göç gibi
haber öykülerinin aktarılmasında, genel bir bakış izleneceği zamanda dijital haritalar önem
kazanmaktadır.
Dijital haritalama teknikleri teknoloji ile birlikte çeşitlenmektedir. Farklı ve kullanımı kolay
yazılımlar ile haberin haritalanması sağlanmaktadır. Bunlar arasında, My Maps, BatchGeo,
Kepler.gl MapJam, MapShaper, MapStack, Color Brewer, Flourish, GeoJson.io, OGIS, Google’s
Tour Builder, Google Fusion Tables, Google Maps, Google Earth, Tableau Public Mapbox,
Leaflet.js. CartoDB bulunmaktadır. Ayrıca Coğrafi Bilgi Sistemleri de artık gazetecilik alanında
haberler öykülerinin oluşturulması ve sunulmasında yerini almaktadır.
Haber haritalarının dinamik yani güncelleştirilmiş olması okuyucunun daha detaylı bilgilere
ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Kuşkusuz süreç daha iyi ve hızlı işleyebilir. Bunun için CBS’ye EK
modüller ilave edilerek sistemin kendi kendine bilgiyi lokasyon olarak konumlandırılması
sağlanabilir. Geleceğin gazeteciliğinde gereksinim duyulan yeni yazılımların gazetecilerin haber
üretme sürecini kolaylaştırabileceği gibi, okuyucular da sadece habercinin kurguladığı bilgi ile
sınırlandırılmadan ilave çıkarsama, anlamlandırma ve ek yorumlamalara gidebilecektir. Ayrıca
haberin farklı ancak kullanımı kolay farklı yazılımlarla haritalanması, okuyucu da daha fazla
haberleri incelemesinde de olanak sağlayarak, haberin gerçekliğini, kolayca sınayabilecektir. Diğer
yandan birçok okuyucu haberlere göz gezdirerek, istediği haberin detayına gitmeyi tercih ederken,
diğer haberlerden uzaklaşma gibi, algıda seçiciliği kolaylaştıracaktır. Dolayısıyla, haber öykülerinin
haritalanması ilk etapta okuyucuya konu hakkında bilgi vermektedir. Ancak akabinde ilgilendiği
haber detaylarını dijital haritaların dinamik olma özelliğinden de yararlanarak, daha detaylı bilgilere
ulaşması sağlanabilir. Haber haritaları detaylı hazırlanarak bilgi haritalarına dönüştürülebilir. Hem
görsel hem de bilgi aktarımı olarak haber haritaları okuyucuya haberi cazip hale getirmektedir. Aynı
zamanda teknolojiler ve dijital haritalar sayesinde haberler küreselleşmektedir. Çünkü farklı
coğrafyadan elde edilen mekânsal bilgiler üzerinde haber öykülerinin oluşturulması o haberin
internet aracılığı ile küresel boyutta herkes tarafından ulaşılabilmesini de sağlamaktadır.
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TÜRKİYE’NİN BRİCSÜLKELERİ İLE DIŞ TİCARET ANALİZİ
BRICS COUNTRIES WITH TURKEY' S F OREIGN TRADE ANALYSIS
İsmet GÜNEŞ
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Doktora Öğrencisi
ÖZET
Sanayi, teknoloji ve her türlü ulaşım kanallarının gelişmesi ile birlikte küreselleşen dünyada,
ekonomik iş birlikleri ülkelerin mevcudiyetleri ve gelişimleri için kaçınılmaz olmuştur. Çalışmada
bu işbirliklerinden biri olan ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinden
oluşan BRICS ele alınmıştır. Öncelikle bu ekonomik iş birliğinin niçin oluşturulduğu, ekonomik
gücünün ne oldu olduğu hakkında bilgi verilmiş daha sonra üye ülkelerin hepsi için tek tek dış
ticaret analizi yapılmıştır. Avrupa Birliği kapısında uzun süredir bekleyen Türkiye için, BRICS iş
birliği bir alternatif konumundadır. Türkiye’nin dış ticaret analizi de yapılarak, BRICS ülkeleri ile
olan ticaret hacmi açısından bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın sonunda BRICS ülkeleri ve
Türkiye’nin de içinde bulunduğu ilişkili 39 ülkenin 2012 performansları ve 2050 tahminlerine yer
verilerek, durum analiz edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Brics Ülkeler, Dış Ticaret, Türkiye
ABSTRACT
Industry, technology and transport together with the development of all channels in a globalizing
world, economic co-existence and development of the country has become almost inevitable. One
of the partnerships in this study Brazil, Russia, India, China and South Africa BRICS consisting of
the countries are discussed. First of all, this is why economic cooperation was created, the economic
power of the given information about what happened, and then reviewed the analysis of Foreign
Trade of the member countries for all individual. Waiting for a long time at the door of the
European Union for Turkey, the BRICS cooperation alternative. The analysis of Turkey's foreign
trade by an evaluation in terms of the volume of trade with BRICS countries has been conducted. At
the end of the study, including 39 in 2050, the BRICS countries and Turkey, including the country's
2012 performance and associated estimates of the situation were analyzed.
Keywords: Bricsys country, Foreign Trade, Turkey
1.GİRİŞ
Küreselleşen dünyada ülkeler ticaret ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ekonomik
bütünleşmelere üye olmaktadır. Dünyada ekonomik entegrasyonun çeşitli aşamalarında bulunan çok
sayıda ekonomik bütünleşme örneği mevcuttur. Ülkeler söz konusu ekonomik bütünleşmelere
giderek ekonomik bütünleşmenin sağladığı başta ekonomik koşullardan yararlanırlar. Ekonomik
koşullar kapsamında ülke, iç piyasasına nazaran genişleyen piyasa ölçeğinden, ekonomik
entegrasyona gidilmesinin yarattığı içsel ve dışsal ekonomilerden, üretim faktörlerinin dağılımından
kaynaklanan toplanma ve yayılma etkilerinden ve artan rekabetin olumlu yansımasından fayda
sağlamaktadır. Söz konusu etkilerin de bir sonucu olarak artan ticaret hacminin ülkeye yansıması
önem kazanmaktadır.
Günümüzde sayıları artan ekonomik entegrasyonlar genelde bölgesel bütünleşme hareketleri
niteliğinde olmaktadır. Ekonomik entegrasyonu oluşturmak üzere bir araya gelen ülkelerin ana
amaçlarından birisi aralarındaki ticareti serbestleştirmek ve ticaret hacmini arttırmaktır. BRICS de;
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin bir araya geldiği bir oluşumdur.
BRICS, kendi bölgelerinde ön plana çıkan ülkelerden oluşan ve kısa vadede Serbest Ticaret
Bölgesini amaçlayan bir entegrasyondur. Avrupa Birliği sürecinde uzun yıllardır bekletilen Türkiye
açısından da yeni bir alternatifi oluşturmaktadır. Bu açıdan BRICS ülkelerinin Türkiye ile
ticaretinin analizi dikkatle incelenmelidir.
2. BRICS Nedir?
GoldmanSachs’ın yönetim kurulu başkanı olan JimONeill tarafından ilk BRIC tanımlaması
2001 yılında kullanılmıştır. “The World NeedsBetterEconomicBRICs” başlıklı raporuyla ilk defa
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BRIC ismi kullanılmıştır. FederativeRepublic of Brazil, Russian Federation, Republic of India,
PeoplesRepublic of China ülkelerinin başharflerinden oluşan ve önceleri “BigFour” ya da “Dünya
Ekonomisinin Kare Ası” şeklinde tanımlanan BRIC ismi, 2011 yılında Güney Afrika Cumhuriyeti
(Republic of South Africa)’nin de girmesiyle,günümüzde BRICS şeklini almıştır. Böylece gruba
üye ülke sayısı beşe çıkmıştır. BRICS ülkeleri, yaklaşık olarak, Dünya nüfusunun %40’ına, Dünya
ekonomisinin ise %25’ine sahip bulunmaktadır. Genel olarak bakıldığında, BRICS ülkeleri hızla
gelişmekte olan ekonomilerdir, kendi coğrafyalarında önem kazanan ülkelerdirve politik arenada da
daha fazla söz sahibi olmayı istemektedirler.
8th BRICS Summit Goa 15-16 Ekim 2016 Hindistan
8. BRICS (Brezilya-Rusya-Hindistan-Çin-Güney Afrika) Devlet ve Hükümet Başkanları
Zirvesi Goa’da 15-16 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenmiştir. Zirve marjında “BRICS Gümrük
İşbirliği Komitesini Kuran Düzenleme” ile “BRICS Tarım Araştırma Platformunu Kuran Mutabakat
Zaptı” imzalanmıştır. BRICS ülkelerinin diplomasi akademileri arasında karşılıklı işbirliğinin
derinleştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı da yine aynı Zirve çerçevesinde akdedilmiştir.
7th BRICS Summit – 8-9 July 2015 in Russia (Ufa)
6th BRICS Summit - 14–16 July 2014 in Brazil (Fortaleza)
5th BRICS Summit - 26–27 March 2013 in South Africa (Durban)
4th BRICS Summit - 29 March 2012 in India (New Delhi)
3rd BRICS Summit - 14 April 2011 in China (Sanya)
2nd BRIC Summit - 16 April 2010 in Brazil (Brasilia)
1st BRIC Summit - 16 June 2009 in Russia (Yekaterinburg)
3. BRICS’İN EKONOMİK GÜCÜ
BRICS ülkeleri ile Türkiye’nin 2015 yılına ait temel ekonomik göstergelerininkarşılaştırmalı
olarak yer aldığı veriler, Tablo-1’de sunulmuştur.
Tablo-1: BRICS Ülkelerinin ve Türkiye’nin Temel Ekonomik Göstergeleri
Kişi
Kamu Cari
ÜYE
GSYH
Nüfus
Başına Enflasyo İşsizli Borcu/ Denge/ Büyüme Toplam
ÜLKEL (Milyon
Artış
n (%) k (%) GSYH GSYH
(%)
Nüfus
Gelir
ER
$)
Hızı (%)
(USD)
(%)
(%)
Brezilya 1.772.59
8,67
9.0
8,5
73.7
-3.3
-3.8
207.847,5
0.9
Rusya
1.326.02 9.243
15,5
5,6
16,4
5,2
-3,7
144.096,8
0,2
1.311.050,
Hindista
2.073.00 1.604
4,9
69,1
-1,1
7,6
1,2
5
n
11.181.5
1.371.220,
Çin
1,4
4,1
42,9
3
6,9
0,5
6 8.141
0
G.
25,4 49,8
-4,3
1,3
1,6
314.73 5.727
4,6
54.956,9
Afrika
Türkiye
717.93 9.186
7,7
10,3 32,9
-4,5
4
78.665,8
1,5
Kaynak: World BankIstatistics, 2016.
Tablo-1’de yer alan verilere göre,BRICS ülkelerinin toplam GSYH’sı 16,668Milyar Dolar
tutarındadır ve 73,433 Milyar Dolarlık Dünya GSYH’sının %22,28’ini oluşturmaktadır (World
Bank Istatisitcs, 2016).
Tablo-2: BRICS Ülkelerinin ve Türkiye’nin GSYH Rakamları ile Dünya GSYH’sı İçindeki
Payları
Sıra
Ülke
GSYH (Milyon $)
Payı (%)
Dünya
73.433.644
100,00
2
Çin
10.866.444
14,80
7
Hindistan
2.073.543
2,82
9
Brezilya
1.774.725
2,42
13
Rusya
1.326.015
1,81
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33
G.Afrika
312.798
0,43
18
Türkiye
718.221
0,98
Kaynak: World Bank Istatistics, 2016.
Dünya’nın en büyük ekonomileri sıralamasında 17,9 trilyon dolarlık GSYH’sı ile birinci
sırada yer alan ABD’yi, sırasıyla Çin, Japonya, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa takip etmektedir.
BRICS Ülkelerinden Hindistan 7., Brezilya 9., Rusya 13. ve G.Afrika ise 33. Sırada yer almaktadır.
Tablo-1 ve Tablo-2 incelendiğinde, BRICS ülkelerinin ve Türkiye’nin benzer gelişmişlik
düzeylerinde olduğu görülmektedir.
4. BRICS ÜLKELERİNİN DIŞ TİCARETİ
Çalışmada bu başlık altında beş BRICS ülkesinin ve Türkiye’nin toplam ihracat ve ithalat
değerlerini vererek, söz konusu ülkelerin başlıca ihraç ve ithal ürünleri ile ihracat ve ithalattaki ilk
beş ülkeler ile yaptıkları ticaret hacmini ve bunun toplam ticaret hacimlerindeki payları
değerlendirilmektedir.
4.1. Brezilya’nın DışTicaret Yapısı
Brezilya’nın 2015 yılı itibariyle ihracatı 191,127 Milyar$, ithalatı ise, 171,446 Milyar$
tutarındadır.
Tablo-3: Brezilya’nın İhraç ve İthal Ürünleri (2015)
Payı (%)
Brezilya’nın İhraç
Payı
Brezilya’nın İthal
Ürünleri
(%)
Ürünleri
Soya Fasulyesi
10,97 Ham petrol
5,03
Petrol ve türevleri
6,16 Ziftli petrol ürünleri
4,30
Demir cevheri
5,43 Otomobil
1,83
Şeker (katı formda)
3,08 Elektronik ürünler
1,72
Küspe vd katı atıklar
3,04 Telefon ve ürünleri
1,63
Tablo-3’te, Brezilya’nın en çok ihraç ve ithal ettiği ürünler yer almaktadır.

Tablo-4: Brezilya’nın İhracat ve İthalat Ortakları (2015)
İhracat Ortağı
Milyar$
Payı (%)
İthalat Ortağı
Milyar$
Payı (%)
Çin
35,607
18,63 Çin
30,719
16,07
Amerika
24,215
12,67 Amerika
26,761
14,00
Arjantin
12,8
6,70 Almanya
10,376
5,43
Hollanda
10,044
5,26 Arjantin
10,284
5,38
Almanya
5,171
2,71 G. Kore
5,420
2,84
Türkiye
1,335
0,70 Türkiye
566
0,33
Kaynak:http://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/BRA
Yukarıdaki tabloda Brezilya’nın en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler ve söz konusu
ülkelerin Brezilya’nın ihracat ve ithalatındaki payları yer almaktadır.
4.2. Rusya Federasyonu’nun Dış Ticaret Yapısı
Rusya’nın 2015 yılı itibariyle ihracatı 343,908 Milyar$, ithalatı ise, 182,782 Milyar$
tutarındadır.
Tablo-5: Rusya’nın İhraç ve İthal Ürünleri (2015)
Payı
Rusya’nın İhraç Ürünleri
Rusya’nın İthal Ürünleri Payı (%)
(%)
Petrol ve türevleri
26,04 İlaç sanayi ürünleri
2,69
Ham petrol
19,59 İletişim ürünleri
1,80
Doğal gaz
12,16 Hava araçları
1,64
Taşkömürü
2,37 Otomobil
1,52
Doğal gaz (likit)
1,32 Dijital veri işleme mak.
0,93
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Tablo-5’te, Rusya’nın en çok ihraç ve ithal ettiği ürünler yer almaktadır.

İhracat Ortağı
A.Belirtilmemiş
Hollanda
Çin
İtalya
Almanya
Türkiye

Tablo-6: Rusya’nın İhracat ve İthalat Ortakları (2015)
Milyar$
Payı (%)
İthalat Ortağı
Milyar$
53,098
15,44 Çin
35,199
40,198
11,69 Almanya
18,991
28,334
8,24 Amerika
11,489
16,204
4,71 Belarus
7,988
15,906
4,63 İtalya
7,928
11,703
3,40 Türkiye
4,068

Payı (%)
19,26
10,39
6,29
4,37
4,34
2,23

Kaynak:http://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/RUS(2015 yılı verileri)
Yukarıdaki tabloda Rusya’nın en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler ve söz konusu
ülkelerin Rusya’nın ihracat ve ithalatındaki payları yer almaktadır.
4.3. Hindistan’ın Dış Ticaret Yapısı
Hindistan’ın 2015 yılı itibariyle ihracatı 264,381 Milyar$, ithalatı ise, 390,745 Milyar$
tutarındadır.
Tablo-7: Hindistan’ın İhraç ve İthal Ürünleri (2015)
Payı (%)
Hindistan’ın İhraç
Payı
Hindistan’ın İthal
Ürünleri
(%)
Ürünleri
Ham petrol
11,52 Petrol ve türevleri
18,50
7,77
8,87
Endüstriyel olmayan
İşlenmemiş altın
değerli taşlar
3,53 Endüstriyel olmayan
3,47
İlaç sanayi ürünleri
değerli taşlar
Takı ve hediyelik eşyalar
2,80 Kömür
3,15
Pirinç
2,26 Doğal gaz
1,82
Tablo-7’de, Hindistan’ın en çok ihraç ve ithal ettiği ürünler yer almaktadır.
)
İhracat Ortağı
ndayisıta(%
n’)ın İhraİctahtalvaet İOthratalağtı O rtakMlailryı a(2r$015 Payı (%)
MiT
lyaabrl$o-8 : HiP
Amerika
40,312
15,25 Çin
61,604
15,77
Birleşik Arap
Suudi
11,34
5,46
29,989
21,353
Emirlikleri
Arabistan
Hong Kong,
4,59 İsviçre
5,40
12,146
21,113
Çin
Çin
9,576
3,62 Amerika
20,463
5,24
Birleşik
3,36 Birleşik Arap
5,19
Krallık
8,891
20,283
(Britanya)
Emirlikleri
Türkiye
4,436
1,68 Türkiye
989
0,25
Kaynak:http://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/IND(2015 yılı verileri)
Yukarıdaki tabloda Hindistan’ın en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler ve söz konusu
ülkelerin Hindistan’ın ihracat ve ithalatındaki payları yer almaktadır.
4.4. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Yapısı
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Çin’in 2015 yılı itibariyle ihracatı 2,281,856Milyar$, ithalatı ise, 1,681,671 Milyar$
tutarındadır.
Tablo-9: Çin’inİhraç ve İthal Ürünleri (2015)
Çin’in İhraç Ürünleri
Çin’in İthal Ürünleri
Payı (%)
Payı
(%)
İletişim ürünleri
5,47
Elektronik ürünler
13,69
Dijital veri işleme mak.
4,08
Petrol ve türevleri
7,98
Elektronik ürünler
3,06
Demir cevheri
3,31
Elektrikli ürün aksamları
2,17
Optik ürünleri
2,38
Telegrafik aparatlar
1,45
Elektrikli ürün aksmaları
2,37
Tablo-9’da, Çin’in en çok ihraç ve ithal ettiği ürünler yer almaktadır.

İhracat Ortağı
Amerika
Hong Kong,
Çin
Japonya
Kore
Almanya
Türkiye

Tablo-10: Çin’inİhracat ve İthalat Ortakları (2015)
Milyar$
Payı (%)
İthalat Ortağı
Milyar$
410,804
18,00 Kore
174,563
334,89
135,896
101,474
69,216
18,630

14,65 Amerika
Diğer Asya
5,96
Ülkeleri
4,45 Çin
3,03 Japonya
0,82 Türkiye

Payı (%)
10,38

150,543

8,95

144,98
144,434
143,092
2,959

8,62
8,59
8,51
0,18

Kaynak:http://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/CHN (2015 yılı verileri)
Yukarıdaki tabloda Çin’in en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler ve söz konusu ülkelerin
Çin’in ihracat ve ithalatındaki payları yer almaktadır.
4.5. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Dış Ticaret Yapısı
G. Afrika’nın 2015 yılı itibariyle ihracatı 69,631 Milyar$, ithalatı ise, 79,591 Milyar$
tutarındadır.
Tablo-11: İhraç
G. Afrika’nınPayı
Başlıca İhraç
İthal Ürünleri
Payı (%)
G. Afrika’nın
G. ve
Afrika’nın
İthal (2015)
Ürünleri
(%)
Ürünleri
Taşkömürü
5,88
Petrol ve türevleri
10,64
Platin (işlenmemiş)
4,21
Ham petrol
5,35
Ham petrol
4,01
İletişim ürünleri
2,30
Otomobil
3,37
Otomobil
1,43
Ferro-krom
3,03
İlaç sanayi ürünleri
1,41

Tablo-11’de, G. Afrika’nın en çok ihraç ve ithal ettiği ürünler yer almaktadır.
İhracat Ortağı
Çin
Amerika
Almanya
Güneybatı
Afrika
Botsvana
Türkiye

www.iksad.org.tr

a’)nınİhrİatchaatlavteOİtrhtaağlaıt OrtaM
klialyrıar($2015) Payı (%)
MT
ilaybalro$-12 : G.PA
ayfrıi(k%
5,802
8,33 Çin
14,603
18,35
5,247
7,54 Almanya
9,423
11,84
4,237
6,09 Amerika
5,292
6,65
3,845
3,792
333

5,52 Nijerya
5,45 Hindistan
0,48 Türkiye
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Kaynak:http://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/ZAF (2015 yılı verileri)
Yukarıdaki tabloda G. Afrika’nın en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler ve söz konusu
ülkelerin G. Afrika’nın ihracat ve ithalatındaki payları yer almaktadır.
5. Türkiye’nin Dış Ticaret Yapısı
Türkiye’nin 2015 yılı itibariyle ihracatı 143,85 Milyar$, ithalatı ise, 207,207 Milyar$
tutarındadır.
Tablo-13: Türkiye’nin Başlıca İhraç ve İthal Ürünleri (2015)
Payı (%)
Türkiye’nin İhraç
Payı
Türkiye’nin İthal
Ürünleri
(%)
Ürünleri
İşlenmemiş altın
5,13
Ham petrol
4,35
Ham petrol
2,76
Hurda demir, demir-çelik
2,05
Kamyon
2,75
Otomobil
2,03
Takı ve hediyelik eşyalar
2,54
İşlenmemiş altın
1,65
Demir-çelik
2,05
Hava araçları
1,53
HS 6 digitlevel
Tablo-13’te, Türkiye’ninen çok ihraç ve ithal ettiği ürünler yer almaktadır.

İhracat Ortağı
Almanya
Birleşik
Krallık
(Britanya)
Irak
İtalya
Amerika

Tablo-14: Türkiye’nin İhracat ve İthalat Ortakları (2015)
Milyar$
Payı (%)
İthalat Ortağı
Milyar$
Payı (%)
13,418
9,33 Çin
24,873
12,00
7,34
10,557
8,55
6,887
6,396

10,30

Almanya
5,94 Rusya
4,79 Amerika
4,45 İtalya

21,351
20,399
11,128
10,639

9,85
5,37
5,13

Kaynak:http://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/TUR(2015 yılı verileri
Yukarıdaki tabloda Türkiye’nin en çok ihracat ve ithalat yaptığı ülkeler ve söz konusu
ülkelerin Türkiye’nin ihracat ve ithalatındaki payları yer almaktadır.
6. Türkiye’nin BRICS Ülkeleriyle Dış Ticaret İlişkisi ve Genel Değerlendirme
Türkiye’nin BRICS ülkeleriyle 2015 yılında gerçekleştirdiği dış ticaret aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
Türkiye'nin
Türkiye'nin İhracatı
Dışticaret Dengesi
Ülke
İthalatı (milyar
(milyar USD)
(milyar USD)
USD)
Brezilya
458
1.792
-1.334
Rusya
3.588
20.421
-16.833
Hindistan
650
5.614
-4.964
Çin
2.414
24.874
-22.460
Güney Afrika
489
918
-429
TOPLAM
7.599
53.619
-46.020
2001'de dünya ekonomisinin lideri olarak Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in oluşturduğu
BRIC ülkelerini gündeme taşıyan ve BRIC terimini icat eden JimO'Neill, günümüzde Meksika,
Endonezya, Nijerya ve Türkiye'nin yer aldığı MINT ülkelerini ekonominin yeni devleri olarak
tanımlamaktadır. JimO’Neill’a göre MINT ülkelerini ön plana çıkaran temel durum, dört ülkenin
önümüzdeki yirmi yıl boyunca çalışma çağındaki insan sayılarının artacak olmasıdır. Yani ortak bir
demografik özelliğe sahip olan bu ülkelerin böylesine bir potansiyele sahip olmaları büyük avantaj
olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca, Meksika, Endonezya ve Türkiye’nin avantajlı bir coğrafi
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konuma sahip olmaları da bu ülkeleri ön plana çıkaran bir diğer avantajdır. Örneğin Meksika,
ABD’ye olduğu kadar Latin Amerika ülkelerine de yakındır. Endonezya, Güney Doğu Asya’nın
merkezinde ve Çin ile güçlü bağları bulunmaktadır. Keza Türkiye jeostratejik ve jeopolitik bir
öneme sahiptir. Nijerya ise şu an için birbirleriyle sürekli savaş halinde olan Afrika ülkeleriyle
güçlü bir ticari ilişki içinde bulunamamaktadır.
Ekonomik açıdan Meksika, Endonezya ve Nijerya hammadde üreticisi birer ülke iken
Türkiye hammadde ithal etmektedir. BRIC ülkelerinden Brezilya ve Rusya da hammadde
üreticisiyken Çin ve Hindistan değildir. Refah açısından bakıldığında Meksika ve Türkiye yaklaşık
olarak aynı seviyede iken, yıllık kişi başına milli gelir 10 bin dolar civarındadır. Kişi başına milli
gelir, Endonezya'da 3500 dolar iken, Nijerya'da ise Hindistan'a yakın bir seviyede ve yaklaşık 1500
dolar düzeyindedir. Diğer BRICS ülkeleri ile karşılaştırıldığında; kişi başına yıllık gelirin 14 bin
doları bulduğu Rusya'nın ve 11 bin 300'e ulaştığı Brezilya'nın biraz gerisinde olmakla birlikte 6 bin
dolar düzeyindeki Çin'in ilerisindedirler. Tablo’da BRIC ülkelerinin 2012 yılı performansları
verilmiş ve 2050 yılında tahmini olarak Dünya sıralamasında üst
sıralarda
olacağı
vurgulanmaktadır. Aynı zamanda Meksika,
Endonezya,
Nijerya
ve Türkiye'nin
oluşturduğu Mint ülkelerinin de 2050 yılında Dünya’da ilk 15 ülke içerisinde olacakları tahmin
edilmektewdir.
Tablo- : BRIC Ülkelerinin 2012 Performansı ve 2050 Yılı Beklentileri
2012 Yılı
Ülkeler
Sıralama
Ülkeler
2050 Tahmini
GSYH
GSYH
(Trilyon $)
(Trilyon $)
16.24 ABD
1
Çin
52.62
8.23 Çin
2
ABD
34.58
5.96 Japonya
3
Hindistan
24.98
3.43 Almanya
4
Euro Bölgesi
22.51
2.61 Fransa
5
Brezilya
9.71
2.47 İngiltere
6
Rusya
8.01
2.25 Brezilya
7
Japonya
7.37
2.01 Rusya
8
Meksika
6.95
2.01 İtalya
9
Endonezya
6.04
1.84 Hindistan
10
İngiltere
5.69
1.82 Kanada
11
Fransa
5.36
1.53 Avustralya
12
Almanya
5.22
1.32 İspanya
13
Nijerya
4.91
1.18 Meksika
14
Türkiye
4.45
1.13 Güney Kore
15
Mısır
3.61
0.88 Endonezya
16
Kanada
3.47
0.79 Türkiye
17
İtalya
3.42
0.77 Hollanda
18
Pakistan
3.33
0.71 Suudi Arabistan
19
İran
3.19
0.63 İsviçre
20
Filipinler
3.17
0.26 Nijerya
39
Kaynak: Dünya Bankası
http://www.bbc.com/turkce/ekonomi/2014/01/140106_mint_ulkeleri_turkiye_ekonomi
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1845 TARİHLİ TEMETTUAT DEFTERİNE GÖRE TEFENNİ KAZASINA
BAĞLI ALAKIR ÇİFTLİĞİNİN SOSYAL YAPISI
Kazım KARTAL
Öğretim Görevlisi Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ağlasun MYO
ÖZET
Osmanlı devletinin sosyo ekonomik yapısını araştıran tarihçilerin klasik dönemde başvurdukları
defterler arazi, avarız ve tahrir defterleri gibi arşiv kaynakları iken XIX. yüzyılda ise devletin
tutmuş oldukları önemli kayıtlardan biri temettüat defterleri olmuştur. Temettu kelime anlamı
itibariyle kâr etmek anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Tanzimat dönemine kadar farklı isimlerle
reayadan alınan vergilerin yerine getirilen Temettû vergisinin kaydedildiği defterlere, “Temettuat
Defterleri” ismi verilmiştir. Bu defterler 19. yüzyıl ortalarında Osmanlı Devleti’nin içinde
bulunduğu iktisadi, sosyal ve ticari hayatı ortaya koymaktadır.
Bu defter türleri hakkında bilgi verecek olursak Temettüat defterleri, Tanzimat döneminde
bölgelerin mal-mülk, hayvan türleri, arazi çeşitleri ve hayatını idame ettiren bütün insanların
bireysel mal varlıklarını kaydetmek için hazırlanmış olan resmi arşiv vesikalarıdır. Bu defter türleri,
iktisadi ve içtimai hayat, demografi ve tarımsal ekonomi ile ilgili bütün özellikleriyle içinde
barındırmaktadır. Bu arşiv vesikaları XIX. yüzyıl Tanzimat döneminin getirdikleri yenilikler sonucu
tutulduğunu söylemek mümkündür. Osmanlı devletinin iktisadi ve içtimaai tarihini ve özellikle
Tanzimat'ın ilk dönemleri için dönemin önemli kaynakları olan bu arşiv belgeleri, sosyal tarih
araştırmacılığı ve şehir tarihçiliği araştırmalarında vazgeçilmez kaynak türleridir, çünkü bu
defterlerde kaydedilen vergi mükelleflerinin adları, meslekleri hakkında da bizlere bilgiler
sunulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yukarıda verilen genel çerçeve içerisinde, 1845 tarihli COA,
ML.VRD.TMT.d., no: 10572 numaralı Hamid sancağı, Tefenni kazası, kurrasının temettuat defteri
İncelenerek Tefenni Kazasına Bağlı Alakır Çiftliğinin Sosyal Yapısı üzerinde bir değerlendirme
yapmaktır.
Anahtar Kelimeler: Tefenni, Alakır, Sosyo-ekonomi
Giriş
Osmanlı Devleti’nde batılılaşma süreci sonucunda Tanzimat dönemi ile birlikte Osmanlı devletinin
birçok alanında yeniden yapılanma başlamıştır. Özellikle ekonomik alanda büyük değişimler
yaşanmış, ayrıca siyasi, sosyal ve kültürel gelişmeler hız kazanmıştır. Yapılan reformların halkın
üzerindeki etkileri ve yansımaları ise yerel tarih çalışmaları sayesinde gün yüzüne çıkmaktadır.
Mali açıdan yapılan reformlar sonucu bu dönemde Temettuat defterlerinin tutulduğu görülmektedir.
Osmanlı Devleti’nde gelir kaynaklarının temelini vergiler oluşturmaktadır. Bu sebeple devlet,
kuruluşundan itibaren vergi kaynaklarının belirlenmesi konusunda önceki Türk devletlerinde
uygulanan vergi sistemini temel alarak sayım yöntemi benimsemiştir. Halkın gelir kaynağına göre
hesaplanan temettü1 vergisi, Tanzimat’ın uygulandığı bölgelerde en küçük yönetim birimlerinden
başlanarak Temettuat defterlerine kaydedilmiştir. Bu defterler incelendiğinde, 19. yüzyıl Osmanlı
Devleti sosyal ve ekonomik yapısına ilişkin birçok bilginin yer aldığı görülmektedir. Vergi
mükellefinin adı, vergiye esas olan gelir kaynağı, kaynağın yıllık hasılatı ve bu gelire göre tarh eden
vergiyi görmek mümkündür.2 XIX. yüzyılda reayanın maddi durumunu tespit etmek amacıyla
yapılan sayımlar sonucunda tutulan temettuât defterlerinde eyalet, sancak, kaza, gibi iskân

Temettü kelime anlamı olarak; kâr etmek anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Temettüat ise; karlar, kazançlar
demektir. Detaylı bilgi için bkz: Ferit Devellioğlu, “Temettü-Temettüat”, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın
Kitabevi Yayınları, Ankara, 1996, s. 1073.
2
Süleyman Yükçü, Nur Fidancı, Umut Soysal, “Osmanlı Devleti’nde Temettuat Defterleri’nin Önemi ve Vergisel
Açıdan Değerlendirilmesi: Tire Kazası Örneği”, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/493221, s.170-199.
1

www.iksad.org.tr

İKSAD

224

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

merkezlerine bağlı köyler ve mahalleler ele alınarak hane reislerinin isimleri, senelik kazançları,
arazisi, gayrimenkûlleri ve bunların kıymeti gibi detaylı bilgiler barındırmaktadır.3
Biz de 1845 yılında Hamid Sancağı kazalarından Tefenni kazasına bağlı Alakır çiftliğinin sosyal ve
ekonomik yapısını araştırdık. Çalışmamızda ana kaynak olarak Cumhurbaşkanlığı Osmanlı
Arşivi’ndeki 10572 numaralı Tefenni Temettuat defterini kullandık. Osmanlı Devleti’nin vergi
kaynaklarını ve mükelleflerini tespit amacıyla yapılan Temettuat sayımları, 19. yüzyıl Osmanlı
Devleti’nin sosyal ve ekonomik yapısı hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Tefenni Kazasının İdari Yapısı
Osmanoğulları’nın sınırlarını genişletmesi sonucu 1361 yılında Hamitoğulları’nın sınırlarına kadar
gelmiştir. Dönemin sultanı olan I. Murad Anadolu beylikleri ile dostane ilişkiler kurarak
Rumeli’deki hâkimiyetini güçlendirmek istemiştir. Hamidoğlu Kemaleddin Hüseyin Bey’de
Karamanoğullarının saldırıları sonucunda varlığını korumak için Germiyanoğluları ve Osmanlı
Devleti ile anlaşma yoluna gitmiştir. I. Murad Hüseyin Bey’den topraklarının bir kısmını kendisine
satmasını istedi. Hüseyin Bey teklifi kabul ederek 1374 yılında 80 bin altına Beyşehir, Akşehir,
Seydişehir, Yalvaç ve Karaağacı satmıştır. 1391 yılında ise Hamidoğulları topraklarının tamamı
Osmanlı Devletinin eline geçmiş olup Anadolu Beylerbeyliği merkezi olan Kütahya’ya
bağlanmıştır. Ankara savaşı sırasında Karamanoğulları Hamidoğulları topraklarını ele geçirmeye
çalıştıysa da Osmanlı Devleti 1430 yılında tekrar bölgeye hükmettiler.4
Tablo 1: XVI. Yüzyılda Hamid Sancağı İdari Birimleri5
İdari Birim
1478
1522
1528
1568
Karaağaç Gölhisar
-------Kaza
Kaza
Kaza
Gölhisar
Kaza
Kaza
Kaza
Kaza
İrle
Kaza
Kaza
Nahiye
Kaza
Burdur
Kaza
Kaza
Kaza
Kaza
Gönan
Kaza
Kaza
Kaza
Kaza
Keçiborlu
Nahiye
Kaza
Kaza
Kaza
Isparta
Kaza
Kaza
Kaza
Kaza
Eğirdir
Kaza
Kaza
Kaza
Kaza
Avşar
Nahiye
Kaza
Kaza
Kaza
Anamas
Nahiye
Nahiye
Nahiye
Nahiye
Kartas
Nahiye
Nahiye
Nahiye
Nahiye
Yıva
Nahiye
Nahiye
Nahiye
Nahiye
Ağlasun
Nahiye
Kaza
Kaza
Kaza
Arvalukübyan
Nahiye
---------------Ağras
Nahiye
Nahiye
Nahiye
Nahiye
Yavice
-----Nahiye
Nahiye
Nahiye
Barla
Kaza
------Nahiye
Kaza
Yalvaç
Kaza
Kaza
Kaza
Kaza
Karağaç
Nahiye
Kaza
Nahiye
Nahiye
Uluborlu
Kaza
Kaza
Kaza
Kaza
Siroz ve Kemer
---------------Nahiye
Hoyran
----------------Kaza
Tablo da görüldüğü gibi Burdur, yapılan tahrirlerde Hamid sancağına bağlı bir kaza statüsünde
olduğu görülmektedir.1522 tarihli Hamid Sancağı mufassal tahrir defterine göre Burdur kaza
statüsünde bulunup nahiyeleri ise, Ağlasun Gölhisar, İncirli, Acıpayam, Siroz ve nahiyeleri ve
Metin Menekşe, XIX. Yüzyıl Ortalarında Seyitgazi Kazası Künbet Köyü'nün sosyal ve Ekonomik Yapısı (9784
Numaralı Temettuât Defterine Göre), History Studies, Volume 7, Issue 1, Mart 2015, s. 95.
4
Şevket Bütün, “Temettuat Defterine Göre (1844) Burdur’un Sosyal ve Ekonomik Yapısı,” (Yüksek Lisans Tezi), s.7.
5
Serkan Sarı, XVI. Yüzyılda Hamid Sancağı Yer Adları, (Yüksek Lisans Tezi), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Diyarbakır 2000, s.29.
3
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köyleri Burdur kazasına bağlıdır. XV, XVI, XVII. yüzyıllarda Tefenni Siroz nahiyesine bağlı
olduğunu düşünüyoruz. XVIII. yüzyıl öncesinde Tefenni idari yapısı ile ilgili elimizde herhangi
yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak XVIII. yüzyılın ilk dönemlerinde itibaren Hamid sancağına
tabi siroz nahiyesine tabi olduğu arşiv belgelerinde görmek mümkündür.6 1760 tarihinde Hamid
sancağına bağlı karye konumunda olan Tefenni, XIX. yüzyılın ilk dönemlerinden itibaren Hamid
sancağına bağlı kaza statüsüne yükselecektir.7
Alakır Çiftliğinin Sosyal Yapısı
Nüfus
Tablo 1: Alakır Çiftliğinin ortalama nüfusu
Tefenni bağlı Hane Sayısı Nüfus
Alakır Çiftiği

13

55

İki hanede nüfus kaydedilmiştir. Dolayısıyla nüfus oranı hesaplanırken iki hane boş olduğu için
hesaplama dışı bırakılmıştır.
Meslek Dalları
Meslek dallarına baktığımız da 7 hanenin ziraat mesleği ile iştigal ettiği ve 3 hanenin ise hizmetçi
olduğu görülmektedir. Bir hane de ise sabi olduğu için mesleğinin kaydedilmediği görülmektedir.
Elimizdeki bu bilgilere göre 13 hanelik Alakır çiftliğinin yarıdan fazlası çiftçi olduğu
görülmektedir.
Hayvancılık
13 hanelik Alakır çiftliğinde 9 hanede hayvan bulunmaktadır. Aşağıdaki tablo dikkate
alındığında toplam hayvan sayısı 69’dur. Alakır çiftliği hayvan çeşitliliği bakımdan çok zengin
sayılmaz. Küçükbaş hayvan olarak hiçbir hayvanın bulunmadığı görülmektedir. Büyükbaş hayvan
olarak öküz, camuş, boz inek, düğe, sağman inek, tosun, buzağı, boz camuş görülmektedir. Binekyük hayvan olarak da merkep, katır ve tay görülmektedir. Binek-yük hayvanı boş kaydedilmeyen
köy hanelerin hemen hemen hepsinde bulunmaktadır. Yıllık geliri fazla olan hayvan ise binek
hayvandır. En fazla bulunan hayvan büyük baş hayvandır. 13 hanelik Alakır çiftliğinde toplam 69
adet hayvan bulunmaktadır. Bunların toplam geliri 325 kuruştur. Hane başına ortalama düşen
hayvan sayısı 5.3’tür. Hane başına düşen ortalama gelir ise 25’tir.
Tablo 2: Alakır Çiftliğinde bulunan hayvanlar ve gelirleri
Hane
Büyük Baş Geliri
Küçükbaş Gelir
Binek
Gelir
(Kuruş)
(Kuruş)
hayvanlar (Kuruş)
1
3
0
0
0
1
25
2
11
70
0
0
2
25
3
9
0
0
0
1
25
4
8
20
0
0
1
0
5
8
40
0
0
2
25
6
6
0
5
75
7
------------8
------------9
------------10
-------------11
3
----------12
4
20
----1
--13
3
0
---1
0
6
7

COA, C..DH. no:11463
COA, C..ML.. no:20783; COA, NFS.d.. no:3274.
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Arazi Dağılımı ve Toprak Kullanımı
Tablo 3’e bakıldığında Alakır çiftliğinde 19. yüzyılın ortasında ekili olan arazi 415
dönümdür. Tefenni temettuat defterinde baktığımızda Alakır çiftliğinde gayrimezru yani ekilmeyen
arazi bulunmamaktadır. Başta mezru tarla olarak zikredilen tarlada buğday, arpa yetiştirilmektedir.
Mezru tarla dışında herhangi bir arazi türü görülmemiştir. Toplam da 415 dönümlük bir araziye
sahip olan Alakır çiftliğinin toplam geliri ise 11621 kuruştur.
Tablo 3: Arazi Durumu
Hane

Kişi
sayısı

Mezru tarla

1

1

40

926

Dönüm
Başı
elde
edilen
kuruş
23.15

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Toplam

1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1

50
80
60
50
60
25
0
0
0
5
5
40
415

1092
2124
1618
1467
1840
184
0
0
0
1035
549
786
11621

21.84
26.55
26.96
29.34
30.66
7.36
0
0
0
207
109.8
19.65
28

Dönüm Kuruş

Vergiler
Aşar (Öşür), Sözlükte “onda bir” manasına gelen uşr kelimesinin Türkçeleşmiş şekli olan
öşür fıkıhta toprak ürünlerinden tahsil edilen zekâtı ifade eder tarımsal ürünlerden merkezi yönetim
tarafından alınan bir vergi türüdür.8 Tanzimat döneminde vergi ile ilgili düzenlemeler, aşar
vergisinin ve bunun yanı sıra cizye vergisi9 ve ağnam10 vergisinin sistemli bir şekilde toplanmasıyla
başlanılmıştır. Aşar vergisi, Tanzimat’tan sonra vergi devlet adına ve devlet tarafından
görevlendirilmiş şahıslar aracılığıyla toplanıldığı gibi aynı zamanda devlet tarafından denetim altına
alınıp kontrol edilmiştir. Ancak devlet vergi toplama sisteminde bir netice alamayacak ve tekrar
iltizam11 usulüne dönmüştür. Ancak devletin bu kararı almasında sadece gelirin azalması değil
Mehmet Erkal, “Öşür”, TDVİA, C.34, İstanbul 2007, s.97-100.
Cizye vergisi ile ilgili çalışmalar için bkz: Kazım Kartal, “Tanzimat Süresince Diyarbakır’ın Sosyal Ve Ekonomik
Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme (1847/1848)”, Edit: Oktay Bozan & Hakan Asan vd., Tanzimat’tan Günümüze
Diyarbakır, C.1, Manas Yay., Ankara 2019, s.191-225; Kazım Kartal, “1848/1849 (1264) Tarihli Cizye Defterine Göre
Kayseri’deki Rum Ve Ermeni Nüfusun Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Kesit Akademi Dergisi, S.9, Eylül 2017, s. 446-468.;
Kazım Kartal & Mustafa Ali Uysal, “Cizye Defterlerine Göre 19. Yüzyıl Ortalarında Diyarbakır’da Yaşayan
Gayrimüslimlerin Demografik ve İktisadi Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Edit: İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş vd.,
Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır, Ensar yay., İstanbul 2018, s.223-256; Kazım Kartal; “19. Yüzyıl Ortalarında
İstanbul’da Bir Semt: Kuzguncuk”, Tidsad, S.12, Eylül 2017, s. 381-395.
10
Osmanlı devletinde küçükbaş hayvandan alınan bir vergidir. Detaylı bilgi için bkz: Feridun Emecen, “Ağnam”,
TDVİA, C.1, İstanbul 1988, s.478-479.
11
Lüzûm kökünden gelen iltizâm; “gerekli sayma, üzerine alma, bir tarafı tutma” gibi anlamları barındırmaktadır.
Terim olarak “özel bir şahsın devlete ait herhangi bir vergi gelirini toplamayı belirli bir yıllık bedel karşılığında üzerine
alması” olarak açıklamak mümkündür. Bu görevi yerine getiren kişiye ise mültezim adı verilmektedir. Detaylı bilgi için
bkz; Mehmet Genç, “İltizam”, TDVİA, C.22, İstanbul 2000, s.154-158.
8
9
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çıkarları zedelenen bazı grupların baskıları da önemli etken olmuştur. Nitekim aşar vergisinin devlet
mümessilleri aracılığıyla toplanmasından vazgeçilip mültezimler yoluyla toplanması kararını
almasıyla birlikte mültezim görünümlü aşar ticaretini elin de toplayan bir eşraf sınıfı ortaya
çıkmıştır. Bu sınıf, murabahacı,12 tefeci olarak halkla devlet arasında aracı ve nihayet borçlandırma
yolu ile köylünün elindeki toprağını ucuza kapatarak toprak ağaları, toprak beyleri şeklini almıştır.
Bunun sonucunda ise toprak sistemi bozulacak ve çiftçi üretimden vazgeçecektir.13 Devletin
kuruluşundan yıkılışına kadar sürdürülmüş olan aşar, mülk araziden değil kuru mülkiyeti devlete
tasarruf hakkı reayaya ait olan miri arazilerden alınmaktadır. Bu vergiyi gayri müslimler de
ödemişlerdir14. Alakır çiftliği temettuat defterinde buğday ve arpanın kilesi değişiklikler
görülmektedir. Tablo 4’de görüleceği gibi kile ve alınan vergi miktarları haneden haneye farklılık
arz etmektedir. Aşar vergisi buğday ve arpa oluşmaktadır. Tablo 4’e bakıldığında aşar vergisi 13
hane görülmesine rağmen diğerlerinin boş olması nedeniyle 9 hanenin ödediği vergidir ve miktarı
504 kuruştur..
Toplam vergi miktarlarına baktığımızda; Alakır Çiftliğinin birinci hanesindeki temettuatı 580 bunun
250 kuruşu ticaretten elde edilen gelirdir. İkinci hanesinde ki temettuatı 1070 olup bunun 723 ticaret
temettuatıdır. Hane üç temettutaı 856, ticaret temettuatı 300 kuruştur. Hane dördün temettuatı 724
ticaret ise 300 dür. Hane beşin temettuatı 706 ticaret 274 tür. Hane altının toplam temettuatı 1345
olup ticaret temettuatı ise 350 dir. Hane 7 temettuatı 92 olarak kaydedilmiştir. Hane sekiz, dokuz ve
on ise sadece çoban temettuatı 150 kuruş olarak kaydedilmiştir. Hane on bir temettuatı 358, ticaret
100 hane on ikinin temettuatı 307, ticaret 150 ve hane on üçün temettuatı 396 ticaret temettuatı 200
olarak kaydedildiği görülmektedir.
Tablo 4: Alakır Çiftliğinde Zirai Ürünlerde Toplanan Aşar Vergisi Miktarları
Hane no
Buğday kile
Arpa kile
Buğdaydan
Buğdaydan
alınan vergi
alınan vergi
1
4
32
2
10
2
5
40
4
20
3
10
80
3
15
4
5.5
44
3
16
5
7
52
3
15
6
7.5
60
3
15
7
--------8
--------9
--------10
--------11
5
40
2
10
12
2
16
1
5
13
3
24
2
10
Toplam
52
388
23
116

Sözlük anlamı itibariyle “ticarî kazanç, artma, kâr” manasındaki ribh kökünden gelen ve “kazandırma, kâr hakkı
tanıma” anlamlarına gelen murâbaha terim olarak anlamına baktığımızda bir malın alış fiyatı veya maliyeti üzerine
belirli bir kâr oranı konarak satılmasıdır. Detaylı bilgi için bkz: İbrahim Kâfi Dönmez, “Murâbaha”, TDVİA, C.31,
İstanbul 2006, s.148-152.
13
Cüneyt Binatlı, “Aşar Üzerine Bir Deneme”, Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dergisi, C.5, S.1,
Eskişehir 1969, s.304-315.
14
Arzu Baykara Taşkaya, “1844 Tarihli Temettüat Kayıtlarına Göre Kütahya Sancağı’na Bağlı Şaphane Köyü’nün
Sosyal Ekonomik Yapısı”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 35, Kütahya, 2013, s. 247.
12
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Sonuç
Konya eyaleti Hamid Sancağı Tefenni Kazası’nın idarî taksimatı içerisinde yer alan Alakır çiftliği
13 haneli bir çiftliktir. Çiftliğin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ekili arazisi olan
Alakır çiftliği tahıl ürünleri üretilmektedir. Ancak bağ, bahçe ve meyve ile ilgili herhangi bir bilgiye
ulaşılmamıştır. Tahıl ürünleri olarak arpa ve buğday yetiştirilmiştir. Hayvancılıkta ise büyükbaş ve
binek-yük hayvanları görülmektedir. Hayvan çeşitliliği çok yoktur. Gelir getiren en çok hayvan
binek hayvandır. Binek-yük hayvanlardan köyde en çok bulunan ise merkeptir. Hiçbir hanede
meyve ağaçları ve bahçe rastlanılmamıştır. Alakır çiftliğinde toplam verginin çoğunluğunu
temettuat vergisi oluşturmaktadır. Temettuat vergisi ise yıllık gelirden, meslekten, zuhurattan olmak
üzere hane sahibinin durumuna göre alınmıştır. Aşar vergisi ekilen tahıl ürünlerden alınmıştır.
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1846 TARİHLİ MUHASEBE DEFTERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
TAHLİLİ
Kazım KARTAL
Öğretim Görevlisi Dr., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ağlasun MYO
ÖZET
Osmanlı devletinin sosyo ekonomik yapısı araştıran araştırmacıların başvurması gereken önemli
arşiv belgeleri hiç şüphesiz arşiv belgeleri oluşturmaktadır. Araştırmacılar Osmanlı dönemi şehir
tarihini araştırırken genelde tahrir defterleri, avarız defterleri, mühimme defterleri, şeriye sicilleri,
ahkâm defterlerini incelemişlerdir. Bu kaynaklar başvurulması gereken önemli kaynaklardır.
Bunların yanında XIX yüzyıl arşiv kaynakları olarak ise genelde temettuat defterleri, cizye
defterleri ve son dönemlerde araştırmacılara açılan nüfus defterleri olmuştur. Bu önemli kaynakların
yanında bir diğer önemli kaynak ise varidat muhasebe defterleridir. Vâridât Muhasebesi, Osmanlı
Devleti'nin umumî gelir kaynaklarını tespit etmek ve Hazine'ye irad olarak girmesi gerekeni tarh ve
tahsil etmekle görevlidir. Vâridât Muhasebesi'ne ait defterler, tasnif esnasında iki ana kategoride ele
alınmıştır. Birinci kısımda, tahsil olunan irada ait defterler; ikinci kategoride olan ise henüz vergisi
alınmamış ancak tahsil edilecek gelirin kayıtlarını barındıran defterler bulunmaktadır. Osmanlı
devletinde kayda alınan bu defterler şehir ekonomisi için önemli kaynaklar arasında yer almaktadır.
Bizim de Çalışmamızın ana kaynağını oluşturan Cumhurbaşkanlık Osmanlı Arşivinde bulunan
ML.VRD.d. 1353 numaralı “Hamid Sancağı Muhassıllığı'na mülhak Keçiborlu, Gönen, Ağlasun,
Uluborlu, Hoyran, Eğirdir, Ağros, Barla, Yalvaç, Urla, Afşar, Burdur, Kemer, Hamid ve Gölhisar
kazalarının vergi ve aşar bedelleri varidatını mübeyyin defter” olarak arşiv kataloğunda kayıtlı olan
bu defter ana kaynak olarak ele alıp; Burdur, kemer, Hamid ve Gölhisar, Afşar, Urla, Yalvaç,
Barla, Ağros, Eğirdir, Hoyran, Uluborlu, Ağlasun, Gönen, Keçiborlu gibi kazaların hem sosyal hem
de iktisadi yapısı üzerinde bazı tespitlerde bulunup 1846 tarihli muhasebe defterini tahlilini
yaptıktan sonra bu kazaların iktisadi yapısını değerlendirme tabi tutacağız.
Anahtar Kelime: Varidat Defteri, Osmanlı devleti, Sosyo-ekonomi
Giriş
Osmanlı Devleti uzun süre ayakta kalmasının temel nedenlerine baktığımızda koymuş olduğu
hukuk kurallarının uygulamalarda göstermesi, toprak sistemlerini ve bu sistemlerin uzantısı olan
vergilendirmelerdir. Örfi hukukla idare edilen ülkeler örf ve geleneğe, devleti yönetenlerin
buyruklarına ve yazılı hukuk kurallarına uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Şeri hukukun ise
öncelikle faydalandığı temel kaynak Kuran’ı Kerimdir. Kuran’dan sonra dayandığı ikinci kaynak
ise sünnet adı verilen, son Peygamber Hz. Muhammet’in sözleri ve davranışlarıdır. Osmanlı
Devleti’nin arazi sistemi incelendiğinde, toprak sisteminin temelinde İslam arazi hukuku sisteminin
uygulandığı görülmektedir. Ancak Osmanlı devletinden önce hüküm süren Selçuklular, Beylikler ve
Bizans İmparatorluğu toprak yönetim modellerinin de Osmanlı İmparatorluğu toprak modeline
üzerinde kalıcı bir etki bıraktığı görülmektedir.1 Klasik dönem Osmanlısında vergiyi, devletin
giderlerini karşılamak için Osmanlı coğrafyasında hayatlarını idame ettiren herkesin özel varlıkları
(mal, mülk) üzerinden aldığı paydır. Osmanlı hukukunda vergiler Müslümanlardan ve gayri
Müslimlerden ayrı olarak sınıflandırılıp vergiler toplanılmıştır. Öşür vergisi de Müslüman halkın
yetiştirdiği ürünlerden mahsullerinden 1/5 ila 1/10 oranında alınmasıdır.2 Bizim çalışmamızın ana
kaynağını oluşturan Cumhurbaşkanlık Osmanlı Arşivinde bulunan ML.VRD.d. 1353 numaralı
“Hamid Sancağı Muhassıllığı'na mülhak Keçiborlu, Gönen, Ağlasun, Uluborlu, Hoyran, Eğirdir,
Ağros, Barla, Yalvaç, Urla, Afşar, Burdur, Kemer, Hamid ve Gölhisar kazalarının vergi ve aşar
Baykal Başdemir, Osmanlı Vergi Sisteminde Öşür, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku
Anabilim Dalı (yayınlanmamış yüksek lisans tezi), Mersin 2015, s.7.
2
Baykal Başdemir, Osmanlı Vergi Sisteminde Öşür, s.7.
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bedelleri varidatını mübeyyin defter” olarak arşiv kataloğunda kayıtlı olan bu defter ana kaynak
olarak kullanılıp; Burdur, Kemer, Hamid ve Gölhisar, Afşar, Urla,3 Yalvaç, Barla, Ağros, Eğirdir,
Hoyran, Uluborlu, Ağlasun, Gönen, Keçiborlu kazalarının hem sosyal hem de iktisadi yapısı
üzerinde bazı tespitlerde bulunup 1846 tarihli muhasebe defterini tahlilini yaptıktan sonra bu
kazaların iktisadi yapısı ortaya konulacaktır.
Osmanlı Devletinde Aşar Vergisi
Sözlük anlamına göre aşar, mahsullerden alınan onda bir vergidir. Osmanlı Devleti’nde aşar
vergisinin adı, farklı coğrafyalarda farklı isimler4 ve oranlar ile karşımıza çıksa da İslami kaynaklı
şer’i vergi niteliği değişmemektedir. Osmanlı İmparatorluğu’nda aşar vergisinin toplanmasında
kullanılan yöntemler, Tanzimat öncesi ve sonrası olarak ikiye ayrılabilir. İlk dönem olan Tanzimat
öncesinde, aşar vergisi dirlik olarak tımarlı sipahilere verilmekteydi. Bu yöntemin merkezi
hükümete katkısı da bulunmaktaydı. Buna göre, merkezi idare hem tahsil ücretinden kendisini
kurtarmakta yani hazineden nakit para çıkmadan vergiyi toplamakta, hem de ordunun beslenmesini
sağlayacak şekilde bu geliri tımarlı sipahilere vermekteydi. Tımarlı sipahilerin bu durumu, onlara
ayrıca reayanın can ve mal güvenliğini koruma sorumluluğunu da veriyordu. Böylece farklı
unsurların birbirini desteklediği bir sistem oluşturularak devlet güçlü bir şekilde ayakta
kalmaktaydı. Tanzimat’tan önce verginin iki şekilde toplanmıştır. Ayaklı denilen sisteme göre reaya,
ürününü bilinen bir alanda toplarlardı. Ayaksız usul ise belirlenen alanlarda ürünün ücret karşılığı
toplanmasıydı.5 Verginin ayni6 olarak alınması, devletin ekonomik ve sosyal yapısına uygun bir
yaklaşımdı. Zira pazarın henüz gelişmediği kapalı ekonomilerde, mahsul fiyatının tespiti ve peşin
paraya çevrilmesi çok zordu.7
Dünya konjonktüründeki bu değişime paralel olarak klasik Osmanlı kurumları 16. yüzyıl
ortalarından itibaren artık bozulmaya başlayacaktır. Bu sistemin uygulamasına aşamalı bir şekilde
son verilecek ve iltizam sistemi yaygınlaşacaktır. Böylece söz konusu arazi gelirleri bölgeler
itibariyle ihaleye çıkarılarak üç yıllık dönemler için mültezimlere verilmeye başlanacaktır.
Böylelikle İltizam sistemi bilhassa 17. yüzyılda yaygınlık kazanarak tımar sisteminin yerini
alacaktır. Osmanlı devletinde klasik dönemde aşar vergisinin toplama sistemi yukarda izah ettiğimiz
şekilde iken 17. yüzyıldan sonra aşar vergisinin toplanması ile ilgili sistem bozulmaya başlamış ve
keyfi olarak tespit edilen tahsil sistemleri duraklama ve çöküş dönemlerinde düzeltilemeyecek bir
vaziyete bürünmüştür. Tazminat hareketlerinin başlaması ile 1829 yılında zeamet8 usulü kaldırılmış
Tanzimat’ın esaslarına uygun olarak toprak kanunu hazırlanılmıştır.9
Tanzimat döneminde vergi ile ilgili düzenlemeler, aşar vergisinin ve bunun yanı sıra cizye vergisi10
ve ağnam11 vergisinin sistemli bir şekilde tahsil edilmesiyle başlanılmıştır. Aşar vergisi,
Osmanlı arşivlerinde katolog belgelerinde “Urla” olarak kaydedilmiştir. Ancak bahse konu olan defter incelediğimizde
bunun Urla değil de Irla (Yeşilova) olarak değerlendirme tabi tuttuk.
4
Örneğin Suriye defterlerinde İkta, Irak, Anadolu ve Rumeli defterlerinde ise Salariye olarak da karşımıza
çıkabilmektedir. Detaylı bilgi için bkz: Mehmet Karakaş, Tanzimat Dönemi Aşar Vergisi, Marmara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalı, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, 2003, s.36.; Ahmet Asker & Emrah
Yıldız, “Aşar Vergisi’nin Son Yıllarında Niğde Ve Civarındaki Suiistimaller Üzerine Bazı Gözlemler”, Turkish Studies,
C.9, S.7, Ankara 2014, s.177-192.
5
Mehmet Karakaş, “a.g.e,”, s.34; Ahmet Asker & Emrah Yıldız, “a.g.m.”, s.177-192.
6
Nakit para yerine ürünün belirli bir kısmının alınması.
7
Ahmet Asker & Emrah Yıldız, “a.g.m.”, s.177-192.
8
Osmanlı askerî teşkilâtı terminolojisinde genel olarak askerî hizmette bulunanlara verilen, 20.000 ile 100.000 akçe
arasındaki dirlikleri ifade eder. Bkz: Erhan Afyoncu, “Zeamet”, TDVİA, C.44, İstanbul 2013, s.162-164.
9
Cüneyt Binatlı, “a.g.m”, s.304-315.
10
Cizye vergisi ile ilgili çalışmalar için bkz: Kazım Kartal, “Tanzimat Süresince Diyarbakır’ın Sosyal Ve Ekonomik
Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme (1847/1848)”, Edit: Oktay Bozan & Hakan Asan vd., Tanzimat’tan Günümüze
Diyarbakır, C.1, Manas Yay., Ankara 2019, s.191-225; Kazım Kartal, “1848/1849 (1264) Tarihli Cizye Defterine Göre
Kayseri’deki Rum Ve Ermeni Nüfusun Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Kesit Akademi Dergisi, S.9, Eylül 2017, s. 446-468.;
Kazım Kartal & Mustafa Ali Uysal, “Cizye Defterlerine Göre 19. Yüzyıl Ortalarında Diyarbakır’da Yaşayan
Gayrimüslimlerin Demografik ve İktisadi Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme”, Edit: İbrahim Özcoşar, Ali Karakaş vd.,
Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır, Ensar yay., İstanbul 2018, s.223-256; Kazım Kartal; “19. Yüzyıl Ortalarında
İstanbul’da Bir Semt: Kuzguncuk”, Tidsad, S.12, Eylül 2017, s. 381-395.
3
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Tanzimat’tan sonra vergi devlet adına ve devlet tarafından görevlendirilmiş kişiler tarafından
toplanılmaya ve merkezi hükümet tarafından denetim altına alınıp kontrol edilmeye başlanılmıştır.
Ancak devlet vergi toplama sisteminde bir netice alamayınca tekrar iltizam usulüne dönmüştür.
Nitekim aşar vergisinin devlet mümessilleri aracılığıyla toplanmasından vazgeçilip mültezimler
yoluyla toplanmasını hedef tutan kararın alınmasında sonra mültezimler aşar ticaretini elinde
toplayan bir eşraf sınıfı ortaya çıkmıştır. Bu sınıf, murabahacı,12 tefeci olarak halkla devlet arasında
aracı ve nihayet borçlandırma yolu ile köylünün elindeki toprağını yok pahasına kapatan toprak
ağaları, toprak beyleri şeklini almıştır. Bunun sonucunda ise toprak sistemi bozulacak ve çiftçi
üretimden vazgeçecektir.13
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Osmanlı devletinde küçükbaş hayvandan alınan bir vergidir. Detaylı bilgi için bkz: Feridun Emecen, “Ağnam”,
TDVİA, C.1, İstanbul 1988, s.478-479.
12
Sözlük anlamı itibariyle “ticarî kazanç, artma, kâr” manasındaki ribh kökünden gelen ve “kazandırma, kâr hakkı
tanıma” anlamlarına gelen murâbaha terim olarak anlamına baktığımızda bir malın alış fiyatı veya maliyeti üzerine
belirli bir kâr oranı konarak satılmasıdır. Detaylı bilgi için bkz: İbrahim Kâfi Dönmez, “Murâbaha”, TDVİA, C.31,
İstanbul 2006, s.148-152.
13
Cüneyt Binatlı, “a.g.m”, s.304-315.
11
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1846
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Temm ----- --- ----- --- 100 ---00
uz
1846
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Temm 2600 --- ---- --- ---- --uz
1846
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Barla
37848
Hazir 4500 --- ----- --- ---- --(Kuruş)
488 62 ---- --- ---an
8
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Hazir 1117 32 ----- --- ---- --4
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Temm 4744 32 ---- --- ---- --uz
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--- ---- --- 373
Temm ---60
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Temm ------ ----660 --- 213 --- ---- --- ---27970
uz
0
70
1846
2243
Gölhis 11
--- ----- --- ----- --Temm
ar
-174803(K
uz
uruş) 21
----- --- ----- --- ----1846
--(Para)
Tefenn 13
3468
------------Temm
i
-uz
1846
Kemer 23
hamid Mayıs 1519 29 ----- --- ----- --3
--1846
Tablo 1: 1353 numaralı Varidat defterine göre Burdur ve çevresinden toplanan aşar vergisi
miktarı
Eğirdir

Tablodaki veriler incelendiğinde Keçiborlu, Gönen, Ağlasun, Hoyran, Uluborlu, Eğirdir, Ağros,
Barla, İrle, Yalvaç Afşar, Burdur, Gölhisar, Tefenni, Kemer Hamid kazalarının iktisadi yapısı
hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Elde edilen vergilere baktığımızda genel itibariyle
kazalarda halkın vergi taksitin geciktirdiği görülmektedir. Bu durum aslında yöre halkının üretimde
müşkül durumda olduğunu göstermesi açısında önem arz etmektedir. 1846 yılında toplanan
vergilerde en çok vergi toplanan kazalar Gölhisar, Tefenni, Kemer Hamid kazalarının olduğu
görülmektedir. Toplanan toplam vergi miktarı 174803 kuruş 21 para olarak kaydedilmiştir. Bu
kazalar arasında en çok vergi alınan kaza ise Kemer-ı Hamid kazası olmuştur. Tablo 1’deki
vergileri dikkate aldığımızda bu kaza da 15193 kuruş vergi 29 para vergi alınarak en yüksek vergi
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veren kaza konumuna gelmiştir. Vergi miktarının fazla toplanması bu kazada tarım ürünlerinde ve
bağ bahçe gibi ekilebilir alanlardan verimin de yüksek olduğunu göstermesi açısından önem arz
etmektedir.
İkinci sırada ise en çok toplanan vergi miktarı Ağros, Barla, İrle, Yalvaç, Afşar kazalarında
olmuştur. Bu kazalarda toplanan vergi miktarı ise 37848 kuruş, 8 para olmuştur. Bu kazalarda en iyi
tahsilat ise Afşar kazasında olmuştur. Bu durum Afşar kazasında diğer kazalara oranla zirai
üretimin daha iyi olduğunu göstermesi açısından önemlidir. Keçiborlu, Gönen, Ağlasun ise üçüncü
sırada yer almaktadır. Gönen kazasında vergi toplanmadığı görülmektedir. En çok tahsil edilen
vergi ise Ağlasun kazasında olmuştur. Varidat defterinin en sonunda ise toplam olarak kaydedilen
74803 kuruş 21 para olarak belirtilmiştir.
SONUÇ
Varidat defterleri, Osmanlı Devleti'nin umumî gelir kaynaklarını tespit etmek için tutulan defter
türleridir. Osmanlı imparatorluğunun kuruluş ve yükselme dönemlerinde önceden tespit edilmiş
kanunlara göre vergi almaktaydı. Bu kanunlar, mültezimler vasıtası ile uygulanırdı. Aşar vergisi
Müslüman halktan alınan vergi çeşididir. Alınan bu vergi 1846 yılında Burdur, Kemer, Gölhisar,
Afşar, İrla, Yalvaç, Barla, Ağros, Eğirdir, Hoyran, Uluborlu, Ağlasun, Gönen, Keçiborlu
kazalarında toplanılmıştır. Genel olarak değerlendirildiğimizde Osmanlı Devletinin son
dönemlerinde baş gösteren iktisadi anlamda bozulmalar bu kazada da etkisini göstermiştir.
Vergilerin taksitinin gecikmiş olması hem yöre halkının zirai alanda istenilen verimi almadığı hem
de vergi oranlarının yüksek olması nedeniyle halkın vergi taksitini geciktirdiği sonucunu bizlere
göstermektedir. Yukarıda adı geçen kazalardan toplamda 74803 kuruş 21 para olarak vergi
toplandığı görülmektedir.
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DUYGU KAVRAMININ TARİHSEL SÜRECİ VE SAHNE SANATLARI
ALANINDAKİ YERİ
HISTORICAL PROCESS OF THE CONCEPT OF EMOTION AND ITS PLACE IN
PERFORMING ARTS
Kenan Önsever
Araş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
Duygu kavramı ilk insanla birlikte var olan ve yaşamın her anında yer alan bir kavramdır. Çünkü
tarih boyunca insan, öfkelenmiş, korkmuş, sevmiş ve mutlu olmuştur. Antik çağda duyguların
aklıdan bağımsız olmadığı ve düşüncelere hizmet ettiği inancı 17. Yüzyılda Descartes tarafından
salt akılcı bir yaklaşımla ele alınmış ve insanın var olabilme koşulu yalnızca akla dayandırılmıştır.
20. Yüzyılda Antonio R. Damasio duygu kavramına dair kabul edilen bu görüşü sorgulayarak
duygu kavramının insan yaşamında ne denli önemli olduğunu ortaya koymuştur.
Tiyatro sanatının bütün türlerinde sahne toplumsal söylevi olan dramatik yaşam alanıdır.
Duyguların kararlarımız ve yönelimlerimiz üzerindeki etkilerinin en somut gösterge alanı sahnedir.
Antik Çağ’dan günümüze değin ana enstrümanı insan olan tiyatro alanında birçok yeni tür
oluşturulmuş, ancak sahnenin değişmeyen tek gerçeği Duygu Kavramı olmuştur. Bu çalışmada
yapılan literatür taraması sonucu hakkında kısıtlı araştırma argümanları ve kaynakların bulunduğu
duygu kavramı incelenmiş, tiyatro sanatında gerek eğitim sürecinde gerekse sahnelemede duygu
kavramının daha kapsamlı bir şekilde ele alınmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Duygu Kavramı, Sahne Sanatları, Sanat, İletişim
ABSTRACT
The concept of emotion is a concept that exists with the first person and takes place at every
moment of life. Because throughout history, people have been angry, frightened, loved and happy.
In ancient times, the belief that emotions are not independent of mind and that they serve ideas is
taken up by Descartes in the 17th century with a purely rational approach and the condition of being
human is only conceived. In the twentieth century, Antonio R. Damasio questioned this view of the
concept of emotion and revealed how important the concept of emotion was in human life.
In all types of theater art, the stage is the dramatic living space, which is the social discourse. The
most concrete aspect of the effects of emotions on our decisions and orientations is the stage. From
the ancient times to the present, many new genres have been created in the field of theatre, whose
main instrument has been human, but the only unchanging reality of the stage has been the concept
of emotion. In this study, limited research arguments and the concept of emotion were examined
about the results of the literature review, and suggestions were made for a more comprehensive
understanding of the concept of emotion both in the education process and in the staging.
Keywords: Concept of Emotion, Performing Arts, Art, Communication.
1. Duygu Nedir?
Duygusal hayatın büyük bir kısmı bilinçaltındadır. Fizyolojik olarak duygu, çoğunlukla
birey onu fark etmeden oluşur. Duygular, bilinçaltı duygular ve bilinç düzeyindeki duygular olmak
üzere iki farklı şekilde oluşurlar. Bir duygunun bilinç düzeyine erişmesi, onun ön kortekse duygu
olarak kaydedildiği andır. Duygular yaşamsal değer taşıyan itkilerdir. Duygularımızın düşünce ve
eylemlerimiz üzerinde büyük bir etkisi vardır. Duygu sözcüğü İngilizcede “emotion” olarak ifade
edilmektedir. Emotion’ın Latince kökenine baktığımız zaman, “motion” sözcüğünün hareket
manasına karşılık geldiğini, “e” harfinin ise “ex” yani “dışarı hareket” anlamına geldiğini
görmekteyiz (Tarhan, 2006: 21). Görüldüğü üzere “emotion” bir insanın iç dünyasında oluşan
durumları dış dünyaya aktarmasını ifade eder. Bu neticede anlıyoruz ki, duygu olmadan
insanoğlunun sağlıklı iletişim kurabilmesi ve kendini ifade etmesi mümkün değildir.
21. yüzyılda bireyi anlamak ve tanımak amacıyla yapılan çalışmalarda başlıca yönelim
gösterilen “duygu” kavramı özellikle psikoloji ve felsefe alanlarında kapsamlı bir biçimde irdelenen
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ve üzerinde durulan bir kavram olmuştur. Duygular; gelişim düzeyleri, değişkenlikleri, derinlik
dereceleri ve her insan da farklı etkileşim oluşturmaları dolayısıyla oldukça karmaşık ve
çeşitlidirler. Bu sebeple duygunun ne olduğu konusunda halen net bir görüşe ulaşılamamış, duygu
kavramı ve insan da var olan duyguların sayısı üzerine net bir yargıya varılamamıştır.
Bilim adamları, psikologlar ve araştırmacılarda dâhil olmak üzere uzmanlar, insan beyninin
ne şekilde çalıştığını, düşünce kavramının ne olduğunu ve duyguların kaynağının neresi olduğunu
kesin bir biçimde açıklayamamaktadır. İnsan beynin duygu üretimini nasıl gerçekleştirdiği tam
manası ile bilinmemektedir. Ayrıca duyguların beynin kimyasal dengesi veya dengesizliği ile
bağlantılı olduğu bilişlerle eş zamanlı olarak hareket eden ve onlardan etkilenen bir özelliğe sahip
olduğu ifade edilmektedir. (Fisher ve Adams,1994: 158).
Literatür incelendiğinde duygu kavramının farklı dönemlerde, birçok farklı tanım ile ifade
edildiği görülmektedir. Duygu kavramına dair bu kadar çok ve çeşitli tanımın var olması duygu
kavramının her geçen gün yeni bir tanıma sahip olabileceğininde göstergesidir. Duygu kavramının
bilinen başlıca tanımları şunlardır;
•
“Duygular, varlığımızın en can alıcı noktasını oluştururlar ve içimizde ki başka hiçbir şey
bunlardan daha özel ve daha kırılgan değildir. Duygular içimizde ki doğal çocuk olarak
tanımlayabileceğimiz, doğa ve insanlarda ki güzelliklerin değerini takdir eden parçamızı
oluştururlar.” (Tanner,1997: 82)
•
“Duygu; basit ya da karmaşık bir zihinsel değerlendirme süreci ile bu sürece yönelik olarak
verilen ve duygusal bir beden haliyle sonuçlanan fakat beynin kendisine yönelik olarak da ek
zihinsel değişikliklerle sonuçlanan yönlendirici tepkilerin bileşimidir.” (Damasio, 1999: 32).
•
“Duygular bize değer hakkında enformasyon sağlarlar. Duygu çevremizdeki bir şeyin
olumlu ya da olumsuz olduğunu değerlendirmemize yardım eden bir çeşit stenografik işarettir.”
(Davis, 2004: 5).
•
“Duygular; bedensel ve düşünsel motivasyona bağlı olarak deneyime dayalı psikolojik
yapıları içeren, birliktelik oluşturucu, örgütsel davranımlardır.”( Mayer ve Geher, 2000: 113).
•
“Duygu kavramı, Latincede kapsamış olduğu içsellik ve etki sebebiyle ‘motus anima’ şu ki
‘insanı eyleme yönlendiren ruh’ şeklinde tarif edilmiştir.” (Cooper ve Sawaf, 2003:xi).
Tüm bu tanımlar doğrultusunda duygunun varoluşsal süreçteki bir hissin güçlenerek, bilinç
düzeyinde ve vücutta kapsamlı bir etkileşim hali yaratması olduğu söylenebilir. Duygu geleneksel
inançlardan dolayı birçok kişinin düşündüğü veya kabul ettiği gibi sadece kalpten doğan, manevi bir
olgu değildir. Tam tersine bütünüyle maddi ve fiziksel bir oluşumdur. Hormonların beynimizde ve
bedenimizde meydana getirdiği tepkisel itkilerdir. İnsan beyninde “duygu merkezi” olarak kabul
edilen, yaklaşık olarak bir nohut büyüklüğünde olan Hipotalamus bulunmaktadır. Hipotalamus,
insan vücudunun psiko-fiziksel eylemlerini tanzim eden "Endokrin Sistemi" olarak adlandırılan,
hormonlar sistemine bağlı salgı bezleri ile güçlü bir birliktelik içindedir. Duygu merkezi
Hipotalamus, gereksinim duyulan hormonların bu salgı bezlerinde üretilmesinin ardından,
hormonların ilgili organlara gönderilmesi sürecinde büyük bir öneme sahiptir. Yumurtalıklar,
testisler, tiroit bezi, pankreas, epifiz bezi hipofiz bezi gibi başlıca hormon üreticilerinden
vücudumuzda çeşitli hormonlar salgılanır. İnsan bedeninde bu hormonların salgılanması ve
vücudumuzdaki bir takım fizyolojik fonksiyonların neticesinde duygu oluşmaktadır.
2. Duygu Kavramımın Tarihsel Süreci
Duygu kavramının tarihçesi eski Yunan dönemi ve Stoik harekete kadar uzanmaktadır. İlk
çağ felsefesinde duygular ilkel, tehlikeli veya akıl dışı oldukları gerekçesiyle önemli ölçüde ihmal
edilmişlerdir. M.Ö. yıllarda filozoflara göre ruhsal alandaki kıpırdanmalar akla dayanır. Bu
filozoflar duyguları reddederek insanın çektiği acıların, mantıksal ve düşünsel yanlışlıklardan dolayı
meydana geldiğini savunmuşlardır. Sokrates, insanın kendisini duygularına hiçbir şekilde
kaptırmaması gerektiğini savunurken, duygu konusunu ilk ele alan Platon’unda insani duygularla
ilgili tavrı genel olarak olumsuz olmuştur. Etik düşüncede Sokrates’in izini süren Sokratik
okullardan pek çoğu ise insanın ne yapıp edip duygulanımlardan yana bir bağımsızlığa ulaşması
gerektiğini savunmuşlardır. Onlar duyguları, dünya hakkındaki yanıltıcı yargılara, dünya ve insanın
dünyadaki yeriyle ilgili hatalı konsepsiyonlara dayandırmışlardır. Dolayısıyla kişinin eylemlerinde
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duygulanımlarından bağımsız olması gerektiğini savunmuşlardır. Büyük düşünür Aristoteles ise
duyguları, mutlu veya mutsuz olduğumuz anlarda idrak edebildiğimiz ya da varsaydığımız
durumlarla beraber meydana gelen eşlikçiler olarak ifade etmektedir (Aristoteles, 2007: 49).
Duygular arzulama yaratır ancak bağımsız değerler olmadıkları için bilinçsel işlevlere bağlı olarak
meydana gelirler.
Ortaçağ’da duygu konusunu ele alan ilk büyük düşünürün Aquina’lı Thomas olduğu
söylenebilir. O, bütün duygu ve tutkuların acı, zevk, ümit ve korku gibi dört ana duygudan
türediğini öne sürmüş ve bedensel değişimlerle tutkular arasında bir ilişki kurmuştur. Bedensel
değişimleri duyguların oluşumunun temeli olarak ifade etmiştir. Thomas’ın bu tavrının yedinci
yüzyıla intikal eden temel miras olduğu söylenebilir (Cevizci, 2006: 796).
17 Yüzyıl’da bir filozof, bilim adamı ve matematikçi olan Descartes beden ve ruhun ayrık
fonksiyonlarını tarif ederek, duygunun ne olduğu sorusuna cevap bulmaya çalışmıştır. Bu
cevaplamanın özü Descartes’in zihin felsefesi içinde, başlıca da ikinci töz düşüncesinde mevcuttur.
Uzam dışı töz olarak kabul edilen ruh, arzulama isteği ve düşünce özellikleriyle ifade edilirken,
makine olarak kabul edilen beden ise uzay içinde bir yere sahiptir ve fizik kanunları mekaniğine
bağlıdır. İnsan bedeninin fonksiyonu eylemdir ve uzuvlarımızın bütün eylemleri kanda var olan
hayvani ruhların eylemleridir. Beden makinesinin kanunları ile çalışan duygular tam olarak ruhun
kontrolünde değildir, ancak dolaylı yöntemlerle duyguları kontrol altına almak mümkün olabilir.
Descartes’in bedensel duygu tanımlamasına göre duygular bilinç ve farkındalıktan bağımsız ve
kararları belirsiz bir biçime dönüştüren algılardır. Duygular huzursuzluk ve kargaşa oluşturan
tutkular olmalarına rağmen zekâ ve bilgi aracılığıyla yönlendirilebilirler (Yazıcı, 2006: 146).
Descartes duyguları tamamen akılcı bir yaklaşımla ele alarak “düşünüyorum o halde varım”
görüşü ile duyguların hayatımız üzerindeki gücünü ve maddesel mevcudiyetini yok saymıştır. Onun
ifade biçimi ile duygular, davranım biçimlerinin bedeli ve faydası konusundaki fikirlerden meydana
gelmektedir. Yani, “heyecan duymaya değer bir durum olduğuna inanıyorsak heyecan duyuyoruz."
Descartes’in bu görüşü birçok düşünür ve araştırmacıyı etkisi altına almıştır. Aydınlanma sonrası
düşünürlerce, duygular önemsiz veya zararlı bulunmuşlardır. Uzun bir süre boyunca duygular ve
heyecanlar mantıklı düşünme sürecini olumsuz etkileyen ve engelleyen öğeler olarak
görülmüşlerdir. Bu görüş uzun bir süre duyguların, düşünce ve gerçekliğin kontrastı olarak kabul
edilmesine sebep olmuştur. Duygular alanındaki bu katı rasyonel inanış 19. yüzyıla kadar etkisini
sürdürmüştür.
Descartes’in duygu kavramına dair bu yaklaşımının araştırmacılar ve düşünürler üzerinde
olumsuz etkileri olduğu kadar olumlu ve teşvik edici etkileri de olmuştur. Psikolojiyi başlı başına
bir bilim yapma yönündeki teşebbüslere onun duyguları ifade etme ve formüle etme çalışmaları
kayda değer bir katkı sağlamıştır. Descartes’in bu alandaki ifadeleri hemen hemen bütün duygu
kuramcılarına bir alt yapı oluşturmaktadır. Özellikle 19. Yüzyılda William James ve günümüzde
Antonio R. Damasio Descartes’e eleştirel yaklaşarak oluşturdukları duygu kuramları ile bilinen
duygu kavramına yön vermişlerdir.
19 yüzyılda insani motivasyon açısından duygunun önünü açan şey, sadece felsefi
değerlendirmeler olmamış, bir diğer husus da psikolojinin başlı başına bir disiplin olarak ortaya
çıkmasıdır. Duygu kavramına 19. Yüzyılın olumlu bir değer biçtiğini söylenebilir. Zira tutku
olmadan önemli hiçbir şeyin yapılamayacağı bu yüzyılda vurgulanmıştır (Cevizci, 2006: 798).
1884'te William James "Duygu nedir?" başlıklı bir makale yayınlayarak o güne kadar var olan
görüşün aksine duygu kavramına yeni bir bakış açısı getirmiştir. James'e göre, duygular zihnin diğer
hallerinden farklı hissedilir çünkü içsel deneyimlere yol açan bedensel tepkilere sahiptirler. James
duyguyu, uyaranların kışkırtması ile başlayan, tutkulu bir deneyimle ve bilinçli duygusal deneyimle
son bulan bir olaylar dizisi olarak düşünmüştür. James'in kuramı basit bir öze sahiptir; Duyguların
genellikle bedensel tepkiler (kalp çarpıntısı, mide bulantısı, terli avuçlar, gergin kaslar vb.)ile
beraber olduğu ve dış dünyada neler olduğunu bildiğimiz kadar bedenimizin içinde de neler
olduğunu anlayabileceğimiz gerçeği üzerine kuruludur (Yazıcı, 2006: 146-158).
Her ne kadar James’in makalesi duygu kavramına yeni bir boyut kazandırmış olsa da,
1990’lı yıllara kadar bilim çevrelerinde insan aklı, konuşan bir varlık olarak kabul görmeye devam
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etmiştir. 1990’lı yılların ortalarına gelindiğinde, bir sinirbilimci olan Antonio R. Damasio
“Descartes’in Yanılgısı (1999) ” adlı bir kitap yayınlamıştır. Antonio R. Damasio’nun ifadesine
göre mantık yaratım sistemi duygu sistemin bir kolu gibi işlemektedir ve duygular mantık yürütme
esnasında büyük bir etki yaratabilmektedir.
Duygular bir cümlenin etkisini güçlendirerek neticenin o cümlenin lehine dönmesini
sağlayabilir. Bununla birlikte karar verme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken birçok
durumun akılda tutulmasına da büyük ölçüde destek olurlar. Mantık yürütme safhasına duyguların
zorunlu bir şekilde ortak olması, hem karar veren kişinin geçmiş yaşamına hem de karar verdiği
durumlara bağlı olarak zarar veya yarar ile sonuçlanabilmektedir (Tunç, 20111).
Antonio R. Damasio “Descartes’in Yanılgısı” adlı kitabında tedavi ettiği hastaları arasından
beyninin bir bölümü hasarlı veya zarar görmüş olanları ile yürüttüğü çalışmaların sonucunda
meydana getirdiği “somatik işaretleyici” hipotezi ile karar alma sürecinde duyguların nedenli
önemli olduğunu ortaya koymuştur. Dr. Damasio’nun hipotezini oluşturma sürecinde en çok
üzerinde durduğu hastası Elliot’un akıl yürütmesinde, bilgi düzeyinde ya da hafızasında herhangi
bir noksanlık yoktur. Elliot soyut matematik alanında kendisine verilen problemleri başarılı bir
biçimde çözmekte, akıcı ve sorunsuz konuşmaktadır. Fakat en sıradan ve basit kararları dahi
alamamaktadır. Bunun nedeni ise Elliot’un beynindeki ur alınırken beyninin prefrontal lob’unun
zarar görmüş olmasıdır. Elliot karar almak için gereken bilgi birikimine sahiptir ancak bu bilgileri
analiz ederken gereksindiği duygularla bağ kuramadığından ötürü Elliot, karar veremez duruma
gelmiştir. Dr. Damasio bu durumu şöyle ifade etmektedir;
Aksaklık, akıl yürütme sürecinin son aşamalarında karar verme ya da tepki seçme noktasına yakın
ya da tam orada bir yerde meydana geliyor olmalıydı. Bu sebeple Elliot karar veremiyor, ya hiçbir
seçim yapamıyor ya da kötü seçim yapıyordu. Örselenmiş duyguların herhalde soruna bir katkısı
olmalıydı. Elliot’un akıl yürütmesindeki duygusuzluğun farklı seçeneklere farklı değerler biçmesini
önlediğini ve alacağı kararlar arasında ki farklılıkları yok ettiğini düşünmeye başladım (Damasio,
1999: 56).
Damasio’nun yaptığı çalışmalar ile insanların karar verebilmesi ve seçim yapabilmesi için
duyguların olmazsa olmaz olduğunu kanıtlanmış ve insan beyninde sadece mantıksal durumların
yer almadığı, bununla birlikte duyguların gelişim ve aktarım aşamalarının da beyin de meydana
geldiği tezi bilimsel olarak doğrulanmıştır.
İhsan Oktay Anar puslu kıtalar atlası kitabında Descartes karşıtlığının güzel bir örneğini şu
şekilde ifade etmektedir;
Rendekar doğru mu söylüyor? düşünüyorum, öyleyse varım. oldukça makul. fakat bundan tam tersi
bir sonuç, varolmadığım, bir düş olduğum sonucu da çıkar: düşünen bir adamı düşünüyorum.
düşündüğümü bildiğim için, ben varım. düşündüğünü bildiğim için, düşlediğim bu adamın da
varolduğunu biliyorum. böylece o da benim kadar gerçek oluyor. bundan sonrası çok daha hüzünlü
bir sonuca varıyor. düşündüğünü düşündüğüm bu adamın beni düşlediğini düşlüyorum. öylese
gerçek olan biri beni düşlüyor. o gerçek, ben ise bir düş oluyorum (Anar,2009: 239).
3. Duygu-İnsan İlişkisi
Duygular sadece araştırmacıların tanımladığı ve adlandırmamıza yardımcı olduğu soyut
düşünceler değildir, aslında tamamen gerçektir. Duyguların her biri bir diğerinden farklı hissedilir
çünkü farklı bedensel tepkiler ve deneyimler tarafından eşlik edilmişlerdir. Duygular, insanın
etkileşim yaşadığı nesneler, durumlar ya da bireylere dair ruhsal tavrını belirlemektedir. Kişisel
yaşantımızda bazı durumlarda bize mantıklı gelen bir olay benliğimize etki edemeyebilir ancak
duygularımızı etkileyen bir olay, varlık ya da birey benliğimize dokunabilmektedir.
Eğirimsel duygu hafızaları aracılığıyla duygusal tepkiler meydana gelmektedir. İnsanlar,
dünyaya geldiği ilk andan başlayarak özel ve etkileyici hadiseler için hafızalarına belli başlı
duygusal veriler kaydetmeye başlamaktadır. Duygusal yaşayış aracılığıyla meydana gelen bu veriler
kuşaktan kuşağa geçerek insanların ileriki yaşamlarında bütün deneyimlerine etki etmektedir.
Kaydedilen bu veriler insanların duygusal yaşamında hayati bir önem taşımaktadır. Duygusal
1

http://okumagunlukleri.blogspot.com.tr/2011/09/descartesin-yanilgisi-hacer-tunc.html, (Erişim tarihi: 13.11.2017).
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tepkilerin oluşması, birincil anlatım aracı-motor davranışlar, kognitif birleşim ve oluşan durumların
komplikasyonuna verilen değeri kapsamaktadır (Safran ve Greenberg, 1991: 3-13).
Duyguların genel kabul görülen özellikleri şunlardır;
•
Duyguların biyolojik kalıpları vardır.
•
Duygular kişiye özeldir.
•
Duygu önce bedene yansır.
•
Duygular ortak arar.
•
Duygular geçicidir.
•
Aynı duyguyu uzun süre yaşamak normal değildir (Tarhan, 2006: 23).
Duygusal yaşantı süresince bedende fizyolojik olaylar oluşmaktadır. Duygular bedenimizde
vücudun tepki gösterdiği belirli biyokimyasallar şeklinde oluşmaktadır. Birey; ödüllendirici veya
cezalandırıcı ya da onu harekete geçirmeye güdüleyici bir uyarıcı ile karşı karşıya kaldığı zaman
olumlu ya da olumsuz duygu yaşamakta ve bunu ifade etmektedir. Böylece bireyi güdüleyen uyarıcı
sonucunda mutluluk, heyecan, korku, üzüntü, yalnızlık gibi duygular yaşanmaktadır. Vücudumuz,
içinde duygusal olarak neler olup bittiğinin barometresi olarak düşünülebilir. Örneğin, korku
fiziksel olarak midemizdeki bir ağrı ya da nabız atışınızdaki bir artış biçiminde yaşanabilir.
Depresyon; kendini iştahsızlık, uykusuzluk, ya da midede bir boşluk hissi ile ortaya koyabilir. Öfke
tüm bedenin kasılması ile varlığını gösterebilir. Kin ve kırılganlık alında bir ağrı, omuz ya da çene
kaslarının gerilmesi, ya da dişlerin sıkılması ile belirebilir. İnsan bedeninde oluşan bu belirtiler
duygular ve fiziksel tepkilerin yakın ilişki içinde olduğunu göstermektedir.
Beyin sapının üzerinde bulunan talamus sinir dokusunun alt kısmında “Hipotalamus” olarak
adlandırılan bir bölge mevcuttur. Bu bölge bireyin psikolojik filtresidir. İnsana acı ya da sevinç
yaşatan, üzen veya mutlu eden, bireyin çıkarına olan veya olmayan durumları süzer. Beynin
Hipotalamus bölgesi, kişinin kendisi tarafından ya da başkaları tarafından zarar görme olasılığı
olabilecek durumları gidermek amacıyla tehlike ve risklerden en hızlı biçimde uzaklaşmasını sağlar
(Tarhan,2006: 59). İnsanların kendilerine olanları her zaman kontrol edemeyeceği bir gerçektir
fakat duygularını ne şekilde algılayıp, yönlendireceklerinin kararı tamamen kendilerine aittir. Birey
kendi bireysel değeri, düşünceleri, tepkileri ve geçmiş yaşamından edindiği tecrübelerinden
sonuçlar çıkartarak bedenini ve duygu dünyasını kontrolü altına alabilir. Duygular, davranışı etkiler,
davranışı teşvik eder ve bilgiyi süzmemizi ve deneyimimizi yapılandırmamızı sağlar. Gerçekte
duygular tüm insanlarda aynıdır ancak coğrafi-ekonomik etkiler, cinsiyet, iş, statü, kültür gibi
başlıca sebeplerden dolayı duyguyu aktarma biçimleri farklılaştığından duygusal iletişimde
değişmektedir. İnsanlar yaşamları boyunca akıllarından etkilendikleri kadar duygularından da
etkilenirler. Bir insanda etki yaratabilmenin olmazsa olmazı duygularımızdır. Açık bir şekilde
söyleyebiliriz ki duygularımız iletişim kurduğumuz kişilerin davranışlarının belirlenmesinde çok
büyük öneme sahiptir.
Antonio R. Damasio duyguların en temel fonksiyonlarının üç ana grupta toplandığını ifade
etmektedir (Damasio, 1999: 89).
1)
Bireyleri eyleme geçmeye hazırlamak
2)
İleriki eylemleri biçimlendirmek
3)
Sosyal etkileşim kurulmasına destek olmak
Bu gruplar duygu kavramının birçok disiplinde araştırılmasına olanak sağlamıştır.
İnsanlarla iletişimin üç öğesi vardır: Kelimeler, ses tonu ve beden dili. Psikologların
gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda sağlıklı bir iletişim durumunda sözcüklerin önemi % 10, ses
seviyesi ve artikülâsyonun önemi % 30, beden dilinin önemi ise % 60 olarak belirlenmiştir.
Duygusal iletişim insan iletişimin en belirleyici olanıdır ve % 90'ı sözel ifade olmaksızın beden dili
ile kurulmaktadır (Tarhan,2006: 19). Düşünce, duygu ve bedensel deneyimin hepsi de psikolojik
hayatın bileşenleridir; birbirinden ayrılamazlar. Duruşumuz, yüz ifademiz ve beden dilimizle
duygularımızı ifade ediş şeklimiz en az söylediğimiz sözler kadar önemlidir.
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4. Tiyatro Sanatında Duygu
Tiyatronun kökeni, asal amacı hayati ihtiyaçlarını karşılamak olan primitif insanların doğa
ile verdiği savaşa dayanmaktadır. İnsan yaşamının sürekli olarak doğa tarafından etkilenmesine
karşın, primitifler de doğal olanı kendi menfaatine çevirerek, üstünlük kurma çabasına girer.
Üstünlük kurma çabası ise primitif insanların bir arada gerçekleştirdiği sade ve yabanıl oyunlarda
ifade edilir (Nutku, 1976: 18).
Temsil edilen ilkel oyunlarda oynayan kişiler, başlarda sadece bedensel anlatı yolu ile
ayaklarını ve ellerini nesnelere veya birbirlerine vurarak belli bir uyum içinde ritimler oluşturmuş
ancak zamanla oyunlar geliştirilerek melodiler ve anlamsal karşılığı olan nidalar eklemişlerdir.
Gerçekleştirilen bu temsiller, yaşamsal sürecin etkileri doğrultusunda başta tabiat anaya duyulan
saygı ve korku ile birlikte birçok farklı duygunun etkisiyle gelişmiştir. Nihayetinde av hikâyeleri,
adak törenleri, yağmur duaları, dirilme – ölüm temsilleri meydana gelmiştir. İnsan doğası gereği
paylaşım ve aktarım ile var olabilen bir canlıdır. İnsanlar arasındaki paylaşım ve aktarımı sağlayan
köprü ise duygulardır.
İlk insanla birlikte var olan ve ana enstrümanı insan olan tiyatro sanatı; insanların
düşünmesini, sorgulamasını ve eleştirmesini sağlamak için toplumda bir bilinç oluşturmayı
amaçlamaktadır. İnsanların bilinç düzeyine giden yolun duygulardan geçtiği gerçeği ise artık
bilinmektedir. İnsan aklının duygulardan bağımsız olmadığı ve hatta yaşamsal kararlarımızın ana
belirleyicisinin duygular olduğu gerçeği günümüzde Antonio R. Damasio tarafından açık bir şekilde
ortaya konmuştur. Bu gerçek aynı zaman da tiyatro sanatının gerçeğidir.
Tiyatro sanatı ilk olarak antik yunan da Tanrı Dionysos onuruna yapılan törenlerde söylenen
“dithrambos” şarkılarının taklitli danslarla canlandırılması ile ortaya çıkmıştır. Zamanla biçimsel
anlamda belli kalıplar ile kaleme alınmaya başlanan ve liriksel bir boyuta ulaşan “dithrambos”
ezgilerine konuşan kişinin eklenmesiyle diyalog oluşmuş ve bu gösteriler dinsel boyuttan çıkarak
tragedya adı altında, estetik bir biçim ile sanat haline dönüşmüştür (Şener, 2008: 16).
Antik yunan tragedyasının amacı seyircide “katharsis” yani “arınma” hissi yaşatmaktır.
Aristotales’in ifadesi ile Tragedya; “ahlâksal bakımdan ağır başlı, başı ve sonu olan hareketin
taklididir, sanatça güzelleştirilmiş bir dili vardır; hareket eden kişilerce temsil edilir. Bu bakımdan
tragedya salt bir öykü ‘mythos’ değildir. Tragedyanın ödevi, uyandırdığı acıma ve korku
duygularıyla ruhu tutkulardan temizlemektir” (Aristotales, 2007: 28). Aristoteles’in tragedyanın
niteliklerini açıkladığı şu sözleri antik yunan tragedyasının temel amacının seyircinin duygularına
ulaşmak olduğunu göstermektedir.
Tragedyanın amacının izleyicide “Katharsis” yaratmak olduğunu söyleyen Aristotales,
öykülerinin tamamının trajik olmasının tragedyanın en büyük özelliği olduğunu ifade eder.
Tragedya öykülerinin ana gayesi izleyicide korku, saygı ve acıma duygularını yaratmak, yani asal
olarak insanlarda duygu uyandırmayı hedeflemektedir. Antik yunan tiyatrosunda sahnelemede
duyguların öneminin ne denli büyük olduğunun aktarılması daha sonraki dönemlerde de tiyatro
sanatında duygulara yönelime zemin oluşturmuştur.
Antik roma döneminde tiyatronun seyircinin duygularına hitap etmesi gerektiği bir
zorunluluk olarak görülmekteydi. Fakat izleyicinin duygularını tetiklemek ve meydana getirmek
için asal ve en önemli koşul, oyuncuların yaratılmak istenen duyguları öncelikle kendi bedenlerinde
hissetmesi koşuluydu (Brestoff, 1995: 3). Yüzyıllar sonra Rönesans’a gelindiğinde ise G. Sales
aktörün, oynayacağı rolün duygularını kendi içinde samimi bir biçimde yaşaması gerektiğini ifade
etmiştir. 18. Yüzyıl’da ise L. Rccoboni, aktörün seyircide bir İllüzyon yaratabilmesinin yolunun
sadece oynadığı karakterin duygularını hissetmesi ile mümkün olacağını dile getirmiştir (Carlson,
2008: 68). Remond de Albine, aktörün canlandırdığı rol kişisinin duygularını bütünüyle hissetmez
ise, yalnızca rolün noksan bir tablosunu yaratabileceğini ifade etmiştir (Vicentini, 2012: 157).
Tiyatro sanatı adına önemli bir dönem olan 19. Yüzyıl’da ise, M. Schepkin, sahnede her türlü hileye
başvurarak seyirciyi aldatmaya çalışan kurnaz oyuncuya göre bedenindeki hakiki duygularını ateşli
bir heyecan ile hisseden aktörün seyirci üzerindeki tesirinin daha güçlü olduğunu ifade etmiştir
(Danilov, 1938: 3). Tiyatro tarihinde ilk “Oyunculuk Yöntemini oluşturan Konstantin
Stanislavski’ye göre ise sanat, yaşıyor ve nefes alıyor ise gerçektir. Yaşamayan bir şeyin gerçek bir
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sanat olması mümkün değildir. Gerçek sanat, duygu ile var olduğu zaman başlar (Stanislavski,
1996: 41).
Oluşturduğu oyunculuk yöntemi ile gerçekçi tiyatro oyunculuğunun temelini kuran K.
Sergeyeviç Stanislavski, yönteminde aktörün oynadığı karakteri, izleyicinin canlandırdığı karakter
ile duygudaşlık kurabileceği gerçekçilikte oynamasını -Rolü Yaşamak- olarak ifade eder ve Rolü
Yaşamak basamağının aktörün oynadığı karakter ile örtüşür bir şekilde hissetmesi ile
gerçekleşebileceğini söyler. Stanislavski yöntemindeki bu yaklaşımın, Tolstoy’un “sanat bilgiyi
değil, duyguyu aktarır.” Söyleminden hareketle oluşturduğu söylenebilir (Carnicke, 2006: 15-17).
Tiyatro tarihinde ilk oyunculuk kuramını oluşturmuş olan Stanislavski, yönteminde oyuncunun
duygularını tetikleyip, harekete geçirmesini sağlayabileceği “coşku belleği” tekniği oluşturmuştur.
Coşku belleği; oyuncunun, duygularını, geçmişte yaşadığı deneyimleri hatırlayarak uyarmasına
dayalı bir tekniktir ve oyunculuk sanatının baş ilkesi olan bilinç yoluyla bilinçaltına ulaşma
tekniklerinden biridir.
Coşku belleği tekniği, oyuncuyu duygusal olarak etkilemiş olan herhangi bir deneyim ya da
olayın hatırlanmasıdır. Coşku belleği tekniği için, oyuncu yalnızca yaşamış olduğu bir deneyimi
değil, kendisini derinden etkileyen her şeyi kullanabilir. Bu, oyuncunun tanık olduğu bir olay veya
okuduğu bir yazı da olabilir. Oyuncu, böyle durumlarda, olaya tanık olduğu veya yazıyı okuduğu
esnada nasıl hissettiğini hatırlamalıdır (Özüaydın, 2015: 26-27).
Stanislavski ilk olarak yöntemini her ne kadar “içten dışa” oyunculuk yönelimi yani coşku
belleğinden eyleme doğru oluşturmuş olsa da ölümüne yakın bir dönem de yöntemini “dıştan içe”
doğru bir yönelim anlayışına dönüştürmüş ve fiziksel aksiyon yöntemi oluşturmuştur.
Stanislavsi’deki bu değişiminin en önemli sebebi 20. yüzyıl’ın değişen toplum ve sanat anlayışı
doğrultusunda oluşmuş akımların tiyatro algısını değiştirmesi olmuştur.
20.y.y.öncü sanat akımlarını ateşleyen ortam, sanattaki yeni arayışlar, savaşı hazırlayan
koşullar ve savaşın yarattığı sorunlardan kaynaklanmıştır. 1.Dünya savaşı öncesi ulusal güçlenme,
kendine güven, iyimserlik, savaş sonrası düş kırıklığı ve korkuya dönüşmüştür. Savaş şoven
duyguları kamçılamış, savaş sonrası yıkım ise, insanlığa, insana ve uygarlığa karşı kuşkulara yol
açmıştır. Dünyanın içinde bulunduğu bu yeni ortam çağdaş sanat anlayışını ve bununla birlikte yeni
sanat akımlarını doğurmuştur. Çağdaş sanat anlayışına yön veren avant-garde akımların ortaya
çıkışı bu anlayışın oluşumunun mihenk taşı olarak görülmektedir. Bu döneme kadar sanatın birincil
görevi yaşamı ve tabiatı yansıtmaktı ancak avant-garde akımlar bu inanışı sorgulayarak, mantığa,
var olan sanat algısına, burjuva sınıfına, yaşamdan kopuk sanat anlayışına, sanatsal ifade
biçimlerine, her şeye karşı çıkmıştır (Candan, 1994: 92).
Avant-garde tiyatro sanatının öncülerinden olan Antonin Artaud ve Jerzy Grotowski
1960'larda etkilerini arttırarak, batı tiyatrosu anlayışını sorgulayan ve tiyatro sanatının doğuşuna,
köklerine dönmesini savunan çalışmaları ile dikkat çekmişlerdir. Artaud ve Grotowski törensel ve
ilkel “tiyatro oyunu” biçimine odaklanarak, tiyatronun –now and here- koşulunu yaratmış ve çağdaş
tiyatro anlayışında büyük bir etki oluşturmuşlardır. Bu anlayış tiyatroda oyunun oynandığı anın
kendi içinde bir gerçeklik ile yaşandığını ortaya koymaktadır. Nitelik olarak değişime uğrayan
tiyatro sanatında oyunculuk anlayışı da yeniden tamamı ile değişime uğramıştır (Candan, 1994:
124-145). Özellikle Grotowski'nin oyuncuyu tiyatronun asal ve önde tutan anlayışı, kendi
oyunculuk yöntemini var etmesine neden olmuştur. Oyuncuyu her türlü koşullamadan kurtarıp
özgürleştirmeye dayalı bir bedensel çalışma içine sokmuş, bunun için birçok yöntemi bir araya
getirmiştir.
1933 senesinde Amerika'da 'Black Mountain' kasabasına yerleşen Bauhaus sanatçılarından
bazılarının sanatta reform yapmak amacı ile kurdukları sanat okulundan yükselen “sanatta aslolan
biçimdir” öğretisi hızlı bir biçimde yayılmaya başlamıştır. Bu öğreti heykelden resime, danstan
tiyatroya ve akabinde tüm sanatlara yansımıştır. Yıllar içinde bu anlayışın etkileri artarak tüm
dünyaya yayılmış ve 1960 sonlarına gelindiğinde görsellikle uzamın ağır bastığı ve sanatlar
arasındaki sınırın ortadan kaldığı eserler yaratılmaya başlanmıştır (Candan, 1994: 168).
Yirminci yüzyılın ikinci yarısında değişen sanat algısı ile modern-sonrası olarak ifade edilen
sanatta; mekânsal özgürlük, kopukluk, yinelemeler, izleyiciyle kurulan doğrudan iletişim, atölyeler,
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yaratının malzemesi olarak kullanılan nesnenin bizzat sanatsal yaratıya dönüşmesi gibi çeşitli
özellikler meydana gelmiştir. Bu yeni sanat anlayışı ile sanat yapıtındaki biçim-öz ilişkisinde, biçim
üstünlük sağlamıştır. 21. Yüzyıl tiyatro sanatında performansa, görselliğe ve biçime yönelim, öz ile
birlikte duygu kavramının önemini de tiyatro sanatında geri planda bırakmıştır.
5. Sonuç ve Öneriler
Her ne kadar duygu kavramının akıldan bağımsız olmadığı, hayatımızda ve aldığımız
kararlarımızda aklımızdan daha etken olduğu gerçeği 20 yüzyılda bilimsel olarak kanıtlanmış olsa
da 21. Yüzyıl tiyatro sanatında biçime yönelim ile duyguların sahne üzerindeki etkisinin yeteri
kadar göz önünde bulundurulmadığı söylenebilir.
İnsan bir konuyu öğrenirken veya yeni bir bilgi edinirken ne kadar çok duyu organını
devreye sokar ve konuyla ne kadar sıkı duygusal bağ kurarsa konuyu o ölçüde kalıcı olarak
öğrenebilir. Bu nedenle geçmişte yakın olduğumuz bir insanın adını, yaşını, evinin kapı numarasını
unutabiliriz ancak onun bizde oluşturduğu olumlu ya da olumsuz duyguları unutmayız.
Bu durum tiyatro sanatı için de aynı ölçüde geçerlidir. Çünkü tiyatro hayatın estetize edilmiş
bir yansımasıdır. Günümüzde yapılan performansa yönelik biçimsel sahneleme, soyut çalışmalar ve
sahne tasarımı olarak görselliğin göz doldurduğu tiyatro uygulamaları insanlarda duygu
yaratabildiği ölçüde etkili olabilir.
Duygu Kavramı’nın insan yaşamı üzerindeki gücünü tiyatro sanatında etkin olarak
kullanabilmek için lisans düzeyinde tiyatro eğitimi veren güzel sanatlar fakülteleri, müzik ve sahne
sanatları fakülteleri ve konservatuarların tiyatro bölümlerinde Duygu Kavramı’nın insan
yaşamındaki yeri, kararlarımız ve eylemlerimiz üzerindeki etkileri teorik ders olarak verilmelidir.
Teorik dersler ve uygulama derslerinde daha fazla duygu alıştırmaları yapılarak öğrencilerin
duyguları tanımaları sağlanmalıdır. Duygu alıştırmaları ile duygularını tanıyan ve duygusal
yönelimlerinin kontrolünü eline alabilen tiyatro bölümü öğrencilerinin yaratıcılık düzeyleri
gelişecektir. Duygular, katman katmandır ve bu katmanlarda hangi duyguların olduğu kişiden
kişiye, olaydan olaya değişmektedir. Duyguların yaşanış ve ifade biçimleri coğrafi, ekonomik,
sosyolojik, fizyolojik ve psikolojik özelliklere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yani dünya
üzerinde 8 milyar tane insan varsa 8 milyar tane de duygu olduğu söylenebilir.
Duygular bir kez ortaya çıkınca sonraki davranışlarımızın güçlü tetikleyicisi olurlar. An be
an eylemin seyrini de belirlerler. Günümüz performansa dayalı tiyatro anlayışının asal öğesinin
eylem olduğu düşünülünce 21. Yüzyıl tiyatro uygulamalarında duyguların ne denli önemli olduğu
apaçık ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak diyebiliriz ki duygular her şey değildir ancak
yaşamımızdaki her şeyin duygularla bir ilişkisi vardır.
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BÜYÜK BUDAPEŞTE OTELİ FİLMİNDE GERÇEK-KURMACA DÜNYA VE
STEFAN ZWEİG İLE İLŞKİSİ
THE RELATIONSHIP WITH THE REAL-FICTION WORLD AND STEFAN ZWEIG IN THE
FILM OF THE GREAT BUDAPEST HOTEL
Kenan Önsever
Araş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
ÖZET
Wes Anderson’ un yapıtlarında özyaşamöyküsünün izleri çokça görülen Stefan Zweig’dan ve
eserlerinden ilham alarak yönettiği 2014 yapımı Büyük Budapeşte Oteli filmi, Zweig’ın öyküleme
biçimi ve Anderson’ un yaratıcı dehasının bir ürünüdür. Filmlerinde yarattığı özgün plastik
evrenlerle Amerikan bağımsız sinemasının en önemli yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen
Anderson, filmin senaryosunu oluştururken geleneksel olarak doğrusal bir adaptasyon anlayışının
ötesinde yenilikçi bir disiplinlerarası yaklaşım kullanmıştır. Anderson’ un görüntülerinin görsel
kalitesindeki stilistik tutarlılık ve imgeler her zaman gerçeklikten ziyade aşırı gerçekçilik izlenimi
yaratmaktadır. Sunulan bu dünya içinde kurmaca olan ise Anderson’ un mesajını iletmektedir.
Anderson’un filmlerinde kurduğu masalsı atmosfer, masalsı bir üslupla aktarılan hayali bir dünyada
geçmektedir. Fakat bu hayali dünyadaki her şey göstergebilimsel olarak bir gerçeği işaret
etmektedir. Anderson, Büyük Budapeşte Oteli Filmi’nde de ilk bakışta masalsı bir dünyada hayali
bir hikâyeyi aktarıyor gibi görünmekte fakat yarattığı bu hayali dünyadaki kişiler, nesneler, olaylar
ve mekânlar ile var olan bir gerçeğe atıfta bulunmaktadır. Filmde 2. Dünya Savaşı öncesi
Avrupa’sı(1932) ile Savaş sonrası Avrupa’sı(1960) arasındaki yıkım gerçeği ve insan yaşamı
üzerindeki etkileri estetik bir kurmaca dünyada sunulmaktadır.
Bu çalışmada, Stefan Zweig’ın yaşamı ve eserlerinden ilham alınarak hayali bir kurmaca dünyada
yaratılan Büyük Budapeşte Oteli filminde Stefan Zweig ve eserlerinin izleri araştırılacak ve bu
hayali dünyadaki kişi ve olayların gerçekte nelere karşılık geldiği incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Sinema, Büyük Budapeşte Oteli, Wes Anderson, Stefan Zweig
ABSTRACT
Inspired by Stefan Zweig, whose traces of Wes Anderson's autobiography is widely seen in his
works, the 2014 Great Budapest Hotel is a product of Zweig's narrative style and Anderson's
creative genius. Anderson, who is considered as one of the most important directors of American
independent cinema with the original plastic universes he created in his films, has traditionally used
an innovative interdisciplinary approach beyond creating a linear adaptation. Stylistic consistency
and images in the visual quality of Anderson's images always create the impression of extreme
realism rather than reality. The fiction in this presented world conveys Anderson's message.
Anderson's fairy-tale atmosphere in his films takes place in an imaginary world that is conveyed in
a fairy-tale style. But everything in this imaginary world signifies a semiotic truth. Anderson, at
first glance in the Grand Hotel Budapest, seems to convey a fictional story in a fairy-tale world, but
refers to a reality that exists with the people, objects, events and places in this imaginary world.
The film presents the reality of destruction between pre-World War II Europe (1932) and post-war
Europe (1960) and its effects on human life in an aesthetic fictional world.
In this study, traces of Stefan Zweig and his works will be explored in the Great Budapest Hotel
film created in an imaginary fictional world inspired by the life and works of Stefan Zweig and at
the same time, the realities of the people and events in this imaginary world will be examined.
Keywords: Cinema, Great Budapest Hotel, Wes Anderson, Stefan Zweig

www.iksad.org.tr

İKSAD

244

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

“Fakat sonuç olarak her gölge, ışığın bir çocuğudur ve sadece aydınlığı ve karanlığı,
savaşı ve barışı, yükselişi ve çöküşü gören kişi hayatı gerçekten yaşamış sayılır.” (Zweig, 2011).
Edebiyat ve sinema farklı ifade biçimleri kullanmaktadır; edebiyat, sözcükleri kullanırken,
sinema ise görüntüyü, müziği ve sesleri kullanmaktadır. Bu nedenle sinema ve edebiyat arasındaki
ilişkinin incelenebilmesi için öncelikle sahip oldukları ortak ve farklı noktaların göz önünde
bulundurulması gerekmektedir. Uyarlamalar, bu bağlamda, sinema ve edebiyat arasındaki en
önemli geçiş noktasını oluşturmaktadır.
Uyarlama, daha çok uygun duruma getirme eylemi, adaptasyon anlamında kullanılmaktadır.
Sözlükte ise, bir yapıtı, bir metni başka bir izleyici ya da okuyucu kitlesinin beğenisine, başka bir
sanatsal etkinlik alanı için o sanatın tekniğine uyarlamak olarak tanımlanmaktadır. SinemaTelevizyon Terimleri Sözlüğü'nde ise uyarlama, "sinema için hazırlanmamış bir metni sinemaya
uygun biçime sokma" şeklinde tanımlanmıştır (Özön, 1981).
Uyarlamalar farklı yazarlarca değişik türlere göre sınıflandırılsa da genel olarak üç temel
uyarlama biçiminden söz etmek mümkündür: 1) Bire bir uyarlama veya yakın uyarlama 2) Aslına
sadık veya yarı bağımsız uyarlama 3) Serbest uyarlama. Bire bir uyarlama, kaynak metnin olduğu
gibi sinemaya aktarıldığı uyarlama biçimidir. Söz konusu uyarlama türünde kaynak metne sadakat
önem taşır. Aslına sadık uyarlama, kaynak metnin bazı bölümlerinin yönetmen tarafından belirli bir
amaç için değiştirildiği, çıkarıldığı veya eklemelerin yapıldığı uyarlama biçimidir. Serbest uyarlama
ise kaynak metnin sadece başlangıç noktasını temsil ettiği, metindeki çoğu öğenin dışarıda
bırakıldığı uyarlama biçimidir (Erus, 2005).
Uyarlamanın edebi esere sadık olup olmadığı uzun yıllar temel değerlendirme ve eleştiri
noktası olmuştur. Ancak günümüzde metinlerarası değerlendirme anlayışı ile uyarlamaya farklı
noktalardan yaklaşılmaktadır. Bu durumda nelerin uyarlanıp nelerin uyarlanmadığı, nelerin alındığı
ve nelerin dışarıda tutulduğu anlam kazanmaktadır. Film sadece kaynak romandan değil, film
endüstrisinin ve dönemin kültürel-toplumsal koşullarından da etkilenmektedir. Uyarlanan film,
romanı bilen ve karşılaştırma yapmaya hazır seyirciler ve anlatıyı ilk defa sinemada görenler için
farklı anlamlar taşımaktadır.
Uyarlama, öncelikle bir film olarak görülmeli ve esere bir film olarak yaklaşılmalıdır. Bu
süreçte yönetmen edebiyatçının kurduğu dünyadan, okuduğu edebi eserin temasından, bir
karakterden ya da eserin sadece bir bölümünden hatta bir cümlesinden etkilenmiş olabilir. Bu
etkilenme doğrultusunda yönetmenin edebi eseri sinemaya uyarlama süreci başlamakta ve ardından
eser senaryolaştırılmaktadır.
Auteur Wes Anderson’ un Stefan Zweig’ın yaşam öyküsü ve eserlerinden esinlenerek
senaryosunu Hugo Guinness ile birlikte yazdığı ve yönettiği 2014 yapımı Büyük Budapeşte Oteli1
filmi bu bağlamda değerlendirildiğinde ölçütlerin bir kısmına uyuyor olsa bile uyarlama sınırlarının
dışında kalmaktadır. Çünkü Wes Anderson filmin senaryosunu oluştururken Stefan Zweig’ın
otobiyografik romanı Dünün Dünyası ile birlikte üç farklı eserinden esinlenmiştir. Anderson,
geleneksel olarak doğrusal bir adaptasyon anlayışının ötesinde yenilikçi bir disiplinlerarası yaklaşım
kullanmıştır. Anderson’ un filmin sonundaki ifadesi ile “ inspired by the writings of Stefan Zweig”
(Anderson, 2014) Stefan Zweig ve eserleri Büyük Budapeşte Oteli için ilham kaynağıdır.
1

11 Nisan 2014 gösterim tarihli Büyük Budapeşte Oteli filmi toplamda yirmi bir adet ödül almıştır. Filmin aldığı
ödüller: Oscar(2015); En İyi Film Müziği Oscar ödülü, En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı Oscar ödülü, En İyi Kostüm Tasarımı
Oscar ödülü, En İyi Yapım Tasarımı Oscar ödülü – Altın Küre; Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Film Ödülü – BAFTA;
En İyi Özgün Senaryo Ödülü, En İyi Film Müziği Ödülü, En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü, En İyi Makyaj ve Saç Ödülü, En İyi
Yapım Tasarımı Ödülü - Film Eleştirmenleri; En İyi Komedi Filmi Ödülü, En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü, En İyi Sanat
Yönetimi Ödülü - Amerikan Senaryo Yazarları Birliği Film Dalında En İyi Özgün Senaryo Ödülü - David di Donatello En
İyi Yabancı Film Ödülü - ABD Ulusal Film Eleştirmenleri Derneği En İyi Senaryo Ödülü - Satellite; En İyi Kostüm Tasarım
Ödülü, En İyi Sanat Yönetmenliği ve Yapım Tasarımı Ödülü - Amerikan Kostüm Tasarımcıları Birliği Dönem Filmi Dalında
En İyi Kostüm Tasarımı Ödülü - Dönem Filmi Dalında Sanat Yönetmenleri Birliği Ödülü - Golden Eagle Award for Best
Foreign Language Film - New York Film Eleştirmenleri Birliği En İyi Senaryo Ödülü - Nastro d'Argento for Best Costume
Design.
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Film, Zubrowka adlı hayali bir ülkede, genç bir kadının Stefan Zweig olduğu düşünülen bir
yazarın anıtının önünde The Grand Budapest Hotel adlı kitabı açmasıyla başlar. Kitabın arka
kapağında “yazar” karakterini canlandıran Tom Wilkinson’ın fotoğrafı vardır. Burada Zweig ile
Wilkinson’ın oynadığı yazar arasında büyük bir benzerlik görülmektedir. Doğrusal bir zamanda
ilerlemeyen filmde daha sonra 1980’li yıllardan 1960’lı yıllara dönülür. Otele yeni yerleşen yazarın
genç hâli (Jude Law) küçük ve banyosuz bir odada kalan otelin sahibi Zero Moustafa ile tanışır
(Murray Abraham) ve ona oteli nasıl aldığını sorar. Bu soru üzerine tüm filmin anlatısı ana karakter
Gustave H. (Ralph Fiennes) olmasına rağmen Zero Mustafa’nın ağzından aktarılır. Stefan Zweig’ın
anılarından oluşan ve kendi yaşadıklarını anlattığı Dünün Dünyası, Bir Avrupalının Anıları (Zweig,
2011) eserinde olduğu gibi burada Zero Moustafa da otobiyografisini kendi anlatmaktadır.
Zero’nun hikâyesini anlatmaya başlaması ile birlikte tekrardan zamanda bir geriye dönüş
yapılarak 1932 yılına, Zero’nun (Tony Revolori) Mösyö Gustave H. ile tanışıp Büyük Budapeşte
Oteli’nde lobby boy olarak işe başladığı zamana gidilir. Gustave, Zero’yu Lobby boy olarak
yetiştirmeye başlar ve aralarında bir yakınlık oluşur. Bir süre sonra Gustave gazetede zengin, sarışın
ve yaşlı sevgilisi Madam D.’nin (Tilda Swinton) ölüm haberini görünce, Zero’yu da yanına alarak
cenaze törenine katılmaya gider. Şatoya vardıklarında Madam D.’nin çok değerli bir eser olan
Elmalı Oğlan tablosunu Gustave’a bıraktığı açıklanmaktadır. Madam D.’nin oğlu Dimitri (Adrien
Brody) buna karşı çıkar ve annesini Gustave H.’in öldürdüğünü söyler. Yaşanan arbede sonrasında
Gustave ve Zero gizlice Elmalı Oğlan tablosunu alıp kaçarlar. Tablonun çalındığını fark eden
Dimitri tabloyu almak için Büyük Budapeşte Oteli’ne gider.
Tüm bu olaylar yaşanırken savaş başlamış ve ZZ armalı Lutz Askerleri Büyük Budapeşte
Oteli’ni işgal etmiştir. Otele gelen Dimitri, ara katta Gustave ve Zero ile karşılaşır ve onlara ateş
eder. Silah seslerini duyan askerler koridora çıkıp kimin ateş ettiğini ve neden ateş ettiğini
anlamadan birbirlerine ateş etmeye başlarlar. Bu kargaşada Zero ve sevgilisi Agatha (Saoirse
Ronan) tabloyu alıp arkasındaki Madam D.’nin gizli vasiyetnamesini bulurlar. Madam D.
vasiyetnamede, cinayete kurban gitmesi durumunda Büyük Budapeşte Oteli de dâhil olmak üzere
bütün mal varlığını Gustave H.’e bıraktığını belirtmiştir. Cinayet suçundan aklanan Mösyö Gustave,
Zero ve Agatha ile birlikte Lutz’a gitmek üzere tren yolculuğuna çıkar. Sınırda Lutz askerlerinin
göçmen Zero’yu trenden indirmek istemesi üzerine Gustave askerlerle kavga eder ve ardından yine
bir zamanda sıçrama ile 1960’lı yıllara dönülür. Yaşlı Mr. Zero Moustafa yazara, Gustave H.’in
vurulduğunu ve böylece her şeyin ona kaldığını söyler. Burada tekrardan bir zamanda sıçrama olur
ve 1980’li yıllara dönülür. Yazarın anıtı önünde genç kadın The Grand Budapest Hotel kitabını
okurken film sona erer.
Wes Anderson yazar ve Cabinet dergisinin bağımsız editörü olan George Prochnik ile
yaptığı röportajda Zweig’ın onun için nasıl bir ilham kaynağı olduğunu şöyle ifade etmektedir,
“Roman kahramanı her adımda doğru şeyi yapmaya çalışırken, motivasyonu biraz karmaşıktır;
ama yaptığı her şey, durumu bir anlığına kurtarmak için bile yapılmış olsa, nihayetinde onu daha
da, daha da, daha da derine gömer. Ve bir diğer şey, kitabın savaşa doğru gitmesidir. Dünün
Dünyası’nı okumaya Merhamet’i okumayı bitirdikten hemen sonra başlamıştım. Bu ânın
eserlerinde tekrar tekrar nasıl yansıtıldığını görürsünüz.” ( Zweig, 2017).
Büyük Budapeşte Oteli eğlenceli bir komedi filmi olsa da 2. Dünya savaşı öncesi
Avrupası’na duyulan özlemin hüznünü barındırmaktadır. Anderson eserleriyle yakın bir zamanda
tanıştığı Stefan Zweig’ın savaş öncesi yılların Viyana’sını her yerinden sanat fışkıran bir atmosferle
tarif edişinden etkilendiğini, Avrupa’nın yıllar içinde geçirdiği dönüşümden Zweig’ın duyduğu
hüznü hissedebildiğini ifade etmiştir (Çiftçi, 2014). Stefan Zweig Dünün Dünyası adlı eserine savaş
öncesi Avrupa’sının ne kadar güzel ve yaşanası olduğunu anlatarak başlar ancak savaş ile birlikte
Avrupa’nın intihar ettiğini söyleyerek hüzünlü ve karanlık bir biçimde bitirir. (Zweig, 2011) Büyük
Budapeşte Oteli’nde de Stefan Zweig’ın Dünün Dünyası adlı eserinde olduğu gibi ilk olarak savaş
öncesi Avrupa’sının ne kadar güzel olduğunu görürüz. 1932 yılında renkli, sıcak ve samimi olan
Büyük Budapeşte Oteli adeta bir doğum günü pastasını andırırken savaş sonrasında solgun ve
ruhsuz bir binaya dönüşmektedir.
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Görsel 1: 1932-1968 Yılları Büyük Budapeşte Oteli Görünümü
Harmut Müller Stefan Zweig biyografisinde Zweig’ın büyülü Avrupa’sını, büyüdüğü
Viyana şehrindeki yaşam biçimini şöyle ifade etmektedir; "Stefan ve okul arkadaşları önemli bir
prömiyeri ayakta izlemek üzere bilet edinmek için üç saat öncesinden kuyruğa girerlerdi.
Filarmoni'nin provalarına usulca sokulur, üniversitenin derslerinde itişip kakışır, kafeleri dolduran
Mercure de France, Neue Rundschau, Burlington Magazin gibi ulusal ve uluslararası gazeteleri
doyumsuzca okur ve yayımlanan sanatsal eleştiriler hakkında tartışırlardı" (Müller, 2012).
Avrupa kavramını eserleri ve hayatının tam merkezine oturtan Stefan Zweig kendisini tam
olarak Avrupalı bir birey olarak görmekte ve insanlığın merkezinde olduğu hümanizm anlayışını
benimsemektedir. İnsanların zarar görmemelerini isteyen Zweig, her daim uzlaşmadan ve barıştan
yana olmakta, Avrupa'nın tecrübe ettiği savaşı çok saçma ve acımasız bulmaktadır (Kayğın, 2014).
Stefan Zweig, eserlerinde tıpkı kendisi gibi trajik yaşantıları olan kişileri kaleme almıştır.
Zweig’ın yapıtlarının çoğunda acı çeken, yenilgilere uğramış kişilere karşı çok olumlu, gücü her
şeyin üzerinde görenlere karşı ise olumsuz bir anlatım biçimini tercih ettiği söylenebilir. Anderson,
George Prochnik ile yaptığı röportajda Zweig’ın sürekli olarak intiharı düşündüğünü ve eserlerinin
birçoğunda da intihardan söz ettiğini ifade etmiş fakat filminde intihar kullanmamıştır ( Zweig,
2017). Ancak filmin ana karakteri Gustave H. pozitif ve eğlenceli bir adam olmasına rağmen içten
içe mutsuzdur ve yaşlı kadınlarla birlikte olmaktadır. Tüm otel çalışanları birlikte yemek yerken o
tek başına küçük odasında yemek yemekte ve bir tek Zero Moustafa ile yakın ilişki kurmaktadır.
Stefan Zweig’ın adı filmin sonundaki açıklama dışında filmde geçmemektedir. Fakat
anlatılan olaylardan Zweig’ın 1968 ve 1985 yıllarında Jude Law ve TomWilkinson tarafından
canlandırılan Yazar karakteri ile bir benzeşimi göze çarpmaktadır. Wes Anderson filmde Stefan
Zweig’a ithafen bir yazar karakteri yaratmıştır.
Filmin başında görülen hikâyenin yazarı 1968 yılında Büyük Budapeşte Oteli’ne ziyarete
gelmiş, tesadüfen tanıştığı otel sahibi Mr. Zero Moustafa’dan Büyük Budapeşte Oteli’nin hikâyesini
dinlemiştir. Filmin sonunda ise uzun bir Güney Amerika seyahatine çıktığını ve uzun yıllar
Avrupa’ya dönmediğinden bahsetmektedir. Stefan Zweig’ın biyografisi incelendiğinde ise Zweig’ın
1881 yılında Viyana’da doğduğu, 1. Dünya Savaşı’nı yaşadığı, 1933’te Yahudi kökenli olduğu için
eserlerinin Naziler tarafından yakıldığı ve bu sebeple Londra’ya oradan da 2. Dünya Savaşı
sırasında Güney Amerika’ya göç ettiği görülmektedir. 1942’de ise Avrupa’nın içine düştüğü
www.iksad.org.tr

İKSAD

247

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

durumdan duyduğu üzüntü ve yaşadığı düş kırıklıkları nedeniyle karısı Lotte Altmann ile birlikte
Rio kentinin Petropolis semtinde intihar ettiği bilinmektedir (Müller, 2012).

Görsel 2: 1968 – 1985 Yıllarında Yazar
Filmlerinde yarattığı özgün plastik evrenlerle Amerikan bağımsız sinemasının en önemli
yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen Wes Anderson anlatılan olay, karakter ve isimlerle birden
fazla anlam içeren ve seyirciyle etkileşimi üst düzeyde tutan bir anlatımı tercih etmektedir. Genel
olarak Anderson ’un filmleri parlak renkleri, titizlikle oluşturulmuş görüntüleri ve merak uyandıran
karakterleriyle tanınmaktadır. Büyük Budapeşte Oteli filmi ise Film eleştirmenlerinin birçoğuna
göre Anderson’ un ustalık eseri olarak kabul edilmektedir. Filmin olay örgüsünün ilerleyiş
biçiminde ve sahnelerinde Stefan Zweig’ın eserlerindeki biçimsel yapının bir benzerini görebilmek
mümkündür. Stefan Zweig’ın kaleme aldığı biyografi ve monografiler belirli, düzgün anlatılar
içerirken, hikâyeler matruşka bebeklerini andırır, uzak diyarlarda geçen, farklı anlatıcılar tarafından
dillendirilen hikâye içinde hikâye biçimindedirler (t24.com.tr, 2014).
Anderson’ un filmin senaryosunu yaratırken Zweig’ın öyküleme biçiminden esinlendiği
başlıca eseri “Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat” (Zweig, 2017) adlı uzun öyküsüdür.
Röportaj sırasında Prochnik’ın “Sizi özellikle bu esere çeken ne olmuştu?” sorusunu Anderson,
“Zweig bu eserde Fransız Rivierası’nı ve bir kadının deneyimlerini ortaya koyar. Burada da aynı
öykü anlatım tekniğini kullanır. Sahneyi, aralarında geçen bir şeye, aralarındaki bir tür skandala
tepki veren birçok insanla kurar ancak öykü nihayetinde bununla ilgili değildir. Bu sadece giriştir.
Ve bu formu çok sevdim.” (Zweig, 2017) şeklinde yanıtlamıştır. Anderson, öykünün bir moteldeki
evli bir kadının genç bir adamla kaçışı ile başlayıp daha sonra müşterilerden yaşlı Mrs. C.’nin
öyküsüne odaklanmasından çok etkilenmiş ve filmin senaryosunu bu biçimde katmanlı ve sürprizli
bir biçiminde yaratmıştır. Filmin başında oteldeki bir müşteri olarak gördüğümüz Gustave H.’in
sevgilisi Madam D.’nin ölümünden sonra otelin sahibi olduğunu ve mal varlığını Gustave
bıraktığını öğreniriz. Gustave’da ölünce her şey tek varisi olan Zero Moustafa’ya kalır.
Anderson’un filmlerinde kurduğu masalsı atmosfer, masalsı bir üslupla aktarılan hayali bir
dünyada geçer. Fakat bu hayali dünyadaki her şey göstergebilimsel olarak bir gerçeği işaret
etmektedir. Anderson’ un görüntülerinin görsel kalitesindeki stilistik tutarlılık ve imgeler her zaman
gerçeklikten ziyade aşırı gerçekçilik izlenimi verir. Sunulan bu dünya içinde kurmaca olan ise
Anderson’ un mesajını iletmektedir. Örneğin filmin ikinci tren yolculuğu sahnesinde Zero
Moustafa’yı göçmen olduğu için trenden indirmek isteyen ZZ armalı Lutz askerlerine Mösyö
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Gustave “faşist pislikler” (Anderson, 2014) diye bağırır. Bu haykırış maddi ve manevi her şeyi
Naziler tarafından yok edilen Stefan Zweig adına Anderson’un ifadesidir.

Görsel 3: 2. Tren Sahnesi
Anderson, Zweig’ın karanlık hayatından etkilenmesine karşın tam tersine hayali ve keyifli
bir dünyayı tercih etmesinin sebebini, röportaj sırasında Prochnick’in yaptığı şu yoruma katılarak
göstermektedir. “Bu durum, Zweig’ın gerçeği görmekten aciz olduğu düşüncesinden uzaklaştırıyor
bizi ve şu yoruma götürüyor: Zweig hayal gücünde yaşamayı o kadar çok istiyor ki, bu istek,
gerçeğin etkisini hafifletebilir.” ( Zweig, 2017).
Wes Anderson, 2. Dünya Savaşının yarattığı yıkımı ve Zweig’ın bu savaş yüzünden intihar
edişindeki karanlığı, hikâye ve karakterlerini savaşın dışında tutmaya çabalayarak hafifletmeye
çalışmıştır. Böylece Anderson, Büyük Budapeşte Oteli’ni etkileyici ve keyifli bir hale getirmiş ve
filmi bir biyografi filmi olmanın ötesine taşımıştır. Filmin odağına savaşı almayı tercih etmediğini
bariz bir şekilde gösteren Anderson, filmdeki gazete sahnesi ile bu durumu seyirciye
göstermektedir. Filmin başlarında Zero Mustafa bir gazete alır ve koşa koşa Gustave H.’in yanına
gider. Gazetenin manşetinde “Yeniden Savaş Çıkabilir” yazmaktadır. Manşetin altındaki küçük
haberde ise “Yaşlı bir kadın ölü bulundu” yazmaktadır. Hem Zero’nun hem de Gustave H.’in
dikkatini alttaki bu küçük haber çeker, çünkü ölen yaşlı kadın Gustave H.’in sevgilisi olan, filmin
başında otelden ayrıldığını gördüğümüz Madame D.’dir. Savaşın başladığı, askerlerin kenti ele
geçirip otele yerleştikleri sırada bile Gustave H. ve Zero Moustafa kendi dertleriyle uğraşıp savaşı
görmezden gelmektedir. Böylece Anderson savaşı filmin arka planında bırakarak Madam D.’nin
ölümü ve sonrasında gelişen olaylara odaklanmaktadır (Bostancıoğlu, 2015).
Filmde savaşın bariz bir biçimde gösterildiği en önemli sahneler tren yolculuğu sahneleridir.
Hem giderken hem de dönerken treni durduran ZZ askerleri göçmen vizesi olmasına rağmen ülkede
kaçak olarak yaşadığını düşündükleri Zero Moustafa’yı alıkoymak isterler ama Gustave H. buna
karşı çıkar ve askerler tarafından darp edilirler. Yaşanan arbede sonrasında Gustave H.’in eskiden
annesi ile birlikte olduğu komutan Henckels (Edward Norton)’in kompartımana gelmesi ile Zero
bırakılır ve kurtulurlar. Anderson yaşanan bu olay sonrasında Gustave H.’in ağızından; “Bir
zamanlar insanlık olarak bilinen şu vahşi mezbahada hâlâ ufak da olsa bir umut ışığı kalmış,
görüyorsun değil mi?” (Anderson, 2014) şeklinde bir gönderme yaparak dönemin içinde bulunduğu
vahşeti ortaya koymaktadır.
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Sonuç olarak Anderson, Büyük Budapeşte Oteli Filmi’nde ilk bakışta hayali bir dünyada
hayali bir hikâyeyi aktarıyor gibi görünse de yarattığı bu hayali dünyadaki kişiler, nesneler, olaylar
ve mekânlar ile var olan bir gerçeğe atıfta bulunmaktadır. Filmin kurmaca dünyası bir nevi
Zweig’ın dünyasının bir izdüşümüdür. Büyük Budapeşte Oteli kurmaca bir ülke olan Zubrowka’da,
hayali bir yapıdır ancak gerçek Dünyada alacalı renkleri, tüm ihtişamı ve konsiyerji Mösyö Gustave
H. ile Stefan Zweig’ın özlemini duyduğu Avrupa’yı temsil etmektedir. Ayrıca göçmen olduğu için
Zero’yu tirenden indirmek isteyen ve filmin sonuna doğru Büyük Budapeşte Oteli’ni işgal edip
hiçbir mantıklı sebep yokken birbirlerine ateş etmeye başlayan ZZ armalı Lutz askerleri gerçekte 2.
Dünya savaşı sırasında Avrupa’yı harap eden Nazi Almanya’sı askerlerini işaret etmektedir.
Wes Anderson’un uyarlama diyemediğimiz fakat edebiyattan, Zweig’ın eserlerinden ilham
alarak her detayı ile ilmek ilmek yarattığı “Büyük Budapeşte Oteli” daha sonra televizyon ve film
eleştirmeni Matt Zoller Seitz tarafından filmin çekim süreci, esin kaynakları ve göndermelerinin
anlatıldığı “The Wes Anderson Collection: The Grand Budapest Hotel” (Seitz, 2015) adı ile
tekrardan edebiyata döndürülerek adeta bir döngüyü tamamlamıştır.
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II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ İZMİR MİZAH DERGİLERİNDE
İSTİBDAT VE II. ABDÜLHAMİT TASVİRLERİ1
DESCRIPTIONS OF AUTOCRACY AND ABDULHAMID II IN COMIC PAPERS IN
IZMIR DURING THE SECOND CONSTITUTIONAL ERA
Kezban ACAR
Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Şehriban AKSOY
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yüksek Lisans Mezunu
Özet
II. Meşrutiyet üzerine ülkemizde birçok çalışma kaleme alınmıştır. Bir kısmı genel olarak
her yönüyle meşrutiyet dönemini ele alırken, bir kısmı özel olarak o dönemdeki iktidar muhalefet
ilişkilerini veya genel olarak siyasi yapıyı incelemişlerdir. Ayrıca o dönemde kadın ve işçi
hareketleri, edebiyat eserleri ve basını ele alan eserler de mevcuttur. Hatta II. Meşrutiyet dönemi
basın çalışmaları içinde o dönemde İzmir’de çıkan mizah dergileri hakkında teknik bilgiler sunan
veya bu dönemdeki Türk karikatürünü inceleyen; hatta spesifik olarak II. Meşrutiyet Dönemi
İzmir’de yayımlanan mizah dergilerini ele alan bazı önemli çalışmalar da bulunmaktadır. Ancak bu
çalışmalardan hiç birisi özelde İzmir mizah dergilerinde istibdat ve Abdülhamid dönemini
incelemez.
Mizah dergilerinde istibdat sadece baskı içeren bir yönetim biçimi değil, birçok
olumsuzluğun özdeşleştirildiği bir kavram olarak öne çıkar. Hatta basının, Meşrutiyet’in ilanından
sonra bile istibdadın geri geleceğine dair bir endişe duyduğu görülür. Benzer şekilde II. Abdülhamit
de eski rejime dönmeye hazır, II. Meşrutiyetin getirdiği düşünce ve basın özgürlüğü, anayasa gibi
kavramlara düşman ve çok daha fazlası olan bir padişah olarak resmedilmiştir. II. Meşrutiyet
döneminde İzmir’de çıkan mizah dergilerini temel alan bu çalışma, bu imgelemleri analiz etmeyi ve
değerlendirmeyi, bunu yaparken de özellikle mizah dergilerinin eleştirilerinde kullandıkları dile ve
üsluba dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: II. Meşrutiyet, İzmir, Mizah Dergileri, Abdülhamit, İstibdat
Abstract
There have been many studies on II. Constitutional Era (1908-1918) in Turkey. While some
of these studies portray a general picture of the era, some others specifically deal with relations
between government and opposition. In addition, there are some studies, focusing on women’s
movement, strikes, literature and press during that time. There are even some studies providing
some technical information on comic journals published in İzmir during the II. Constitutional Era.
However, there is not a specific study analyzing how these comic journals portrayed Abdülhamid II
and his authoritarian regime. Based on comic journals such as Edep Yahu, Kukuruk, Neşter and İbiş,
this paper aims to fulfill this gap.
Keywords: II. Constitutional Era, İzmir, Comic Journals, Abdülhamid, Authoritarian regime
Giriş
5 Haziran 1876 tarihinde Sultan Abdülaziz intihar edince tahta Abdülaziz’in yeğeni Sultan
Murat çıkarılmak istenmiştir. Ancak Murat sağlık probleminden dolayı tahta geçemeyecek
durumdaydı. Bunun üzerine tahta Abdülaziz’in yeğeni II. Abdülhamit getirilmiştir. Otuz yıl
iktidarda kalan Abdülhamit döneminde, I. Meşrutiyetin ilanı, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı, Berlin
Antlaşması, Pan-İslamizmin ortaya çıkışı, Girit Sorunu, Ermeni isyanlarının başlangıcı, Bosna-

1

Bu makale, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Anabilim Dalında
gerçekleştirilen, II. Meşrutiyet Döneminde İzmir’de Yayımlanan Mizah Dergilerinde Sosyo-Ekonomik, Siyasi ve
Kültürel Yansımalar başlıklı yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.
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Hersek’in Avusturya Macaristan tarafından işgali ve sonra ilhakı gibi birçok önemli olay
yaşanmıştır. (Zürcher, 2014: 116-119; Acar, 2004: 113-124)
Bunların yanı sıra, Abdülhamit dönemi, basın ve düşünce özgürlüğü konusundaki baskıcı
tavır ve istibdat ile öne çıkmıştır. Hem 1875 Bosna-Hersek İsyanı ile başlayan Balkan Krizi hem de
ardından yaşanan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı bu anlamda özellikle önemlidir. Çünkü özellikle bu
gelişmeler Osmanlı Devleti’nde Meclis’in ve 1876’da ilan edilen Meşrutiyet’in sonunu
hazırlamıştır. 93 Harbi olarak tarihe geçen Osmanlı-Rus Savaşı üzerine Padişah Meşrutiyet’i rafa
kaldırdığını duyurmuş, (Altın, 2014: 36) böylece anayasa kaldırılmasa bile ülke mutlak bir
yönetimle idare edilmeye başlanmıştır. (Zürcher, 2013: 122)
Bu dönemde siyasî konular yasak olduğu için dergileri daha çok edebi tartışmalar
süslemiştir. Osmanlı basını Avrupa politikalarını saygıyla eleştirmiş, tarafsız bir basın anlayışı takip
etmiştir. İslam haberleri, savunma niteliği taşımış ve İslam’ın önemini vurgulamıştır. İç basını
istediği gibi şekillendiren II. Abdülhamit, dış basın konusunda aynı başarıyı gösterememiştir. Halka
yasakladığı dış basını kendisi sürekli takip etmiş, yazılanlara anında cevaplar vererek, Avrupa
basınına zayıf tarafını göstermiş ve onların kendisiyle daha çok uğraşmasına sebep olmuştur.
(Koloğlu,1992:46-50)
Padişah halkı dış basından uzak tuttuğunu düşünse de halk sürgün basınları takip etmiştir.
Bu sürgün basınlar, reform, parlamento anayasa içerikli olup, Ali Şefkati’nin İstikbal, Ahmet
Rıza’nın Meşveret, Şura-ı Ümmet, Osmanlı, Terakki Türk gazeteleri gibi Jön Türk yayınları,
bağımsızlık, Osmanlı’dan ayrılma amacı içerikli olup, Arap, Rum, Ermeni, Arnavutlar tarafından
çıkarılan bazı azınlık gazetelerinden müteşekkildi. Abdülhamit’in basın idaresinin en önemli görevi
sürgün yayınlarını ülke içine sokmamak ve bu yayınların halkın eline geçmesini önlemek olmuştur.
Diplomatlar bu yabancı basınları bulup şantajla susturmaya çalışmış, böylece “sansür şantaj basın’’
mesleği bile oluşmuştur. Avrupa II. Abdülhamit’in bu tutumunu alaycı bir şekilde eleştirmiştir.
(Koloğlu, 1992: 47-49)
Dış basının Osmanlı ve Türk kavramları ile Abdülhamit’in şahsına yaptığı saldırıda,
emperyalizmin sonucu olan Osmanlı’yı paylaşma amacı olduğu kadar II. Abdülhamit’in basında
izlediği yanlış politika da etkili olmuştur. Hafiyeliğe verilen aşırı önem, hafiyeliği meslek haline
getirmiştir ve toplum, yasak kelimelerden korkan, tartışmadan uzak, içine kapanık bir hale
gelmiştir. Önceden saygınlığı olan jurnalcilik yani ihbarcılık dedikoduculukla eşdeğer olmuş ve
dürüst namuslu kadrolar yerini bunlara bırakmıştır. Kitaplar yakılmış, yayınlar yok edilmiş ve her
şeyin altında muzırlık aranır olmuştur. İstanbul basının merkezi iken bu özelliğini kaybetmiştir.
(Koloğlu, 1992: 51-52)
Jurnalcilik ve hafiyelik, incelediğimiz dergilerde fıkralarla ve karakterler üzerinden karşılıklı
konuşmalarla ele alınmıştır. II. Abdülhamit’in eleştirilmekten çekinmesi, kendisiyle ilgili bir şeyler
yazıldığında duyduğu rahatsızlık, yasakladığı kelimelerin bazıları dergilerde en çok işlenen konular
arasındadır. Bu nedenledir ki basın başlığı altında sansür konusuna biraz daha geniş bir biçimde yer
verilecektir.
II. Meşrutiyetin ilanı öncesi, sansür Osmanlı basınını en çok rahatsız eden konulardan
biriydi. Düzenli şekilde çıkan gazeteler bile sansürün ürkütücü etkisindeydi, cesur yazılar yazılamaz
hale gelmişti. Sultan V. Murat’ın (30 Mayıs 1876-31 Ağustos 1876) adının ağza alınması bile
yasaktı. Ancak bunlara rağmen gazeteler yine de modernleşmeye katkı sağlamayı başarmışlardır.
Bu dönemde kitap ve dergiler de gazeteler kadar önem kazanmıştır. Abdülhamit’in ilk yıllarındaki
basımevi sayısı tüm baskı ve sansüre rağmen her yıl artış göstermiştir. Kitap basımındaki sansür,
kitap sayısının artışına mâni olamamıştır. Bu kitapların alanını bilim, fen dil, gramer, roman, şiir,
tiyatro, kanun ve yönetmelikler oluşturmuştur. Din bu alanların içinde en az yüzdelik dilime sahipti.
(Lewis,1996:185-192)
Aslında Osmanlı’da ilk basın özgürlüğü I. Meşrutiyet’le başlamış ancak II. Abdülhamit’in
1877-78 Osmanlı-Rus Savaş hazırlığını bahane edip, Kanun-i Esasi’yi yok saymakla basın
özgürlüğünü baltalayan İstibdat dönemini de başlatmıştır. Bu dönemde basın Padişah’ın
hastalığından bile bahsedemez olmuş, “ha, infilak, kıtal, (vuruşma), sosyalizm, grev, Bosna, Hersek,
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Kıbrıs, Yıldız, büyük burun ve tahtakurusu (tahtın kurusun manasına gelebileceği için) gibi
kelimeleri kullanamaz hale gelmiştir. (Özgen, 2004:10-16)
II. Meşrutiyet’in (1908) ilanıyla birlikte, Osmanlı tarihinde anayasanın ilanı, meclisin
yeniden toplanması, seçimlerin yapılması, kadın hakları, işçi hareketleri gibi birçok siyasi ve sosyal
gelişmelerin yanı sıra, baskı ve yasakların kalkmasıyla basın özgürlüğü de gelmiştir. II.
Abdülhamit Dönemi’nde (1876-1909) yayımlanmadan önce sansüre giden gazeteler ilk kez
sansürsüz olarak okurlarıyla buluşmuştur. Bu dönemde önceden yasaklı olan kelimeler
kullanılmaya başlanılmış ve fikirler özgürce kaleme alınmıştır. Bu özgürlük ortamı dönemin mizah
dergilerine de yansımış ve ülkenin farklı yerlerinde çıkan dergilerde dönemin siyasî, sosyal,
ekonomik ve kültürel gelişmelerini yansıtan karikatürler, resimler ve yazılar yer almıştır. Bu
dergilerin en çok yayımlandığı yerlerden birisi de İzmir’dir.
II. Meşrutiyet döneminde İzmir’de yayımlanan Edep Yahu, Kukuruk, Neşter ve İbiş gibi
dergileri esas alan bu makale, adı geçen bu dergilerde istibdat ve Abdülhamit’in nasıl tasvir
edildiğini ortaya koymayı ve analiz etmeyi amaçlamaktadır.
İzmir Mizah Dergilerinde İstibdat ve Abdülhamit İmgesi
İzmir’de çıkan mizah dergilerine yansıdığı kadarıyla, Abdülhamit demek, istibdat demek,
istibdat demek Abdülhamit demekti. Bu nedenle bu bölümde mizah dergilerinin bu ikisine bakışı
birlikte verilecektir.
Abdülhamit, II. Meşrutiyet dönemi İzmir mizah dergilerinde, baskıcı yönetiminden dolayı
çokça eleştirilmiştir. Bu bağlamda özellikle onun baskıcı yönetiminin sembollerinden bir olan
hafiyelere ve jurnalciliğe göndermeler yapılmıştır.
Örneğin, Kukuruk, 1 Şaban 1326-16 Ağustos 1324(29 Ağustos 1908) tarihli 1. sayısında
“Hafiyelerin Telaşı” başlıklı yazısında Abdülhamid döneminin bir diğer sembolü olan hafiyelere
göndermede bulunmuş ve onlar arasındaki hayali bir konuşma üzerinden Abdülhamid’in istibdat
döneminin son bulduğunu belirtmiştir:
-

Hafiyelerin telaşı:
Aman birader! Halimiz ne olacak! Dünya başımıza dar oldu! Yaşayacak hiçbir yerimiz yok!
Acaba Tünel İdaresine girsek nasıl olur! Orası karanlıktır! Bizi kimse tanımaz!
Ah Kristof Kolomb kalk! Kalk da bir Amerika daha keşfet! Şu gaddarları şu azaptan! Kurtar.
(Kukuruk, Sayı: 1, 1908)
Yazıya göre II. Meşrutiyetin ilanı hem istibdat dönemini hem de bu dönemle özdeş hale gelen
hafiyeliği bitirmiştir. Hafiyeler tanınmaktan korktukları için gizlenecek yer aramışlar ancak
bulamamışlardır. O kadar çaresizdirler ki yeni bir yerin keşfedilmesinin ve oraya yerleşmenin
hayalini kurmuşlardır.
Kukuruk 1 Şaban 1326-16 Ağustos 1324(29 Ağustos 1908) tarihli 1. sayısında ise bu kez
“Geçim Temini İçin Tavsiye” başlıklı bir yazısında yine hafiyeliğe vurgu yapmış ve Meşrutiyetin
ilanıyla önemini yitiren hafiyeler için bazı yeni işler önermiştir:

-

-

Geçim Temini İçin Tavsiye
İki hain arasında:
Birader bugünlerde sizi boş gezer görüyorum.
Evet, hem boş hem de aç!
Aman iki gözüm bugünlerde sayısız o kadar iş açıldı ki.
Söyleyin efendim söyleyin.
Beyim Kramer Birahanesinin etrafında sürekli dolaşırsınız, oraya girip çıkan ve yaşasın hürriyet
diyen bağıran Genç Osmanlıları gözetler isimlerini yazar ve hatta bir defter bile tutar,
ispiyonlarsınız.
Çok güzel efendim; fakat aylık ben bu işten ne alabilirim.
Her bir kişiden günlük otuzar baston! (Kukuruk, Sayı:1, 1908)
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Konuşmaya göre II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte, hürriyet sloganı öne çıkmış, Kramer’in
birahanesindeki Osmanlı vatandaşları bile “yaşasın hürriyet” diye bağırmaya başlamışlardır.
Böylesi bir dönemde, Abdülhamit’in baskıcı rejiminin simgelerinden olan hafiyelik de önemini
yitirmiş ve yeni bir anlam kazanmıştır. Kramer’in birahanesindeki iki kişi arasında geçen
konuşmada, iki kişiden biri işsiz ve aç kalan diğerine geçimini sağlamak için hafiyelik işi tavsiye
eder. Tavsiye ettiği iş, Kramer birahanesinde hürriyet diye bağıranları belirleyip, ispiyonlamasıdır.
Ancak ispiyonlamanın karşılığı para yerine bastonla dayak yemektir. Dergide ismi verilmeyen iki
kişi arasında geçen bu konuşmada hafiyeliğin artık Abdülhamit dönemindeki gibi itibar görmediği
ve hatta kötü karşılandığı ve hafiyeliğin Meşrutiyet’le birlikte meslek olmaktan çıktığı belirtilmiştir.
İstibdat döneminde hafiyeliği meslek edinenler bu iş karşılığında para alırken, Meşrutiyet’le birlikte
bu işi yaptıkları anlaşılan kişilerin para ödül övgü makam yerine, hafiyelerden ve jurnallerden
bıkmış kişilerin öfkesiyle karşılaşacakları vurgulanmıştır.
Hafiyelik dışında, doğrudan Abdülhamit’in baskıcı yönetimine eleştiriler yapılmıştır. Bu
bağlamda özellikle Edep Yahu’nun farklı sayılarında yer verdiği dörtlükler veya yazılar önemlidir.
Bunlardan biri, 1 Muharrem 1327-10 Kânunusani 1324 (23 Ocak 1909) tarihli 15.sayısında yer
verdiği bir dörtlüktür:
Cevaba meclisinde hangi elhan olur kâdir
Çıkar dehşet-nümûnâvâzlar sadr-ı muallâdan
Nazar-pirâ-yı ibret, şeyme-i kânun-ı kudrettir
Sığırcık lal olur şahin ötünce evc-i aladan. (Edep Yahu, Sayı:15,1909)
Şair “onun meclisinde cevap vermeye kim cüret edebilir. Yüce tahtından dehşet saçan sözlerle
çıkar, ibretli bakışları kudret kanunu gibidir. Şahin yüce evinden ötünce sığırcık susar” sözleriyle
Abdülhamit’in despotluğundan, baskıcı yapısından yakınmaktadır. Ateş saçan sözleri ve kanun gibi
bakışları ile herkesi korkuttuğu ve susturduğu dile getirilmektedir.
Edep Yahu 1 Muharrem 1327-10 Kânunusani 1324 (23 Ocak 1909) tarihli 15.sayısında yer
verdiği bir diğer dörtlükte ise yine Abdülhamit’in, baskıcı tutumu ve yaptıklarından dolayı halk ve
hak nazarında affedilmeyeceğini belirtmiştir:
Biz tevârihde emsalini pek çok gördük
Eden elbette bulur ettiğini çok geçmez
Müstebidseyf-i Hudâ’dan serini kurtaramaz
Çünkü affetse hükümet onu millet affetmez.
(Edep Yahu, Sayı:15, 1909)
Şair “biz tarihte örneğini çok fazla gördük. Eden elbette bulur. Baskıcı kişi Allah’ın kılıcından
başını kurtaramaz, hükümet affetse de millet affetmez” sözleriyle Abdülhamit’e olan kızgınlığını,
öfkesini dile getirmektedir. Dörtlüğe göre tarihte Sultan Hamit gibilerin örneği çoktur ve hepsi de
ettiğini bulmuştur. Abdülhamit de Allah’ın adaletinden kurtulamayacak ve hükümet tarafından
affedilse de millet tarafından affedilmeyecek ve hep lanetle anılacaktır.
Mizah dergilerinin II. Abdülhamit ve istibdatla ilgili eleştirilerinin, 13 Nisan 1909’da vuku
bulan 31 Mart Olayı’ndan sonra, daha da arttığı görülür. Bilindiği üzere, Nakşibendî Şeyhi
Vahdeti’nin Volkan gazetesi etrafında yer alan muhafazakâr kesimin İttihad-ı Muhammedi
Cemiyeti’ni örgütlemesi sonucu birçok softanın ve destekçilerinin 13 Nisan 1909’da meclise
yürümesiyle meydana gelen olay üzerine birçok mebus yurt dışına kaçmıştır. Kalan İttihatçılar da
ya korktukları ya da olayın yatışmasını sağlamak için isyancılara şeriatın korunacağını
açıklamışlardır. Ancak bu söze rağmen İTC İstanbul’da etkinliğini kaybetmiştir. Makedonya’da ise
etkisini sürdürmüş, isyanı bastırmak için isyancılara karşı askerî bir harekâtı da buradan
başlatmıştır.
Edep Yahu’nun 28 Rebiyülevvel 1327 (19 Nisan 1909) tarihli 27. sayısında yayınlanan
“İstibdat Alametleri” başlıklı bir yazı 31 Mart olayı sonrası yayınlanmış olması hasebiyle, bu
isyandan sonra ortaya çıkan gelişmelere dikkat çekmesi açısından son derece önemlidir:
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İstibdâd Alametleri:
İkdam’ın – Sözlere dikkat etmesi
Sabah’ın – Eski tarz üzere yazı yazması
Serbesti’nin – Lisanı değiştirmesi
Tercümanı Hakikat’in – Yalan söylemesi
Tanin’in – Duyulmaması
Şurayı Ümmet’in – Yıkılıp gitmesi
Mizan’ın – Eski okka tartmaya başlaması
Kalem’in – Yeniden açılması
Karagöz’ün – Tası tarağı toplaması
Ahenk’in – Akorda dikkati
Hezimet’in – İhtiyatlı durması
Köylü’nün – Ben tarafsızım demesi
İttihad’ın – Avazı çıktığı kadar bağırması
İbiş’in – Bıyık burmaya başlaması
Edep Yâhû’nun--Günü değiştirmesi
Bazı muharrirlerin – Rozet takınması
Eski paşaların – Arabalarla etrafı eskiden olduğu gibi selamlayarak gitmesi
Maaşlar için – Emir beklenmesi
Ekser meb’ûsların – Firar etmesi
Nâzım-ı umûr-ı âlemin – Gayb erenleri sırasına geçmesi
Vali paşanın – Çiçek takınması
Ahmet Rıza Bey’in – Mısır’a kaçması. (Edep Yahu, Sayı:27, 1909)
Bu alıntıda ismi geçenlerin çoğu gazete ve dergi olup, Edep Yahu istibdat döneminde adı geçen
dergi ve gazetelerin baskı yönetimi karşısında takındıkları tavra dikkat çekmiştir. Derginin çıktığı
tarih 31 Mart sonrası olduğu için dergi yazıda istibdadın tekrar gelebileceğini ima etmiştir. İstibdat
yanlısı gazetelerin biraz daha rahat bir havaya bürünürken, muhalif gazetelerin daha tedbirli
olduğunu belirtmiştir.
Ayrıca alıntıda, devlet görevlilerinin, örneğin eski paşaların, arabalarla giderken herkese
selam vermesi üzerinden onların yeniden iktidara gelişine vurgu yapılmıştır. Birçok mebusun firar
etmesi, özellikle de aynı zamanda Meclis Başkanı olan Ahmet Rıza’nın Mısır’a kaçması, istibdat
kaynaklı korkunun tezahürü olarak öne çıkarılmıştır. Ahmet Rıza’nın, 31 Mart Vakası sonrasında
isyancıların hedefinde olduğu için, Meclis Başkanlığından istifa edip kaçtığı belirtilmiştir. Bütün bu
siyasî gelişmeler, 31 Mart Vakasının sonucu olduğu kadar, geri gelen istibdadın da alameti olarak
sunulmuştur.
Ancak 31 Mart Olayı sonrasındaki yazılarına bakılırsa, Edep Yahu, bu dönemde bazılarını
etkisi altına alan korku ve endişeden etkilenmemiş, istibdada ve genel anlamda baskıcı politikalara
yönelik eleştirilerine devam etmiştir. Örneğin, yine 28 Rebiyülevvel 1327 (19 Nisan 1909) tarihli
27. sayısında istibdadı eleştiren bir dörtlüğe yer vermiştir:
Bize zencîr-i esâret yaraşır ziynet için
Vatanın mahfına zira ki bütün diş bileriz
Değil evrâk-ı havâdiste kırâat etmek
Levh-i Mahfuzda hürriyyeti görsek sileriz. (Edep Yahu, Sayı:27, 1909)
Şair şiirde “Bize süs olarak esirlik zinciri yakışır. Çünkü vatanın mahvına diş bileriz. Bunu değil
gazete parçalarında okumak kutsal kitaplarda bile görsek sileriz” demektedir. Yazıda istibdatla
gelen baskı ve esarete dikkat çekilmekte ama Edep Yahu gibi bazı gazetelerin ve yazarlarının buna
direnmeye devam ettiğine vurgu yapmaktadır.
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Kuşkusuz Edep Yahu, Abdülhamit’e ve istibdada yönelik eleştiriler yapan tek dergi değildi.
Başka dergiler de vardı. Bunlardan biri de Neşter dergisiydi. Dergi, 10 Nisan 1325 (23 Nisan 1909)
tarihli bir yazısında, doğrudan Abdülhamit’in Meşrutiyet’ten duyduğu rahatsızlığa atıfta bulunmuş
ve bunu alaylı bir biçimde aktarmıştır. Yazıya göre, meşrutiyet Abdülhamit’in rahatını bozmuş,
onun döneminde yasaklı olan burnu da bu yasaklara bir eleştiri olarak dönemin karikatüristleri
tarafından daha da abartılı bir biçimde çizilmiş ve böylece Abdülhamit’in bizzat kendisi ve burnu
meşrutiyetçilerin alay konusu olmuştur. Neşter’e göre, bütün bunlar sadece Abdülhamit’e duyulan
öfkenin bir göstergesi değil, aynı zamanda meşrutiyet döneminde basına tanınan özgürlüğün de bir
yansımasıydı. Ancak bu özgürlük Abdülhamit’in fena halde canını yaktığı için “imdat” diye
bağırmaya başlamıştır. (Neşter, Sayı:1,1909)
Neşter’e göre Abdülhamit, sadece basına karşı baskı uygulayan, burun gibi bazı ifadeleri
yasaklayan biri değil, aynı zamanda tahta çıkmak için kendi kardeşini kurban eden veya ona baskı
uygulayan biridir. Ayrıca o, milleti ezen, vatan evlatlarının kanını döken, halkın kafasını karıştırır
diye bilim ve fenne ve aydınlanmaya engel olan, insanlar bir araya geldiğinde kendisi hakkında
konuşurlar diye herkesin peşine hafiye takan birisidir. Bütün bunlar da istibdadın bir yansımadır.
(Neşter, Sayı:1,1909)
Abdülhamit’e yönelik bu eleştirilerin artmasının ana nedeni, daha önce bahsi geçtiği üzere,
31 Mart Vakası idi. Bu olay, Rumeli’den gelerek 24 Nisan’da İstanbul’u işgal eden Harekât Ordusu
tarafından sonlandırılmıştır. Bunu takiben, sıkıyönetim ilan edilmiş, kurulan iki askeri mahkemede
31 Mart İsyanına liderlik eden Derviş Vahdeti de dâhil birçok isyancı yargılanıp idam edilmiş, yine
olaya karışan Ahrar Fırkasının birçok ileri geleni tutuklanmıştır. Son olarak, 27 Nisan 1909’da
Sultan II. Abdülhamit tahttan indirilmiş, yerine, 3 Temmuz 1918’e kadar iktidarda kalacak, kardeşi
V. Mehmet Reşat getirilmiştir. Bu hadiseden sonra hem Abdülhamid’e hem de istibdada yönelik
eleştiriler daha da artmıştır.
Neşter 1 Mayıs 1325 (14 Mayıs 1909) tarihli 3. sayısında II. Abdülhamit, istibdat ve hürriyet
üçgeninden bahsetmektedir. İstibdat diye ısrar eden II. Abdülhamit’in ne yapsa Meşrutiyet’ten ve
onun en önemli meyvesi olan hürriyetten kurtulamadığı, “İstibdada Doğru” başlıklı bir karikatürde
(Resim 3) (Neşter, Sayı:3, 1909) mizahi bir biçimde işlenmiştir.
Karikatürde, Abdülhamit’le sözde birisi arasında geçen hayali bir konuşmaya yer verilmiş ve
bu konuşma resimlerle desteklenmiştir. Söz konusu biri, Abdülhamit’e, nereye gittiğini sorar, o da
“İstibdada doğru” cevabını verir. Soruyu soran, onun aslana ters bindiğine dikkat çeker,
Abdülhamid de bunun nedenini, “Hürriyete götürmek istiyorlar, ben de o tarafa gitmemek için ters
bindim” sözleriyle açıklar. Öteki, o halde, “Niçin ölüme gitmiyorsun?” diye devam eder.
Karikatürde Abdülhamit’in üzerine oturduğu aslan, gücü ve liderliği itibariyle Meşrutiyet’i temsil
etmekte ve hürriyet yönünde ilerlemektedir. II. Abdülhamit ise aslanın üzerine ters binerek geriye
gitmeyi yani istibdada geri dönmeyi istemektedir. Ancak çabası boşunadır. Çünkü ne yaparsa
yapsın aslan (meşrutiyet) geriye (istibdada) dönmeyecektir. Aslanın Abdülhamit’i sırtından yere
atması da, Meşrutiyet’in Abdülhamit’i tahttan indirdiğini ifade eder.
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Resim 3: İstibdada Doğru
Kaynak: Neşter, Sayı: 3, 1 Mayıs 1325 (14 Mayıs 1909)
Dergilerin eleştirilerine bakıldığında, istibdat Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra bile
gündemden düşmediği, hatta Meşrutiyetle birlikte gelen hürriyete vurgu yapmak için ona karşıt
olarak eskisi kadar ilgi görmeye ve öne çıkarılmaya devam ettiği görülür. Bu ilgi, gazetelerde
sadece istibdada yönelik eleştiriler olarak tezahür etmemiş, bu rejimin en önemli sembolü olan
Abdülhamid’in kişiliğinin ve hatta fiziki görüntüsünün hicvedilmesi olarak da kendini göstermiştir.
Bu nedenle bunlarla ilgili yazı ve karikatürler ayrı bir başlık altında sunulmuş ve analiz edilmiştir.
Abdülhamit’in Kişiliği ve Fiziksel Özellikleri
Abdülhamit ele aldığımız dergilerde kişiliği ile çok eleştirilmiş, baskıcı yönetiminden dolayı
zalim, kan dökücü ve gaddar biri olarak tanımlanmıştır.
Bu tanımlamalara yer veren dergilerden biri Neşter’dir. Dergi, 10 Nisan 1325 (23 Nisan
1909) tarihli 1. sayısında yer verdiği bir karikatürde (Resim 4) (Neşter, Sayı:1,1909) ve açıklama
niteliğindeki yazıda, Abdülhamit’i zalim biri olarak tasvir etmiştir:
Karikatürde, üst üste binmiş cesetler görülür. Bunlar o kadar çoktur ki kanları bir deniz
misali Abdülhamit’in etrafını sarmıştır. Karikatürün altında yer alan, “Son manevra, acaba
boğulacak mı?” sorusu, Abdülhamit’in döktüğü kanda boğulup boğulmayacağını, diğer bir ifadeyle
yaptıklarının cezasını görüp görmeyeceğini sormaktadır. Aslında bu, sorudan çok bir temennidir de.
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Resim 4: Son Manevra Acaba Boğulacak mı?
Kaynak: Neşter, Sayı:1, 10 Nisan 1325 (23 Nisan 1909).

Bu tür eleştirilere yer veren dergilerden bir diğer dergi de Edep Yahu’dur. Gazete, 6
Rebiyülahir 1327 (27 Nisan 1909) tarihli 28. sayısında “İstatistikçiler” başlıklı yazısında, sözde
istatistiksel bir bilgi üzerinden Abdülhamit ve yaptıklarını eleştirel bir dille anlatır ve onu zalim bir
hükümdar olarak tasvir eder:
İstatistikçiler
İstatistik meraklıları son tecrübe ve tetkikleri neticesi şunu tespit etmişlerdir: Kendi cinsinin kanını
dökmekten, hayatını, bütün insanlığı rezil ve tahkir edecek cinayetler işleyerek geçirmekten zevk
alan caniler ancak yirmi milyon kişide bir kişi gelirmiş.
Bunu bir zât idarehanemizde naklediyordu. Arkadaşlardan biri dedi ki:
-Ne olurdu içimizden biri olaydı. Hepimiz hayret eylemiş bu nasıl temenni diyerek yüzüne bakmaya
başlamıştık o ilave etti
-Öyle ya. Birkaç kişiyi öldürür öldürmez onu yakalar gebertir ve kurtulurduk. Düşünün bir kere o
mesela bizim başımızda bir hükümdar olsa!... (bir diğer zât)
-Evet, işte böyle otuz iki sene bizi kırar. Milyonlarca kişinin kanını su gibi döker. Memleketin büyük
bir kısmını alçakça hevesleri yolunda feda eder. Yalnız bu kadar mı? Musikisini; milletin şehit
evlatlarının yetim kalmış çocuklarıyla dul kalmış ailelerinin iniltilerinden teşkil eder, sefa köşkünü
de mağdurların kendisine karşı yalvaran mahzun çehreleri ve hüzünlü gönülleriyle süslemek ister.
O, cihangir yaşamış koca bir devletin şan ve şerefini yüceltmekten değil de tamamen harap ve
perişan olmasından zevk duyar. Ne talihsiz bir millettir ki yirmi milyonda bir gelen bu musibet
bizim başımıza geldi, hem de hükümdar olarak geldi! (Edep Yahu, Sayı:28, 1909)
Yazıda, Abdülhamit istatistiksel verilerde sözü edilen katille eş tutulmuştur. Kan dökücü, milletini
ve vatanını hevesleri için feda eden, çevresinde kendisine yalvarıp yakaran insanların varlığından
hoşnut biri olarak tasvir edilmiştir. Yazıya göre, Abdülhamit vatanını yükseltmek yerine aşağı
çeken biridir. Sarayında kendisine duymak istediklerini söyleyen kişilerle sefa sürmekte ve halkın
acılarından beslenmektedir. Böyle birinin yönetimi altında olmak ise Osmanlı halkının başına yirmi
milyonda bir gelen bir bahtsızlıktır.
Edep Yahu 6 Rebiyülahir 1327-14 Nisan 1325(27 Nisan 1909) tarihli 28. sayısında ise
Abdülhamit’i zalim ve kötü bir hükümdar olarak tanımlamış ve ona beddualar etmiştir:
Ne gam gitse memalik, padişahım sen heman var ol
Beşiktaş Cihangirinle birleştir de muhtar ol
Zavallı millete ettiklerin gelsin o burnundan
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Yerin, yurdun yıkılsın memleketsiz bir hükümdar ol. (Edep Yahu, Sayı:28, 1909)
Şair, “padişahım memleket elden gitse de üzülme yeter ki sen var ol. Beşiktaş ve Cihangir’i
birleştirip orda muhtar ol, millete yaptığın zulümler burnundan gelsin. Yerin yurdun yıkılsın
memleketsiz bir hükümdar ol” sözleriyle Abdülhamit’i halkına zulmeden, zalim bir hükümdar
olarak öne çıkarmış ve ona ah etmiştir.
Edep Yahu, Abdülhamit’e yönelik bu tür olumsuz isteklerini veya yakıştırmaları, 4 Mayıs
1909 tarihli aynı sayısında, başka bir yazıda da dile getirmiştir. Bekir Selami tarafından kaleme
alınan “Lakaplar” başlıklı söz konusu yazıda, en azgın kabile olan Ad Kavmi ile II. Abdülhamit
arasında benzerlik kurulmuştur. Yazıda, Ad Kavminin Safer ayının son çarşambası helak
edildiğinden ve o çarşambanın uğursuz olduğundan bahsedilmiş ve Abdülhamit’in de o uğursuz gün
gibi halk tarafından lanetle hatırlanacağı söylenerek ikisi arasında benzerlik kurulmuştur. Yazıya
göre, Ad Kavmi, nasıl yaptıkları yüzünden helak edildiyse cezalandırıldıysa, Abdülhamit de otuz üç
yıldır yaptıklarının cezasını tahttan indirilerek ve Yıldız’a veda ederek çekmiştir. Bu sebepten eski
padişah olan Abdülhamit’e Allah’ın isimlerinden olan Hamit ismi yerine en büyük uğursuzluk sıfatı
yakıştırılmıştır. Bu yazı Abdülhamit tahttan indirildikten sonra yazılmış olup, Abdülhamit’in de
Yıldız Sarayı’nın da uğursuz olarak tanımlanması hiç de şaşırılası bir durum değildir.
Abdülhamit’in kişilik özellikleri verilirken, fiziksel özelliklerine de atıfta bulunulmuş ve
kişiliği ile fiziki görüntüsü, ona yönelik tasvirlerde birbirini tamamlayan öğeler olarak sunulmuştur.
Diğer bir ifadeyle, görüntüsü, kişilik özelliklerini yansıtan bir durum olarak öne çıkarılmış ve bu
yüzden de kişiliği kadar görüntüsü de eleştirilmiştir.
Kişiliğiyle görüntüsü arasında bu türden bir bağlantı kuran dergilerden biri yine Edep Yahu’dur.
Dergi, yukarıdaki örneklere de yer verdiği 4 Mayıs 1909 tarihli sayısında, “Sultan-ı Mahlû‘un
Çehresi” (Tahttan İndirilmiş Sultan Hamit’in Çehresi) başlıklı bir yazıda, Abdülhamit’i, çehresinin
bütün sinirleri gergin, çıplak şakakları koca bir kırmızı fesin altında saklı, kulakları gayet iri ve pek
çirkin, büyük bir buruna sahip, solgun ve düşük yanaklarından sarkan ve adeta sonradan
yapıştırılmış gibi görünen boyalı sakalı olan biri olarak tasvir etmiştir. Dergiye göre, son derece iri,
kavisli, çene kemiği geniş ve dışarı fırlamış, alt dudağı, zalim tabiatını gösterecek surette kalın ve
kıvrıktır. Gözleri ise korkunç kaşlarının altında ve pek derinlerde gizlenmiş gibidir. Bünyesi zayıf,
göğsü dar, rengi solgun, elleri ise kuru, iri kemiklidir. (Edep Yahu, Sayı: 29,1909).
Bu fiziki tanımlamalar ve çehresinin bütün sinirlerinin gergin, alt dudağının zalim tabiatını
gösterecek nitelikte kalın ve kıvrık, gözlerinin korkunç kaşlarının altında olduğuna yapılan vurgu
dikkate alınırsa, onu “zalim” tabiatlı ve “korkunç” bir insan olarak tanımlayan tasvirlerdir.
Edep Yahu’ya göre Abdülhamit zalim ve baskıcı birisi olması dışında, inatçıdır da. 13
Rebiyülahir 1327 (4 Mayıs 1909) tarihli 29. sayısında yer verdiği Şair Eşref imzalı bir dörtlük bunu
dile getirir:
Seni tekfîr eder mutlak desen dünyâ yuvarlaktır
Döner dünyâ o dönmez çünkü sabittir inâdında
Sorulsa… dânâ Selanik nerededir bilmez
Bilir amma ki kaç tüy varsa Cibrilin kanadında. (Edep Yahu, Sayı:29,1909)
Şair Eşref, dörtlükte “dünya yuvarlaktır desen seni mutlaka kâfirlikle suçlar; dünya döner, o
dönmez çünkü inadında sabittir. Selanik nerededir diye sorulsa bilmez, Cebrail’in kanadında kaç
tüy var bilir” diyerek Abdülhamit’in hem inatçı bir yapısı olduğunu hem de dünyadan bihaber
olduğunu ileri sürer Ayrıca doğru söyleyen herkesi suçladığını da belirtir.
Edep Yahu, Abdülhamid’e yönelik eleştirilerini ilerleyen zamanlarda da sürdürmüş, 23
Cemaziyülevvel 1327(12 Haziran 1909) tarihli otuz dördüncü sayısında yayımlanan kasidede,
Abdülhamit’i Yezit’e benzetmiştir. Yezit, Emevi soyundan olup, Muaviye’nin oğluydu. Kerbela
Olayı’nda Hz. Muhammed’in torunlarını katleden, kan döken kişiydi. Bu yönüyle Müslümanlar
arasında bölünmelerin başlamasına da neden olmuştur. (Edep Yahu, Sayı: 34,1909) Abdülhamid’in
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ona benzetilmesinin nedeni de kasideye göre, halkı birbirine katması, kardeşi kardeşe kırdırması ve
kan dökmesiydi. (Edep Yahu, Sayı: 34,1909)
Edep Yahu, 19 Haziran 1909 tarihli 35. sayısında yer verdiği, “Gazeteler Ne Diyor” başlıklı
bir yazıda, Abdülhamit’e yönelik eleştirilerin tahttan indirildikten sonra daha da arttığını ima
etmiştir. Hizmet gazetesinin, “Tahttan indirilmiş padişah sigarayı çok severmiş. Günde yetmiş tane
içermiş! Haberi yaptığı belirtilmiş; bu habere Edep Yahu, “Allah kimseyi düşürmesin. Bir vakitler
başı ağrısa arş sarsılır dünya alt üst olurken şimdi içtiği sigaranı adedine varıncaya kadar
yazılıyor. Aç gözlülüğünden ve yarım yamalıklığından daha nelerinden bahsedilecek” diye karşılık
vermiştir. (Edep Yahu, Sayı:35,1909) Böylece bu kurmaca sohbet üzerinden, tahttan indirildiği için
Abdülhamit hakkında her şeyin rahatlıkla yazılabildiğine vurgu yapmış ve tahttaki haliyle tahttan
indirilmiş hali arasındaki farka dikkat çekmiştir.
Sonuç olarak, buraya kadar sunulan örneklerde de görüldüğü üzere, Abdülhamit’in hem
kişiliği hem de görüntüsü, Edep Yahu başta olmak üzere dönemin İzmir mizah dergilerinde sert bir
üslupla eleştirilmiştir. Fiziki görüntüsü, olumsuz kişilik özelliklerinin altını çizecek şekilde öne
çıkarılmış ve yerilmiştir. Abdülhamit’e atfedilen olumsuz kişilik özellikleri ve yönetimiyle ilgili
olumsuz değerlendirmeler bağlamında, dönemin mizah dergilerinin öne çıkardığı bir diğer konu da
onun servetidir. Müteakip başlıkta, II. Meşrutiyet dönemi İzmir mizah dergilerinde konuyla ilgili
olarak yer verilen örnekler sunulacak ve değerlendirilecektir.
Abdülhamit’in Serveti
Abdülhamit’in Yıldız Sarayı’ndaki ihtişamı, etrafındaki kişilerin büyük servetlere sahip
olmaları da yine dönemin İzmir mizah dergilerinde eleştirilen konulardan biri olmuştur.
Örneğin Edep Yahu, 21 Rebiyülahir 1327 (12 Mayıs 1909) tarihli, otuzuncu sayısındaki bir
yazıda, Abdülhamit’in oturduğu Yıldız Sarayı’ndan çıkan eşyalar ve paralar sayıldığını ve bunların
yüksek miktarda bir nakde karşılık geldiğini belirtmiştir. Bu konuda net bir rakam vermeyen
dergiye göre, padişahın normal şekilde bu kadar servet edinmesi mümkün değildir. “Rüşvet”
başlıklı bir hikâyede bu servetin kaynağının rüşvet olduğu ileri sürülür. Hikâyeye göre, Haşmet,
yolsuzluk yaptığı için sürekli kovulan biridir. Ancak artık iyi bir insan olacağı için Osmanlı
sadrazamı Koca Ragıp Paşa’ya (asıl adı Mehmet, mahlası Ragıp’tır, d. 1698- ö. 1763) söz verip,
Antalya’ya memur olarak atanır. Fakat orada da boş durmaz ve hakkında yine yolsuzluk şikâyetleri
gelir. Hikâye şöyledir:
-Koca Ragıp Paşa—metin meşhur şair Haşmet’i her gittiği memuriyetten – sürekli yaptığı
yolsuzluklardan dolayı – kısa zaman zarfında ya kovulur ya da çirkin bir şekilde görevden
alınırmış.
Son müracaatında Paşa kendisine:
-Rüşvet almamaya katiyen yemin edersen seni bir yere daha tayin ederim aksi takdirde göndermem.
Aklını başına topla, ona göre hareket et, der:
O da çaresiz yemin eder. Bunun üzerine Antalya’ya memur edilerek gönderilir aradan çok
geçmeden Haşmet yine geri gelir. Fakat bu defa yalnız gelmez beraberinde bir hayli de şikâyetçi
getirir. Paşa işi onlardan anlar ve öfkelenerek Haşmet’i yanına çağırır aralarında şu şekilde bir
konuşma geçer:
Paşa – Haşmet! Hani ya yemin etmiştin? İşte bu defa da ortalığı kasmış kavurmuşsun?
Haşmet – Hayır efendim. Ben öyle bir şey yapmadım.
Paşa – Nasıl yapmamışsın işte bu kadar Antalyalı gelmiş hepsi birden söylüyorlar.
Haşmet – (Artık işten tamamen Paşa’nın haberdar olduğunu anlayarak meseleyi şakaya boğmak
fikriyle) aman efendim. Her şey neyse ne ama şu gelen heriflerin sözlerine inanmayınız.
Paşa – Neden?
Haşmet – Bunlar Antalyalı değil de ondan
Paşa – Niçin Antalyalı olmasınlar, oradan buraya gelinmez mi?
Haşmet – Gelinir gelinir ama onlar gelemezler!
Paşa – Neden?
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Haşmet – Düşününüz efendim. Antalya’dan buraya gelmek için bunların her birine en az beş yüz
ellişer kuruş para lazım. Ben ise sizin sayenizde onlarda beş para bırakmadım. Bu nasıl olur, der.
İşte bu kabilden olmak üzere otuz üç senedir millete ip kuşandıran, adeta bir parça ekmeğe muhtaç
eden bir hükümdarda elbette bu büyük serveti toplamıştır. Ümit ederiz ki daha pek çok şeyler çıkar.
(Edep Yahu, Sayı: 30, 1909)
Bu tür yazılardan anlaşıldığı kadarıyla Abdülhamit’in serveti herkesin diline pelesenk olmuş, bu
servetin kaynağı sorgulanmış ve ayrıca bu durum Abdülhamit’in halkın gözünden iyice düşmesine
sebep olmuştur. Bu tür eleştiriler, Abdülhamit’in tahttan indirilmesinden ve sürgün edilmesinden
sonra da devam etmiştir.
Abdülhamit’in Hal’i ve Sürgünü
II. Meşrutiyet’in ilanından sonra bir süre tahtta kalan Abdülhamit, kendisine yönelik
istibdada geri dönmek istiyor eleştirileri ve bunu destekler nitelikte bir isyanın, 31 Mart Vakasının
patlak verilmesinden sonra (27 Nisan 1909) tahttan indirilmiş ve Selanik’e sürgün edilmiştir. Bu tez
çalışması kapsamında incelenen dergilerde hem Abdülhamid’in eski sisteme geri dönem arzusu
hem de tahttan indirilmesi mizahi yazılar ve karikatürlerle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.
Bu bağlamda Yıldız Sarayı, istibdadın sembolü olarak öne çıkarılmış ve onun “düşmesi,”
Abdülhamit’in hal’i olarak vurgulanmıştır. Örneğin Edep Yahu, 6 Rebiyülahir 1327 (27 Nisan
1909) tarihli yirmi sekizinci sayısında “Gazeteler Ne Yazıyor” başlığı altında sunduğu ve İttihat ve
Hizmet gazeteleri ile Edep Yahu arasında geçen kurmaca bir sohbette, Abdülhamit, Yıldız Sarayı ve
istibdadı özdeş bir biçimde sunmuş ve Abdülhamit’e tahttan indirildikten sonra ne yapılması
gerektiği konusunda görüşler öne sürmüştür:
-

Gazeteler Ne Yazıyor?
İttihat – Yıldız teslim bayrağını çekti.
Edep Yahu – İnanmaya gelmez, yine kandırır. Artık onu dinlememeli o istibdat merkezini yerle bir
etmelidir.
İttihat – Ne yapmak lazım?
Edep Yahu – Bize sorarsanız merhum Sultan Beşinci Murat’ın felakete uğradığı odaya tıkmak!
Böyle olursa ilahi adalet yerini bulmuş olur el cezâimincinsi’l-amel2değil mi ya!
Hizmet – Kahrolsun Yıldız sakinleriyle istibdat taraftarları!
Edep Yahu – Allah duanı yüce dergâhında kabule eyleye.
Hizmet – Yıldız
Edep Yahu– Of, bırak yahu şu kelimeyi. Bir zamanlar korkudan söyleyemiyorduk ne olur bir müddet
de nefretten ağzımıza almayalım. Kıyamet kopmaz ya! (Edep Yahu, Sayı: 28, 1909)
Konuşmaya göre gazeteler, Yıldız Sarayı’nın teslim olduğunu, diğer bir ifadeyle Abdülhamit’in
tahttan inmeyi kabul ettiğini yazmaktadırlar ama buna inanmak zordur çünkü gazetelere göre
Abdülhamit’in ne yapacağı belli olmazdı. Tahttan indikten sonra, ona verilecek en uygun ceza,
Sultan Murat’a yaptığının aynısını kendisine yapmak; yani bir odaya hapsetmektir. Bu kurmaca
konuşmada Yıldız Sarayı Abdülhamit’in baskıcı yönetiminin sembolü olarak öne çıkarılmış ve
onun üzerinden istibdat lanetlenmiştir.
Edep Yahu, 23 Cemaziyülevvel, 1327 (12 Haziran 1909) tarihli 34. sayısında “Tahttan
İndirilmiş Padişah Hakkında” başlıklı bir yazısında yine Abdülhamit’i eleştirmiş ve ona “Yezit”
gibi, İslam kültüründe ve toplumunda çok kötü kabul edilen3 yakıştırma ve sıfat atfetmiştir:
2

Arapça bir ibaredir. Manası: Cezalar yapılan amelin cinsinden olur.(Edep Yahu’nun notu).
Yezit, 26 (647) veya 27(648) yılında Dimaşk’ta doğmuştur. Emevilerden Muaviye’nin oğludur. Muaviye, öldükten
sonra yerine oğlu Yezit’in geçmesini istemiştir. Muaviye Yezit’i İstanbul kuşatmasında komutan, 671’de Hac Emiri
tayin etmiştir. Nisan 680’de halife olarak biat almıştır. Küfe’deki Hz. Hüseyin’in taraftarları, Hz. Hüseyin’den Kufe’ye
gelip başlarına geçmesini isteyince, bunu haber alan Yezit de harekete geçmiş ve Hz Hüseyin yoldayken Kerbela’da
Emevi orduları tarafından kuşatılmıştır. Kendisinden, Yezit’e biat etmesi istenmiştir, bunu kabul etmeyince de

3
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Tahttan İndirilmiş Padişah Hakkında
Üç Kıt’a
Yıldız’ın seyyâredir gelsen de ârâm eyleme
Mıhlanıp bir yerde kalma gitti elden çünkü post
Baht-ınâ-sâzınla seyret dil-güşâ menfâları
Çok yaşa çok yer dolaş tahte’l-hıfz ey eski dost!
Mevcî
Halâs olduk zafer-kârâna biz devr-i Hamîdiden
Açıldı pîşimizde şâhrâh-ı feyz-i hürriyet
Bugün îd-i mukaddestir denilse çünkü ahrâdır
Hamîdin hal ürefi‘iyle selamet buldu bu millet
Diğer Kıt’a
Tezâhür eyledi bu milletin kim
Adüv-i ekberi Abdülhamîd’dir
Şehit etti dahi âl-i Rasûlü
Anun için şüphesiz ayn-ı Yezîd’dir.
Ezineden Mehmet Kasım. (Edep Yahu, Sayı: 34, 1909)
Şiirde Abdülhamit milletin baş düşmanı olarak öne çıkarılmakta ve Peygamber’in ailesini katleden
Yezit kadar kötü ve lanetli birisi olarak tasvir edilmektedir. Dolayısıyla böyle birinin tahttan
inmesinden ve sürgün edilmesinden duyulan mutluluk dile getirilmektedir.
Verilen örneklerde görüldüğü üzere, mizah dergilerinde Abdülhamit hep kötü biçimde
anılmış ve tahttan inmesi olumlu bir gelişme olarak görülmüştür. Onun yerine Sultan Mehmet
Reşat-V. Mehmet-‘in tahta (1909-1918) geçmesi ise gazetelerde halk tarafından sevinçle ve umutla
karşılanan hadise olarak lanse edilmiştir.
Şimdiye kadar sunduğumuz II. Abdülhamit ve İstibdat Dönemi’yle ilgili yazı ve
karikatürlerden anlaşıldığı kadarıyla, dönemin mizah dergilerine göre istibdat, halkın hoşnut
olmadığı, artık sona ermesi gereken ve rahatsız edici bir dönemdi. Bunun müsebbibi de dönemin
padişahı II. Abdülhamit’in yaptıkları ve uyguladığı politikalardı. Bu politikaların başında sansür ve
yasaklar gelmekteydi. Ayrıca, jurnalcilik, hafiyelik politikasının da önemli bir etkisi vardı. Ancak
istibdadın bu dönemde bu denli öne çıkarılmasının tek nedeni bunlar değildi. Meşrutiyet’in
herkesçe kabul görmemesi, eski rejim yanlılarının ona muhalefet etmesi ve hatta onu bastırmak ve
ortadan kaldırmak için 31 Mart Vakasında olduğu gibi isyanlar çıkarması da önemli bir etkendi.
Bu bildiride incelediğimiz dergiler, 31 Mart Vakasını, Meşrutiyet’in bekası için tehlikeli bir
durum olarak ele almışlardır. Onun, istibdat dönemini geri getireceğinden korkmuşlar ve isyanı
çıkaran kişilere lanetler yağdırmışlardır. İsyanı bastıran Hareket Ordusu’nu ise yüceltmişlerdir.
Bu dergilerden olan, Edep Yahu 28 Rebiyülevvel 1327(19 Nisan 1909) tarihli 27. sayısında,
derginin önemli yazarlarından Hafız İsmail’in bir yazısına yer vererek, bu yazı üzerinden 31 Mart
olayını, istibdat yanlılarının dini kullanarak çıkardığı bir isyan olarak nitelemiş ve tarihte din
kullanılarak bu türden birçok hadisenin vuku bulduğunu, gelecekte de bulmaya devam edeceğini
belirtmiştir. Ancak yazıya göre, 31 Mart’ta vuku bulan olay, Hareket Ordusu’nun gücü sayesinde,
sonlandırılmış ve “istibdat yanlıları ve şeriat isteriz diye nara atanlara karşı” önemli bir zafer
kazanılmıştır.” (Edep Yahu, Sayı:27,1909)
Neşter de 10 Nisan 1325 (23 Nisan 1909) tarihli 1. sayısında yer verdiği bir karikatürde
(Resim 9) 31 Mart Olayını ele almış, Edep Yahu gibi bu isyanın bastırılmasında Hareket
Ordusu’nun oynadığı role göndermede bulunmuş, ilaveten isyandan Abdülhamit’in sorumlu
olduğunu ileri sürmüştür.
Karikatürde, Abdülhamit, tahtında, kollarına yılan dolanmış bir halde resmedilmiştir.
Kollarında dolanmış olan yılanlar, Abdülhamit’e destek veren, onu sarıp sarmalayan isyancıları
öldürülmüştür. Kerbela Olayı olarak tarihe geçen bu durum Yezit’in ismine silinmez bir leke sürmüştür. Bkz. Ünal
Kılıç, “Yezit”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 43, s.513.
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veya onun/onların zehirli ve öldürücü görüşlerini, başı kesik asker ise isyanı bastırmak için
yaşamını yitiren askerleri veya genel anlamda Hareket ordusunu simgelemektedir. Abdülhamit’e
karşı duran, elini ve kolunu, onu tanımadığını ifade eder bir biçimde tutan genç ve güzel kadın ise
hürriyeti temsil etmektedir. Etrafına sarılan yılanlarla, 31 Mart Olayının çıkmasında Abdülhamit’in
payı olduğunu vurgulayan karikatürün altında yer alan, “Hırsızlara şer’an kat’-ı yed lazım gelir”
(Hırsızlara el kesmek lazım gelir) cümlesi ise isyana katılanların cezasız kalmayacağını belirtir.
Nitekim Abdülhamit’in asker tarafından kesilen eli de bunu vurgular.

Resim 9: “Hırsızlara şer’an kat‘-ı yed lazım gelir.”
Kaynak: Neşter, Sayı: 1, 10 Nisan 1325 (23 Nisan 1909).

Edep Yahu da konuyla ilgili olarak yer verdiği, ileri tarihli bir başka yazıda, yine 31 Mart
Vakasına değinmiş ve Neşter gibi o da Hareket Ordusu’nun başarısına vurgu yapmıştır. 10 Recep
1327 (28 Temmuz 1909) tarihli 40. sayısında görülen, “Mebde-i Saadet-i Osmaniyyan”
(Osmanlılarının Mutluluklarının Başlangıcı) başlıklı yazısında, Meşrutiyet’i kurtarmak için yola
çıkan Hareket Ordusu’nu, “işinin ehli usta bir doktora” benzetmiş ve onun, hürriyet serumu ile
Abdülhamit ve İstibdat döneminin zulüm ve gaddarlıkla dolu mikrobunu kırdığını belirtmiştir.
Yazıya göre, bu müdahale ile Meşrutiyet, bedenini tazelemiş ve bağışıklık kazandığı için daha
güçlü bir hale gelmiştir. Bu değerlendirmelerinden sonra dergi, İstibdat döneminin izlerini daha
hızlı bir biçimde silmek için çağrıda bulunmuş ve bunu başaracak kurum olarak da “faal, çalışkan
ve milli” olarak tanımladığı Meclis’e işaret etmiştir. (Edep Yahu, Sayı: 40, 1909)
Sonuç
II. Abdülhamit dönemine damgasını vuran sansür ve baskı ülkede yaşayan her kesimi
rahatsız eden ve etkileyen önemli bir gelişmeydi ve bundan en çok etkilenen alanlardan biri de
mizahtı. Ancak II. Meşrutiyet’in ilanı ile basında büyük ilerleme meydana gelmiştir. İstibdat
döneminin getirdiği suskunluk sona ermiş, düşünce özgürlüğü, basının rahat bir nefes almasını
sağlamıştır. Meşrutiyet’le özellikle İstanbul basınında büyük bir hareketlilik gözlenmiş ve ilerleme
kaydedilmiştir. Gazete ve dergi gibi birçok süreli yayın piyasaya çıkmış ve süreli yayınların
sayısında hiç olmadığı kadar bir artış gerçekleşmiştir. Ama en çok artış mizah alanında olmuştur.
Bu süreli yayınların çoğu kısa süreli olsa da bu artış ve hareketlilik dönemin basını için sevindirici
bir durum olmuştur. II. Abdülhamit’in uyguladığı yasak kelimeler kullanılmaya başlanmış,
kadınlara ve çocuklara yönelik süreli yayınlar basında yerini almıştır.
Süreli yayınların artışındaki bu önemli gelişmeler İstanbul dışındaki şehirlerde de
görülmüştür. Bu artışın görüldüğü şehirlerden birisi de İzmir şehri olmuştur. İzmir basın konusunda
gözle görülür bir ilerleme ortaya koymuştur. Tıpkı İstanbul’da olduğu gibi İzmir’de de kısa süreli
olan gazete ve dergiler olsa da bu hareketlilik düşünce özgürlüğü ve basındaki gelişim açısından
önem teşkil etmektedir. Bu bildiride incelediğimiz dergiler Edep Yahu, Neşter ve Kukuruk o
döneme ışık tutması açısından önemli kaynaklardır.
Söz konusu bu dergiler siyasî meseleler başlığı altında İstibdat dönemi ve bu dönemin
başkahramanı gördükleri II. Abdülhamit’i, 31 Mart Olayı, II. Abdülhamit’in hal’i ve yerine V.
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Mehmet Reşat’ın tahta oturması, Abdülhamit’in Selanik’e sürgün edilişi gibi dönemin önemli siyasî
meselelerini sayfalarında işlemişlerdir. Bunlar içinde en çok değindikleri konu, istibdat ve II.
Abdülhamit olmuştur. Çünkü Abdülhamit ile neredeyse aynı anlama gelen istibdat o dönem halkını
en çok rahatsız eden durum olmuştur. Herkesin korkulu rüyası olan istibdadın geri gelişinin
habercisi olan 31 Mart olayı da bu nedenle en çok yer verilen konulardan olmuştur.
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AVUSTURYA-MACARİSTAN İMPARATORLUĞU’NUN BOSNAHERSEK’İ İLHAKI VE BAZI OSMANLI GAZETELERİYLE OSMANLI
HÜKÜMETİNİN TUTUMU1

ANNEXATION OF BOSNİA AND HERZEGOVİNA BY THE AUSTRO-HUNGARIAN
EMPİRE AND ATTITUDE OF THE OTTOMAN GOVERNMENT WITH SOME OTTOMAN
NEWSPAPERS
Kezban ACAR
Prof. Dr. Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Burcu OTUKFALAY
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Yüksek Lisans Mezunu
Özet
1878 Berlin Antlaşması’nın imzalanmasından sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
tarafından işgal edilen ve otuz yıl yönetilen Bosna-Hersek, 1908 yılında tamamen ilhak edilmiştir.
Bosna-Hersek’in ilhakı, Osmanlı Devleti’ni ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nu birçok
yönden etkilemiş, Avrupa’da siyasi ittifakların gözden geçirilmesine ve sonuç olarak siyasi
blokların oluşmasına, Birinci Dünya Savaşı’na neden olmuştur. Bu sebeple, Bosna-Hersek’in ilhakı
hem Osmanlı tarihi hem de Avrupa tarihi açısından önemli bir yer tutmaktadır.
Bosna-Hersek’in ilhakı hakkında Viyana gazetelerinde çıkan rivayetlerin etkisiyle, Osmanlı
kamuoyunda yankı bulan ilhak haberleri, ilhakın gerçekleşmesiyle birlikte, yoğun bir şekilde
basında yer almış ve eleştirilere neden olmuştur. Bosna-Hersek’in ilhakına dair çıkan haberlere
rağmen, Osmanlı hükümeti Avusturya-Macaristan’ın böyle bir girişimde bulunacağına ihtimal
vermemiş, ilhaka hazırlıksız yakalanmıştır. Daha sonra ilhakı protesto etse de durumu değiştirmek
için geç kalmıştır. Dönemin kamuoyu olarak nitelendirebileceğimiz Osmanlı gazeteleri ise en
başından ilhaka ciddi biçimde karşı çıkarak, Avusturya-Macaristan mallarının protesto edilmesini
sağlamışlar ve Osmanlı ile ticaret yapan Avusturya şirketlerini ekonomik zarara uğratmışlardır.
Bu bildiri, bu denli önemli olan bu olayın bazı Osmanlı gazetelerindeki yansımalarını analiz
etmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken de “denge politikası”nın öne çıktığı ve Birinci Dünya
Savaşı öncesi blokların oluşmaya başladığı bir dönemde, Bosna-Hersek’in ilhakı üzerinden Osmanlı
Devleti’nin bu anlamda nerede durduğu üzerinde bazı değerlendirmeler yapılacaktır. Ayrıca BosnaHersek’in ilhakının gazetelerde nasıl yer aldığı incelenirken, Osmanlı basınının tavrı, kamuoyu
üzerindeki gücü veya etkisi konusunda da bazı yorumlar yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bosna-Hersek’in ilhakı, Osmanlı Hükümeti, Avusturya-Macaristan,
Osmanlı gazeteleri.
Abstract
Bosnia and Herzegovina occupied by the Austro-Hungarian Empire and ruled for thirty years
after the signing of the 1878 treaty of Berlin, was annexed in 1908. The annexation of Bosnia and
Herzegovina affected the Ottoman Empire and the Austro-Hungarian Empire in many ways, leading
to a review of political alliances in Europe and, as a result, the formation of political blocs, the First
World War.
Based on the rumors and news that took place in Viennese journals, Ottoman newspapers,
from the very beginning to the end, published many news, articles, rumors, and later annexation and
thus contributed to public protest of the annexation. While Ottoman public protested annexation
widely, Ottoman Government took neither rumors nor news seriously. When Austrian-Hungarian
Empire annexed Bosnia-Herzegovina, Ottoman Government finally protested it. However, it was
too late. Even then, Ottoman government did not take steps to make Austria-Hungaria pay for its
decision to annex Bosnia-Herzegovina. It was rather Ottoman newspapers and public that started
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boycotting Austrian goods and trade. As a result, Austria had some economic loss and damage and
due to these, had to accept to pay reparation to the Ottoman government.
This paper aims reflections of such important event in some Ottoman newspapers. While
doing this, it also seeks to demonstrate where the Ottoman Empire stood in an era of “balance of
power” and pre-World War. In addition, it plans to how and to what extent Ottoman press, through
its news and comments, affected Ottoman public opinion.
Keywords: Annexatıon of Bosnia And Herzegovina by the Austro-Hungarıan Empire and its
reflections on the Ottoman press.
Giriş
19. yüzyılda Osmanlı Devleti’ni siyasi yönden etkileyen birçok olay meydana gelmiştir. Bu
yüzyılın özelliği, diplomatik ilişkilerin geliştiği ve siyasi grupların oluştuğu bir dönem olmasıdır.
Böyle bir ortamda siyasi anlamda yalnızlaşan Osmanlı Devleti, Avrupa diplomasisi tarafından
gözden çıkartılarak büyük çapta toprak kaybına uğramıştır. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti’nin
kaybettiği önemli topraklardan birisi de Bosna-Hersek’tir.
Müslüman tebaanın yoğun olduğu, Osmanlı Devleti’nin önemli simge şehirlerinden birisi olan
Bosna-Hersek, esasen, 17. yüzyıldan itibaren Avusturya ve Macar siyasetçilerinin de ilgi odağı
olmuştur. Ekonomik açıdan büyük öneme sahip olan Dalmaçya kıyılarına yakınlığı ve Adriyatik
Denizi’ne giden yoldaki stratejik konumu, bu ilginin en önemli nedeniydi. Ayrıca, Avrupa’da,
1859 İtalya ve 1866 yıllarında Prusya karşısında yenilgiler alan Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun bu mağlubiyetleri telafi etmek için yönünü Balkanlara çevirmesi de bir diğer
nedeniydi (Yılmazata, 2013: 51).
Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti’nin Rusya ile yaptığı 93 harbi sonucunda imzalanan
1878 Berlin Antlaşması’nı fırsat bilerek, Antlaşma’nın 25. Maddesine istinaden Bosna-Hersek’i
işgal etmiş, ayrıca Yenipazar sancağında asker bulundurma hakkı elde etmiştir. 1878 yılında BosnaHersek’i işgal eden Avusturya-Macaristan, bu eyaleti otuz yıl yönetmiş, Bosna halkını işgal fikrine
alıştırmaya çalışarak, hükümet politikaları gereği kendi lehine bir Boşnak milliyetçiliği
uyandırmaya gayret etmiştir. Özellikle Müslüman ailelerin çocuklarını eğitim yoluyla asimile
etmeye çalışmıştır (Olaş, 2007: 41).
Bu tür politikalarla ilhakın alt yapısını oluşturan Avusturya-Macaristan, daha sonra ilhakı
gerçekleştirmek için siyasi bir sebep arayışına girmiştir. Bu siyasi sebeplerden birisi, Rusya’nın
1905 yılında Japonya’ya yenilmesi ve yönünü Balkanlara çevirmesiydi. Avusturya-Macaristan, bu
siyasi gelişmenin aleyhine sonuçlanacağını düşünerek, Bosna-Hersek’in ilhakını siyasi çevrelerde
dillendirmeye başlamıştır (Yılmazata, 2013: 125). Bu amaçla ilhak meselesi, ilk kez ciddi anlamda
Avusturya-Macaristan Dış İşleri Bakanı Alois Aehrenthal tarafından 11 Aralık 1907 tarihli bir
hükümet toplantısında gündeme getirilmiştir (Malcolm, 1999: 127). İlhakın bir diğer siyasi sebebi
ise, 9 Haziran 1908 tarihinde, İngiltere ve Rusya’nın Reval’de yaptığı görüşmenin, Avrupa ve
Osmanlı Devleti’ne getireceği yeni bir siyasi düzen ve dolaylı olarak Avusturya-Macaristan’ın bu
durumdan olumsuz etkileneceği ihtimaliydi. Son olarak, Osmanlı Devleti’nin 23 Temmuz 1908
tarihinde Meşrutiyet yönetimini yeniden ilan etmesi de ilhak da etkili olmuştur. II. Meşrutiyetin ilan
edilmesiyle, İstanbul’da açılacak olan Mebusan Meclisi’ne, Bosna-Hersek’i temsilen bir adayın
gönderileceğinden çekinen Avusturya-Macaristan, Bosna-Hersek ile İstanbul arasındaki bağlantının
yeniden kurulacağından endişelenerek, Bosna-Hersek’in ilhak hazırlıklarını hızlandırmıştır
(Glenny, 2001: 22).
Avusturya ve Macar siyasetçileri, Bosna-Hersek ilhakını gündeme getirmiş olmalarına
rağmen, bu kararın, Avrupalı devletler tarafından nasıl karşılanacağını tahmin edemedikleri için
ilhak planlarını ertelemişlerdir. Bu yüzden, ilhakı gerçekleştirmeden önce Avusturya-Macaristan,
politik anlamda kendine destek verecek müttefik arayışına girmiştir. Bu çerçevede ilk olarak 10
Eylül 1908’de İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya ve İtalya’yı Bosna-Hersek’in ilhakı konusunda
anlaşmaya çağırmıştır (İmamoviç, çev. 2018: 420). Bu gelişmeden sonra, Viyana’da 15 Eylül
tarihinde Avusturya-Macaristan Dışişleri Bakanı Alois Aehrenthal, Rusya Dışişleri Bakanı
Alexandr Iswolsky ile gizli bir toplantı düzenlemiş ve Bosna-Hersek’in ilhakı konusunda anlaşmaya
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varmışlardır. Her iki devlet de Balkanlardaki siyasi çıkarları doğrultusunda hareket ederek,
tarafların barış zamanında hedefledikleri bölgeler konusunda serbestlik tanınması ve savaş
zamanında ise oluşacak tehditlere karşı birlikte hareket etme kararı almışlardır. Ancak AvusturyaMacaristan Rusya’nın Balkanlardaki nüfuzunu kırmak için bazı adımlar atmaktan da geri
durmamıştır. Bu amaçla, 1878 Berlin Antlaşması ile özerk bir prenslik haline gelen Bulgaristan’ı
bağımsızlık konusunda desteklemiş ve böylece buradaki Rus nüfuzunu azaltmayı planlamıştır.
Ayrıca bu yöntemle, Bosna-Hersek’in toprak bütünlüğünü tehdit eden Slav milliyetçiliğini de
kontrol altına almayı amaçlamıştır. Avusturya-Macaristan, Bulgaristan’ın bağımsızlığına destek
vermek suretiyle, ortaya çıkması muhtemel bir Bulgaristan bunalımının siyasi gündemi meşgul
edeceğini ve böylece Bosna-Hersek’in olası ilhakının Avrupalı devletlerin dikkatinden kaçacağını
ümit etmiştir (Yılmazata, 2013: 90).
Avusturya-Macaristan’ın ilhakın siyasi alt yapısını hazırladığı dönemde, Osmanlı Devleti’nde
de 23 Temmuz 1908’de ilan edilen II. Meşrutiyet ve onun ürünü olan yeni anayasa hazırlıkları
vardı. Osmanlı hükümeti, azınlıkların son zamanlarda artan özerklik ve bağımsızlık çabalarını ve
daha fazla toprak kaybını önleyebilmek için Meşruti yönetimi yeniden ilan etmiştir. Yeni
anayasanın kabulüyle birlikte vatandaşlarının can ve mal güvenliğini garanti altına alan, tüm
azınlıklara parlamentoya katılma, seçme ve seçilme hakkı tanıyan Osmanlı Devleti, kendisine
mensup halkların Osmanlı kimliğiyle birleşeceğini ve böylece devletin dağılmasının önleneceğini
düşünmüştür (Stanford J. Shaw ve Ezel Kural Shaw, 1983: 330).
Osmanlı Devleti için böylesi bir öneme sahip olan II. Meşrutiyet, Avusturya-Macaristan
açısından da oldukça mühimdi. Öncelikle, Avusturya-Macaristan, meşrutiyetle birlikte açılan
meclise, Bosna-Hersek’ten de bir temsilci gönderilmesi çağrısında bulunulacağından
endişeleniyordu çünkü kâğıt üzerinde de olsa Bosna-Hersek hala Osmanlı Devleti’ne bağlıydı
(Glenny, 2001: 247). 1878’den beri işgali altında bulundurduğu Bosna-Hersek’teki etkisinin
azalacağını, hatta son bulacağını düşünen Avusturya-Macaristan için II. Meşrutiyet’in ilanı bu
yüzden bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Nitekim İlhak meselesinin, Avusturya-Macaristan Dış
işleri Bakanlığı tarafından, bir hükümet toplantısında gündeme getirilmesinden itibaren gizli bir
şekilde yürütülen ilhak girişimleri, II. Meşrutiyetten sonra basında açık bir şekilde ifade edilmeye
başlanmıştır. Bosna-Hersek ilhakı ile ilgili Avrupa basınında çıkan haberler çok ses getirmiş ve
Osmanlı gazeteleri bu haberlere tepki vermekte gecikmemiştir.
Esasen ne Osmanlı Devleti ne de Avrupa siyasileri, Avusturya-Macaristan’ın böyle bir ilhak
girişiminde bulunacağına ihtimal vermemiştir. İlhak, Avrupa diplomasisinin kırılgan olduğu bir
döneme denk gelmiş, müttefik devletler dahi ilhakın uluslararası boyutta bir probleme sebebiyet
verme ihtimalinden çekinmiş ve bu büyük sorumluluğu göze almak istememişlerdir. Bu kriz ortamı
yabancı basına da fazlasıyla yansımış, Osmanlı gazeteleri, ilhaka tepki veren tarafın yalnızca
Osmanlı olmadığını, Avrupa ülkelerinin de bu durumu olumsuz karşıladığını, Avrupa basınından
alıntıladığı bu tür haberlerle göstermiştir. Bosna-Hersek ilhakının basında çok fazla yer bulması ve
bu kadar ses getirmesinin sebebi, bu olaydan hemen önce Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi
ve Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyeti henüz yeni ilan etmiş olmasıydı. II. Meşrutiyet Osmanlı
basını üzerinde yarattığı özgür ortam sebebiyle, haberciliğin ve yayıncılığın gelişmesini sağlamış,
yeni gazeteler ve yayıncı kuruluşlar ortaya çıkmıştır. Osmanlı basınının siyasi olayları haberlerine
yansıtma biçimi ve üslubu değişime uğrayarak, yeni bir dönemin habercisi olmuştur. BosnaHersek’in ilhakının, Osmanlı gazeteleri üzerinde bu kadar etkili olması, gazetelerin siyasi gündem
oluşturmak konusundaki başarıları, Meşrutiyetin getirdiği ayrıcalıklar ve kazanımlar neticesinde
gerçekleşmiştir.
Ülkemizde Bosna-Hersek’in ilhakını ele alan bazı önemli çalışmalar mevcuttur. Bu
çalışmaların bir kısmı, dönemin Osmanlı gazetelerinden istifade etmiş ancak bu gazeteleri sadece
ilhakın bir sonucu olan boykotun siyasi yansımalarını sunmak için kaynak olarak kullanmışlar,
basın analizi yapmamışlardır.2 Bosna-Hersek ilhakına değinen bir başka çalışma ise Servet-i Fünun,
Sabah ve Volkan gazetelerini kaynak olarak kullanmış ve bu gazetelerin dönemin kamuoyu
2

Bknz. İlhakla İlgili İlk çalışma olan Elmacı Emin Mehmet. (1996) Bosna Hersek’in Avusturya Tarafından İlhakı ve
Doğurduğu Tepkiler (1908-1912) Yüksek Lisans tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
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üzerindeki etkisinden bahsetmiştir.3 Basın analizi yapmasıyla bizim bildirimize benzer bir nitelik
gösteren bu çalışma, konuya katkısına rağmen diğer gazeteleri dışarıda bıraktığı için çalışmamızdan
ayrılmaktadır.
Bu araştırmada ise, Osmanlı ve Avrupa siyasetini önemli ölçüde etkileyen Bosna-Hersek
ilhakının, Osmanlı basınına etkileri ve Osmanlı hükümetinin ilhak karşısındaki tutumuna dair
gazete haberleri değerlendirilecektir. Bahsi geçen gazetelerin orijinalleri, Ankara Milli Kütüphanesi
ve İzmir Ahmet Piriştina Kent arşivinde incelenmiştir. Bu inceleme sırasında elde edilen; Sabah,
İkdam, Tanin, İttihad ve Ahenk gazetelerinin ilhakla ilgili haberlerinden yapılan alıntılarla, dönemin
basınının siyasi gündem üzerindeki etkisi ve Osmanlı hükümetinin ilhaka bakışı karşılaştırmalı bir
şekilde analiz edilecektir. Gazeteler, Bosna-Hersek ilhakı ile ilgili gelişmeleri her gün takip ederek,
konu hakkında bilgi verirken, genellikle yabancı basından haber örneklerini yayınlamış ve onları
kaynak olarak kullanmıştır. Gazetelerin haber anlayışı ve yayın politikası hakkında bilgi vermek
amacıyla incelen gazeteler sırasıyla sunulacaktır. Söz konusu gazetelerin, birbirlerinden faklı yayın
politikaları olması sebebiyle, gazetelerden yapılan alıntılar bu çerçevede yoruma tabi tutulacaktır.
Araştırmada yöntemsel olarak, birinci elden kaynak olan dönemin önemli beş gazetesi ve bunun
yanı sıra ikinci elden kaynaklara da yer verilmiştir.
Sabah Gazetesi
Sabah gazetesi, 1875 yılında Papadopulos adında bir Rum tarafından yayınlanmaya
başlanmıştır. Gazetenin başyazarı Şemseddin Sami Bey’di (Ertuğ, 1970: 230). Günlük çıkarılan ve
dört sayfalık bir gazete olan Sabah, 1882 yılına kadar küçük boyda yayınlanmıştır. İlk defa Miladi
yıl kullanan bu gazete, 1882’de Mihran Efendi tarafından satın alınmış ve bu tarihten sonra büyük
boy olarak çıkarılmıştır. İstibdat döneminin önemli gazetelerinden biri olan Sabah gazetesi, devlet
yanlısı bir gazete olmasına rağmen, eleştirel bir gazeteydi. Ayrıca Sabah gazetesi, siyasi haberleri
sunumu ve olayları yansıtma biçimi itibariyle liberal bir yayın politikasına sahipti. Son olarak
Sabah gazetesi; Hüseyin Cahit Yalçın, Cavit Bey, Adnan Adıvar, Ata Bey, Hamit Vehbi, Ahmet
Emin Yalman, Arif Cemil ve Enis Tahsin Til gibi gazeteciliği meslek edinmiş bir yazar kadrosuna
sahipti (Ertuğ, 1970: 231).
I. Dünya Savaşı’ndan sonra Mihran Efendi Sabah gazetesine yeni bir yön vermek istemiş, bu
amaçla 1913’ten beri yayınlarını sürdüren Peyam gazetesi başyazarı ve İttihatçıların en büyük
düşmanı olan Ali Kemal gazetenin başına getirilmiş ve gazetenin adı da Peyam-ı Sabah olarak
değiştirilmiştir. İttihat ve Terakki fırkası iktidarına cephe alan gazete giderek artan bir önem
kazanmış ve Peyam-ı Sabah adını aldıktan sonra Hürriyet ve İtilaf Fırkasının yayın organı haline
gelmiştir (İnuğur, 2002: 277). Bir süre sonra ise Damat Ferit’in şahsi yayın organı haline gelen
gazete, Anadolu’da başlayan Millî Mücadele hareketine karşı bir tavır sergilemiştir. İzmir’in
kurtuluşu ve Millî Mücadelenin kazanılmasından sonra, 11 Eylül 1922’de gazetenin adı Sabah’a
çevrilmiştir (Baykal, 1990: 120).
Sabah gazetesi, devlet yanlısı olmasına rağmen eleştirel bir gazetedir. Bosna-Hersek ilhakını
konu aldığı haberlerini liberal bir tavırla yansıtmıştır. Avusturya-Macaristan hükümetinin siyasi
çevrelerde ilhak konusunda verdiği demeçler, Viyana gazetelerine yansımış hem Avrupa kamuoyu
hem de Bosna-Hersek halkı ilhak fikrine alıştırılmaya çalışılmıştır. Neue Freie Presse isimli Viyana
gazetesinde açıkça yer verilen ilhak haberi, Sabah gazetesinin 2 Ekim 1908 tarihli “Bosna’nın
İlhakı” başlıklı haberine konu olmuştur. Bu habere göre; Viyana’dan 30 Eylül’de alınan bir telgrafa
istinaden verilen bir haberde, “Bosna ve Hersek’in keyfiyet-i ilhakının ilan olunacağı kesin bir ifade
ile rivayet ediliyor. İngiltere dâhil olmak üzere bu harekete karşı bütün devletler tedbir almayı
planlamıştır” (Sabah, 2 Ekim 1908). Sabah gazetesinin 3 Ekim 1908 tarihli bir başka haberinde ise,
Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhak edeceği haberinin Viyana’dan Bosna-Hersek’e
ulaştırıldığı ve böylece Bosna halkının ilhaka alıştırılmaya çalışıldığı ifade edilmiştir (Sabah, 3
Ekim 1908). Sabah, yayınladığı bu haberlerle, Bosna-Hersek ilhakını rivayet eden haberleri siyasi
gündeme taşıyan ilk gazete olmuştur.
3
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Gazete, ilhakı eleştiren yerel bir gazete olmaktan ziyade yabancı basındaki haberlere de yer
veren bir yayıncı kuruluş olarak, yabancı basından aktardığı bu haberlerde ilhakın Avrupa’da nasıl
karşılandığını okuyucularına yansıtmıştır. Örneğin, 11 Ekim 1908 tarihli “Bosna ve Hersek’in
İlhakı” başlıklı haberinde, Times gazetesinden yapılan alıntı ile ilhakın İngiliz basını tarafından da
eleştirildiğini şu satırlarla aktarmıştır:
“Paris muhabirimizin iki gün evvel haber verdiği program bugün icra edildi. Geçen pazartesi günü,
Prens Ferdinand Berlin muahedenamesini ayaklar altına aldı. Bugün de aynı muameleyi İmparator
Fransuva Joseph yaptı. Fransuva Joseph, Berlin muahedesinde imzaları bulunan hükümetlerin
hukukuna karşı gösterdiği tavır ve tecavüzün üstünü kapatmak maksadıyla bir beyânatnâme tertip
etmiştir. İmparator beyânatnâmesinde hukuk hükümranımızı Bosna ve Hersek’e kadar tevsi’ eyledik
diyor. Bu hareket tecavüzünü mazur göstermek için iki türlü bahane ediliyor. Bunlardan biri
Avusturya-Macaristan hükümeti Bosna ve Hersek ahalisine iyi ve muntazam bir iradeyi malik
olacaklarını vaat etmiş bu vaadini ifa eylemiş imiş. Bu iradeye tabi olunacak olanlar, Osmanlı
idaresinden memnun yaşamamış değiller ise de Avusturya-Macaristan hükümetinin şu vaadini ifa
eylemiş olduğu inkâr edilemez. Şu ifadeden anlaşıldığı üzere, Avusturya-Macaristan Bosna ve
Hersek ahalisini otuz yıllık bir sürede bu politika ile yeni bir yönetime hazırlamaya çabaladı ve
artık ilhakın zamanının geldiğini kabul ettirdi. Avusturya-Macaristan bu iki vilayette
hükümdarlığını teşkil ederken dost bir devlet olan Osmanlı’dan bu vilayetlerdeki hukuk-u
hükümdarlığından vazgeçmesini istiyor. Avusturya-Macaristan Osmanlı devletinden bu konuda
lütuf göstermesini bekliyor bu kabul edilemez.
Bir diğeri de mezkûr muahedenameye imza eden hükümetler bu iki vilayetin idaresinin AvusturyaMacaristan’a verilmesine müsaade etmişlermiş. Avusturya hükümeti, Berlin muahedenamesi
ahkâmını ihlal etmekle kalmayıp, Devlet- Âliye ile aralarındaki diğer hakkı bir mukavele
ahkâmında mugayir harekette bulunmuştur. Berlin muahedesini imza eden hükümetlerden Rusya
İtalya ve İngiltere Hariciye Nezaretleri Berlin muahedesini tatil edilmesi ve yeniden yapılması için
bir konferans düzenlenmesini istemişlerdir. Avrupa devletlerinden ziyade bu konuyla alakadar olan
ve Berlin muahedesinin feshi ve tatil edilmesinde ısrar eden Devlet-i Osmaniyedir” (Sabah, 11
Ekim 1908).
Times gazetesinden yapılan bu alıntıya göre, İngiliz basını, Avusturya-Macaristan’ın 1878
Berlin Antlaşması’nı ihlal ettiğini ve bu ilhak girişimini meşru göstermek amacıyla da BosnaHersek’e medeni bir yönetim getireceğini vaat ettiğini ileri sürmüştür.
Sabah gazetesi Avusturya-Macaristan’ın, Bulgaristan’ın bağımsızlık ilanı ve II. Meşrutiyet
gibi Osmanlı Devleti’ni yakından ilgilendiren ve siyasetini doğrudan etkileyen bu iki önemli olayı,
kendi çıkarları doğrultusunda kullandığı, Bulgaristan ile gizli bir siyasi iş birliğine girmiş olduğunu
öne sürmüştür. Ayrıca, Avrupa diplomasisinin senelerdir Osmanlı Devleti’ne yenileşme ve ıslahat
konularında baskıda bulunduğunu ve Osmanlı hükümetinin bunu daha yeni gerçekleştirmiş
olmasına rağmen, bu tür olaylarla yıpratılmaya çalışıldığını ve Avrupa’nın ikiyüzlü bir siyaset
uyguladığı ifade etmiştir. (Sabah, 9 Ekim 1908).
Sabah gazetesi, yine aynı tarihli haberinde yayınladığı “Dostlar Düşmanlar” isimli
makalesinde, Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan’ın Osmanlı Devleti’nin durumundan istifade
ettiğini ve Avusturya mallarına yapılan boykotun halkın buna bir tepkisi olduğunu şu cümlelerle
ifade etmiştir:
“Osmanlılar tarafından kızgınlıkla karşılanan bu iki devlete karşı bir harp yapılması, Osmanlı
Devleti’nin bulunduğu vaziyetten dolayı mümkün değildir. Bu yüzden bütün Osmanlılar medeniyete
yakışır bir şekilde hareket edecek ve hukuk üstün gelecektir. Halkımızdan tecavüzkâr hareketlerde
bulunmamasını ve sadece boykot yapmasını istiyoruz” (Sabah, 9 Ekim 1908).
Gazetenin “Avusturya Emtiası” başlıklı bir başka haberine göre ise “ahalice Avusturya
emtiası alınmaması için gösterilen azim ve niyet iki günden beri Avusturyalı tüccarları pek ziyade
düşündürmekteydi. Avusturya mağazalarına büyük bir sükûn yerleşmekteydi. Elbise mağazalarına
hemen hiç kimse girmiyordu. Mağazaların kapı eşiğinde duran dükkân sahipleri içeriye müşteri
almak için yalvarıyordu. Mağaza önlerinde ahali Avusturya mallarını protesto ederek, “Öç!
Diyor… İşte böyle yapayalnız kalında Bosna’yı almayı görün…” diyordu. Avusturya emtiasına
www.iksad.org.tr

İKSAD

269

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

karşı gösterilen haklı nefret Osmanlıları böyle davranmaya mecbur etmekteydi ve Avusturya
emtiasına gösterilen nefret günden güne efkârı umumu üzerindeki etkisini arttırmaktaydı (Sabah, 11
Ekim 1908).
Gazeteye göre Osmanlı basınının yaptığı boykot çağrısı, son derece büyük bir ilgi görmüş ve
Avusturya mallarını satan mağazalar zor durumda kalmışlardır. Gazete tarafından gündeme taşınan
protesto hareketi, Osmanlı siyasilerinin önlem almakta geciktiği Bosna-Hersek ilhakına karşı bir
tepki olarak doğmuş ve toplumsal bir boyuta ulaşmada etkin bir hal alarak, günümüz tabiriyle bi
kamuoyu oluşturmuştur. Sabah gazetesinin yayıncı bir kuruluş olarak ilhakın gerçekleşeceğini ön
gören yazıları ve Bosna-Hersek ilhakını gündeme getiren ilk gazete olması, Avrupa merkezlerinden
alıntıladığı haber örnekleriyle, Avrupa basınının ilhak karşısındaki tutumunu ortaya çıkaran gazete,
salt haber sunan bir kuruluş olmadığını göstermiş, halkın protestosuna destek vererek toplumsal bir
harekete dönüştüren gazetelerden birisi olmuştur.
İkdam Gazetesi
İkdam, II. Abdülhamit’in istibdat döneminde, 1894 yılında Ahmet Cevdet Oran tarafından
kurulmuştur. II. Meşrutiyet döneminin önemli gazetelerinden biri olan İkdam, Türkçede sadeliği ve
öz Türkçeyi savunduğu için, yalın bir dil kullanarak halk tarafından anlaşılarak okunmayı
hedeflemiştir (M. Nuri İnuğur, 2002: 284). Dönemin gazetelerinden Sabah gazetesi ile rekabet
halinde olan ikdam, haberciliğe çok önem vermiş ve dâhili haberleri vermesinin yanı sıra, dış basını
da yakından takip etmiştir. İkdam güçlü haberciliğine ilaveten, kadrosunda yer alan Abdullah
Zühtü, Mahmut Sadık, Hüseyin Cahit, Dr. Adnan Adıvar, Ahmet Rasim, Ali Kemal, Maliyeci Cavit
Bey ve Başyazar Abdullah Cevdet gibi isimler nedeniyle de dikkat çekmekteydi. Bu kadar güçlü
isimleri kadrosunda yer verebilmesinin nedeni, konuyla ilgili çalışma yapan bazı araştırmacılara
göre gazetenin bilim, teknoloji, ekonomi ve tarih konularını işlemesi, haberlerinde çeşitliliği ve
güncelliği yakalamış olmasıydı (Baykal, 1990: 125-131).
İkdam gazetesi, devlet yanlısı bir yayın politikasına sahipti. Bosna-Hersek’in İlhakı
bağlamında bunu eleştiren haberler yayınlamış ve Osmanlı hükümetini destekleyen bir tavır
sergilemiştir. Osmanlı hükümetinin dış politikasını eleştirmekten imtina ederek, devleti tehdit eden
siyasi olayları milli bir yaklaşımla haberlerine yansıtmıştır. Bu yönüyle, esas itibariyle muhafazakâr
bir habercilik anlayışına sahiptir. Gazete hem Bosna-Hersek’in ilhakı durumunda meydana gelecek
siyasi ortama dair bazı değerlendirmelerde bulunmuş hem de Osmanlı Devleti’ni destekleyen ve
Avrupa diplomasisini eleştiren haberler yayınlamıştır. Gazeteye göre, Bosna-Hersek çok uluslu bir
yapıya sahip olduğundan, her türlü siyasi kargaşaya elverişliydi. Bu özelliğinden dolayı da Avrupalı
devletlerin siyasi çıkarlarının çatışacağı muhtemel bir yerdi. Hal böyle olunca, ilhakın herhangi bir
yasal anlaşmaya dayanmayarak gerçekleştirilmesi durumunda, Avrupalı diplomatların BosnaHersek’in Avusturya-Macaristan tarafından ilhakını kabul etmemesi çok muhtemeldi.
Ayrıca, gazete Bosna-Hersek’in ilhakının sadece bu bölgeyi değil, bütün Balkanları
etkileyeceği ve bu durumun sonraki yıllarda muhtemel bir Balkan savaşına neden olacağını ve
Bosna-Hersek’in işgalinden veya işgali sonrasında Sırp, Hırvat ve Bulgar isyanları sırasında
yaşananlar göz önüne alındığında, Balkanlar uzun yıllardan beri problemli bir bölge olmasından
dolayı Bosna-Hersek ilhakının, bu bölgede yaşayan halkı daha çok galeyana getireceğini ön
görmüştür (İkdam, 19 Eylül 1908). İkdam gazetesinin, Bosna’nın İlhakı Rivayetler” başlıklı
makalesine göre, Bosna ve Hersek’in Avusturya tarafından ilhakıyla ilgili çıkan rivayetlerin
doğrulanması için delegasyon meclislerindeki görüşmelerde tasdik edilmesi gerekirdi. AvusturyaMacaristan meclisinde son zamanlarda siyasilerin yaptıkları görüşmelerde mühim gelişmeler
olduğu bilinmekteydi. Bosna ilhak edilecek olursa, Avusturya-Macaristan hukuku bundan sorumlu
olacaktır. Bosna ve Hersek’in ilhakı durumunda ise Bosna’nın birleştirilmesine karşı çıkanlar
olacaktı. Nitekim Bosna’da uzun zamandır bir hareketlilik söz konusuydu ve burada bulunan Hırvat
ve Sırplar Türklerle husumet içerisindelerdi. Bosna’nın, Avusturya tarafından memleketine
katılması ve birleştirilmesi Bosna’da bulunan halk üzerinde infial yaratacaktı (İkdam, 19 Eylül, 5
Ekim 1908).
İkdam gazetesinin, “Ajans Telgrafları” başlıklı başka bir haberine, göre, AvusturyaMacaristan İmparatoru, büyük devletlere bir mektup göndermiştir. Bu mektupta, Avusturyawww.iksad.org.tr
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Macaristan İmparatoru, Bulgaristan’ın ilan-ı istiklali üzerine, Avusturya’nın Bosna ve Hersek’i
ilhak etmeye mecbur olduğunu beyan etmiştir (İkdam, 7 Ekim 1908). Gazete’ye göre, AvusturyaMacaristan, Bulgaristan’ın bağımsızlık ilanını fırsat bilerek, siyasi çıkarlarına göre hareket etmiş ve
Bosna-Hersek ilhakının göz ardı edileceğini sanmıştır. Ayrıca, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan
ve Almanya’yı sert bir biçimde eleştirerek, ilhak konusunda beraber hareket ettiklerini ileri
sürmüştür. İkdam gazetesi, yine aynı tarihli “Avusturya Sefirinin Notası” başlıklı bir başka
haberinde, Osmanlı Devleti’nin Bosna-Hersek üzerinde bulunan haklarının Avusturya-Macaristan
tarafından yok sayılması, Osmanlı Devleti tarafından öfkeyle karşılanmış ve aynı günün akşamı,
Osmanlı hükümeti Avusturya-Macaristan’ı protesto etme ve protestoyu İstanbul Sefiri ve ataşesiyle
Avusturya-Macaristan hükümetine tebliğ etme kararı almıştır (İkdam, 7 Ekim 1908).
İkdam gazetesi, 12 Ekim 1908 tarihli “Avusturya-Bosna ve Hersek İkdam Yorumu” başlıklı
haberinde, Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’in ilhakını ani ve hızlı bir şekilde
gerçekleştirmesini, özellikle Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan ettiği bir sırada böyle bir girişimde
bulunmasını eleştirmiştir. Gazete, Bosna-Hersek karşılığında Yenipazar Sancağındaki Avusturya
askerlerinin tahliyesini ve bu bölgenin Osmanlı Devleti’ne geri verilmesini, Osmanlının ilhakı kabul
etmesi için verilen bir taviz olarak nitelendirmiştir (İkdam, 12 Ekim 1908).
İkdam gazetesi boykot konusunda da haberler yayınlamış, Avrupa diplomasisini eleştiren ve
Osmanlı Devleti’ne bağlılığı ve sadakati vurgulayan yazılarıyla gündeme gelmiştir. Gazete, “Hakiki
Boykot, İkdam Yorumu” başlıklı haberinde, boykotu, “Avusturya-Macaristan meşrutiyetin ilan
edilmesinden sonra, Bosna ve Hersek’i ilhak etmiş buna karşılık olarak da Osmanlılar, Avusturya
mallarına karşı boykot başlatmışlardır. Boykot şiddetli bir şekilde devam ediyor. Avusturya
hükümeti boykotun Avusturya hukukuna karşı yapıldığını söylüyor. Hâlbuki Osmanlı halkının
serbest ticaret haklarına karışmak bir hukuksuzluktur. Avusturya hükümeti boykotu başlatan
Osmanlı ahalisini tatmin edeceği yerde, Osmanlıların hukukuna karşı geliyor. Avusturya hükümeti
boykotun bitmesini istiyorsa ilk önce Osmanlı ahalisinin gönlünü almalıdır” sözleriyle
değerlendirmiştir (İkdam, 6 Aralık 1908).
İkdam gazetesi, yayınladığı bir diğer haberinde, Avusturya-Macaristan’ın Bosna halkına
uyguladığı baskıya dikkat çekmiş ve bunun yerli halk nezdinde tepkilere neden olduğunu ifade
etmiştir. İkdam gazetesi, bu durumla ilgili ayrıntıları 11 Aralık 1908 tarihli “Bosna-Hersek” başlıklı
haberinde şu satırlarla aktarmıştır:
“Erkân-ı Harbiye mektebinde Bosnalı Müslümanlar yeminleri esnasında feslerini çıkarmaya
zorlanıyorlar. Bu olay Bosna’da bulunan Müslüman halkın öfkelenmesine neden olmuştur.
Bosna’da çıkan bir Slav gazetesi, Avusturya memurları tarafından İslamiyet’e karşı yapılan bu
hakareti şiddetli bir dil ile protesto etmiştir. Avusturya memurlarının bu hareketi, Avusturya
mebusan meclisinde yer alan kanunnamelerle yapılıyor. Bu durumdan Avusturya hükümeti
sorumludur. Bosna’da Müslümanlar ve Sırplar Bosna ve Hersek’in ilhakına itiraz göstermelerine
rağmen, Avusturya hükümeti ilhakın emr-i vâkıa olduğunu söylemeye devam etmektedir. Bosna ve
Hersek’in ilhakı ve Avusturya hükümetine muhalif olan bazı Bosna gazeteleri, hükümete karşı
gelmeleri sebep gösterilerek yayınlanması yasaklanmıştır” (İkdam 11 Aralık 1908).
İkdam gazetesi, Avusturya-Macaristan’ın Bosna halkına uyguladığı siyasi ve psikolojik
baskıyı eleştirmiş, Avusturya-Macaristan hükümetinden sadece Müslüman Bosnalıların değil, Sırp
ve Hırvatlarında şikâyetçi olduğunu ve hükümete karşı muhalif olan gazetelerin yasaklandığını
ifade etmiştir.
Tanin Gazetesi
Tanin, II. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte oluşan özgür ortamdan faydalanan Servet-i
Fünun’un başyazarı Hüseyin Cahit, Tevfik Fikret ve Hüseyin Kazım tarafından 2 Ağustos 1908’de
yayınlanmaya başlanmıştır. Bu gazete, döneminin siyasi ve sosyal olaylarına karşı ortaya koyduğu
düşüncelerle Osmanlı basın tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hüseyin Cahit’in İttihad ve
Terakki’nin milletvekili olarak mecliste yer alması, gazetenin bu partinin görüşlerini desteklemesi,
Tanin gazetesinin İttihat ve Terakki’nin yayın organı olarak görülmesine neden olmuştur (İnuğur,
2002: 308).
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Tanin gazetesi, 31 Mart Olayında Meşrutiyete karşı gelenler tarafından saldırıya uğramış ve
yağma edilmiştir. M. Nuri İnuğur’un deyimiyle, “irtica taraftarlarınca hürriyetçi” olarak
nitelendirilen Hüseyin Cahit, 31 Mart olayları sırasında öldürülmeye çalışılmıştır. Bu olaylar
sırasında meydana gelen karışıklık neticesinde, meclis kapısında Hüseyin Cahit’e benzetilen
Lazkiye Mebusu Emin Aslan Bey öldürülmüştür (İnuğur, 2002: 309). Tanin, siyasi düşünceleri
nedeniyle yönetimle ters düştüğü dönemlerde birkaç kez kapatılmıştır. Gazete 30 Ocak 1914’de
İttihat ve Terakki Partisine satılmış, 14 Kasım 1947’ye kadar da yayın hayatını sürdürmüştür.
Tanin gazetesi, İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin yayın organı olması sebebiyle, diğer
gazetelere göre Osmanlı hükümetine karşı çok daha güçlü bir muhalefet sergilemiştir. Kâmil Paşa
ve hükümetini eleştirmekten çekinmeyen tanin gazetesi, aylar öncesinde Bosna-Hersek’in olası
ilhakı konusunda Avrupa basınında çıkan haberlerin İstanbul basınında yer almasına rağmen,
Osmanlı hükümetinin bu konuda gerekli tedbirleri almakta geciktiğini ifade etmiştir (Tanin 9 Ekim
1908). Bosna-Hersek’in ilhakı konusunda halkı bilinçlendirmek ve bu konuda neler yapılması
gerektiğini anlatmak üzere halkı Avusturya-Macaristan’a karşı protestoya davet etmiştir. Gazete,
Avusturya mallarını satın almanın Osmanlılığa yakışmayacağını ifade etmiş ve halkı, “halkımız,
Avusturya malları bulunan mağazalara girmeyin, bu malları satan yerlerden bir şey almayınız”
sözleriyle Avusturya-Macaristan mallarını boykota çağırmıştır (Tanin, 9 Ekim 1908).
Osmanlı toplumuna boykot çağrısı yapan Tanin gazetesi, Avusturya-Macaristan’ın, Osmanlı
hükümetinden boykotun bitirilmesine yönelik kanun çıkarması talebini eleştirmiş ve boykotu bir
“salah” (iyileşme) hareketi olarak tanımlamıştır. Gazeteye göre, boykot bir müdafaa şekliydi ve
boykottan vazgeçilebilmesi için, Avusturya-Macaristan hükümetinin Bosna-Hersek karşılığında
Osmanlı hükümetine tazminat ödemesi gerekirdi (Tanin, 1 Aralık 1908). Avusturya-Macaristan
mallarına karşı boykot hamlesi yapmayı teşvik eden ve Osmanlı halkını bu konuda bilgilendiren,
yönlendiren Tanin gazetesi, Osmanlı Devleti’ni, Avusturya-Macaristan hükümetinden, BosnaHersek ilhakına karşılık tazminat alması gerektiğini gündeme taşımıştır. Boykot ve tazminat
konularını tartışmaya açan gazete hem boykotun gelişerek toplumsal bir harekete dönüşmesi hem de
Osmanlı hükümetinin, ileriki süreçte Avusturya-Macaristan hükümetinden tazminat alması ile
sonuçlanan başarılı bir kamuoyu girişim süreci yönetmiştir. Tanin gazetesi başta olmak üzere,
kaynak olarak kullandığımız dönemin önemli gazetelerinden yapılan alıntılardan anlaşıldığı üzere,
siyasi gündemi oluşturan ve yönlendiren bir kamuoyu oluşumu görmekteyiz.
İttihad Gazetesi
İttihad gazetesi, II. Meşrutiyetin ilanından sonra, 1908 yılında İzmir’de yayın hayatına
başlamıştır. İttihad ve Terakki Cemiyetinin İzmir’deki yayın temsilcisi olan gazete, Cuma’dan
başka her gün neşredilen siyasi, ilmi ve edebi bir gazeteydi. Başyazarı Hafız İsmail’di. Tevfik Rüştü
Aras da bu gazetede düzenli yazılar yazan isimlerdendi (Arıkan, 2006: 76).
İttihad gazetesi yayın programında yalın sade ve anlaşılır bir dil kullanarak, okuyucu kitlesi
tarafından anlaşılır olmayı hedeflemiştir. Bu şekilde, gazetenin daha fazla satışı sağlanarak,
istenilen okuyucu kitlesine ulaşılacaktı. İttihad haberciliğe farklı bir bakış açısı getirerek, okuyucu
üzerinde ciddi ve düzenli bir gazete izlenimi bırakmıştır (Tekinalp, 1984: 37).
İttihad ve Terakki Cemiyetinin yayın organı olan İttihad gazetesi, liberal ve eleştirel bir yayın
politikasına sahipti. II. Abdülhamit yönetimine muhalif bir tavır sergileyen gazete, bu yönüyle
hükümeti eleştiren siyasi yazılar yayınlamıştır. Bosna-Hersek’in işgalinden itibaren Osmanlı
hükümetinin yürüttüğü politikayı eleştiren İttihad, bu konuda hükümetin etkisiz bir siyaset
izlediğini öne sürmüştür. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’in ilhak
haberlerinin ortaya çıkmasına rağmen, Osmanlı hükümetinin buna karşı hiçbir önlem almadığını
ifade eden gazete, yayınladığı siyasi makalelerde hükümetin dış politikada yetersiz kaldığını
belirtmiştir. Osmanlı hükümetine karşı muhalif tavrı ile dikkat çeken İttihad gazetesi, II. Meşrutiyet
döneminde yayın hayatına girmesi sebebiyle, İstibdat dönemine nazaran daha özgür bir ortamda
habercilik yapma imkânı elde etmiştir (Tekinalp, 1984: 39).
İttihad gazetesi başyazarı Hafız İsmail, II. Abdülhamit dönemine olan muhalif kişiliği
sebebiyle siyasi mahkûmlar arasına dâhil edilmiştir (Huyugüzel, 2004: 267). İttihad ve Terakki
www.iksad.org.tr

İKSAD

272

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

Cemiyetinin yayın organı olan İttihad gazetesinin yerini 1911’de Anadolu gazetesi almış ve bir süre
sonra da Haydar Rüştü Öktem’e devredilmiştir (Huyugüzel, 2004: 216-221).
İttihad gazetesi, siyasi gündemi etkileyen ve daha çok siyasi krize dönüşen ilhak girişimini
diğer gazetelere oranla daha eleştirel ve muhalif bir tavırla eleştirmiştir. Gazete, 11 Kasım 1908
tarihli “Ahvâl-ı Hazırâ” başlıklı haberinde, Bosna-Hersek ilhakı sonrası, Avusturya-Macaristan ile
Sırbistan arasındaki askeri gerilimi aktarırken, Osmanlı hükümetinin, Avusturya-Macaristan
hükümetini protesto girişiminde geç kalındığının, Avusturya-Macaristan’ın hukuk devleti olmaktan
uzak olduğunu vurgulamıştır:
“Avusturya hükümeti harekât ahdini tamir ve telafi edeceği yerde haksızlığa cür’et etmiştir. Sonrası
düşünüldükçe dillerinden düşmeyen hukuk-ı düvele artık mevcut değildir. İşte bu mevkide Avusturya
askeri tarafından işgal edileceği ve Bâb-ı Ali’nin dahi derhal protesto eylediğini haber aldık. Bu
hadisenin bizim için ehemmiyeti ticâriyesi ne de ehemmiyeti siyâsiyesi vardır. Mamafih
Avusturya’nın şu harekâtı herhalde bir hattın hukuk olunmaktan kurtulamaz. Vaka-ı hadise Devlet-i
Aliye’den ziyade, Sırbistan kuvvet-i askeriyesine karşı tanzim edilmiş bir tehdit ise de Bâb-ı Ali’nin
müsaadesi olmaksızın, bizim taht-ı idaremizde bulunan bir mevki idari asker ithali kanun hukuk-ı
düvele tamamıyla mugayir bir harekettir” (İttihad, 11 Kasım 1908).
Yukarıdaki alıntıda görüldüğü üzere, İttihad gazetesi yayın politikası gereği, haberlerini üslup
olarak diğer gazetelere oranla daha sert bir dille yazmıştır. Gazete, Osmanlı hükümetinin BosnaHersek ilhakını protesto edişinin artık bir önemi kalmadığını, zira Avusturya-Macaristan’ın ilhak
ettiği Bosna-Hersek sınırına askeri sevklerde bulunduğu ve Sırbistan’a karşı savaş hazırlığı
yaptığını sert bir dille eleştirmiştir.
İttihad gazetesi, ilhaktan sonra gelişecek olayları değerlendirmiştir. Özellikle Sırpların ilhak
karşısındaki tutumlarını ve bunun ileride Avusturya-Macaristan ile bir savaşa sebep olacak nitelikte
olduğunu öngörmüştür (İttihad, 7 Aralık 1908). Gazete, Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’te
uyguladığı hükümet politikalarına da değinmiş ve bazı değerlendirmeler yapmış, eleştirilerde
bulunmuştur. Örneğin İttihad gazetesi bu konudaki görüşünü, 10 Aralık 1908 tarihli “AvusturyaMacaristan” başlıklı haberinde şu şekilde yansıtmıştır:
“Avusturya’nın Bosna-Hersek’teki muamelesi daha ibti’dasından bir memleket için medar bir
programın tatbikinden ibarettir. Şimdi Bosna’da rica etmek düşünmek hakkı yoktur. İtaat et! Körü
körüne daha doğrusu aleyhine olduğunu bilerek, oyun oynamalı yahut sükût etmeli ve yahut sine-i
cemiyet-i milleti parçalayan hareketleri görmezden gelmeli sanat ve ticaret memleket ahalisinin
elinden alındı zavallı yerli, her taraftan tehditlerle soyulmaya mecbur kalıyor” (İttihad, 10 Aralık
1908).
Gazete, yukarıdaki alıntıda, Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’te uyguladığı psikolojik
baskı üzerinde değerlendirme yapmış ve yeni hükümetin Bosna halkının kişilik ve vicdan
özgürlüğünü kısıtladığını ifade etmiştir. Avusturya-Macaristan mallarına karşı başlatılan boykot
çağrısının da önemli destekçilerinden biri olan gazete, 20 Ekim 1908 tarihli “Harb-ı İktisadi”
başlıklı bir haberinde, Avusturya-Macaristan’ın uyguladığı siyaseti eleştirmiş ve halkın Avusturya
mallarını boykot kararını desteklemiştir. Gazeteye göre, Avusturya-Macaristan’ın Osmanlı
Devleti’ne karşı uyguladığı politika çok büyük bir düşmanlıktı. “Avusturyalılar Osmanlı
Devleti’nin başına siyasi bir gaile açmaktan çekinmemiş, ilk fırsatta onun karşısına süngü ile
çıkarak onu kalbinden vurmak istemiştir. Hal böyle olunca bütün Osmanlılar Avusturyalıların
vapurlarını yanaştırmamış ve mallarını almak istememiştir” (İttihad, 20 Ekim 1908).
İttihad gazetesi 27 Ekim 1908 tarihli “Harb-ı İktisadi, Avusturya-Bulgaristan Emtiası”
başlığıyla verilen bir diğer haberinde, boykotun boyutları ve boykota devam edilirse bu durumdan
kazançlı çıkılacak unsurlar değerlendirilmiştir. Buna göre, “Bulgaristan’ın ilan-ı istiklali ve BosnaHersek’in Avusturya’ya ilhakı, efkâr-ı milleti derinden sarsmış ve Türkiye’nin Avusturya ticaretine
darbe indirmesine sebep olmuştur. Osmanlı ahalisinin, “Avusturya fesi almayalım, Avusturya
şekerini yemeyelim, Avusturya giysilerini giymeyelim” gibi söylemleri, Avusturya ticaretini halliden
halliye sarsacak ve Avusturyalıların oynamak istedikleri oyunu parça parça ederek, onların
anlayacakları siyasette yaptıklarına pişman edecek bir iktisadi savaştı. Gazete bu görüşünü şu
satırlarla ifade etmiştir:
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“Avusturya’nın faaliyet-i ticariyesini sarsalım göreceksiniz ki bütün Avusturyalılar, Bosna ve
Hersek ilhakı meselesini bırakarak, bu harb-i iktisadiye karşı bir sulh temin etmeye çalışacaklardır.
Çünkü Avusturya ve Bulgaristan ticareti, hammaddesinin büyük çoğunluğunu bizden sağlayıp, bu
hammaddeleri işlenmiş şekilde yine bizlere satıyor. Bu yüzden biz de Avusturya ve Bulgaristan
emtiası almayalım. Efkâr-ı umumiye bir taraftan harb-i iktisadi açalım bir taraftan hükümetimiz
şimdiye kadar uyuyor muydu diyordu. Hükümet için İngiltere ve Almanya politikası takibinden
başka bir yol yoktur. Ancak, harb-ı iktisadi ile bağımsız bir siyaset takip edebiliriz” (İttihad, 27
Ekim 1908).
İttihad gazetesi bu haberinde, Avusturya ve Bulgaristan’ı Osmanlı Devleti’nin zor
durumundan faydalanmakla eleştirmiş ve her iki devletin ancak ekonomik bir savaşla mağlup
edilebileceğini belirtmiştir. Gazeteye göre, Osmanlı Devleti bu ülkelere ham madde sağlamakta ve
sağladığı bu hammaddeleri işlenmiş olarak yine bu ülkelerden satın aldığından büyük bir ticari
zarara uğramaktaydı. Bu yüzden Osmanlı toplumunun Avusturya ve Bulgaristan mallarını protesto
etmeye devam etmesi gerekiyordu. Ayrıca gazete bu yazısında, Osmanlı Devleti’nin Almanya ve
İngiltere ile olan siyasi ilişkilerine yönelik eleştirilerde bulunmuştur. Osmanlı hükümetinin İngiltere
politikasını takip etmekten başka bir yol tercih etmediğini, İngiliz ve Alman diplomasisinin çıkarcı
siyasi hedeflerine kapıldığını ifade etmiştir. İttihad gazetesine göre, ancak devletlerden bağımsız bir
politika izlenir ve boykota devam edilirse hem ekonomik hem de politik açıdan başarıya
ulaşılabilirdi.
Ahenk Gazetesi
Ahenk gazetesi, İzmir’de 1895-1930 yıllarında çıkan önemli gazetelerin başında gelmekteydi.
Gazete’nin ilk sayısı 21 Şubat 1895 yılında yayınlanmıştır. Gazete’nin başyazarı Tevfik Nevzat,
imtiyaz sahibi ise Mehmet Necati idi (Somar,1948: 41). Ahenk’in zengin bir yazar kadrosu vardı.
Bu yazarlar; Tokadizade Şekip, İbn-i Hazım Ferit, Mehmet Şevki, Orhan Rahmi, Akagündüz,
Halide Nusret, Ercüment Ekrem, Yakup Kadri ve Falih Rıfkı idi (Arıkan, 2006: 182).
Büyük boy çıkan gazete, ziraat, eğitim ve kültürle ilgili yazılara ağırlık vermiştir. İzmir’in
kültür tarihi açısından önemli bir yeri olan Ahenk gazetesi, İzmir’deki en istikrarlı gazeteydi. Yayın
programında, mümkün olduğu kadar sade ve anlaşılır bir dil kullanmaya çalışmış ve kadınlar için de
kültürel makaleler yayınlayarak, okuyucu kitlesini geniş tutmayı hedeflemiştir. Bunun yanında
Cevriye İsmail, Hasene Nalan, Hadiye Hümeyra gibi kadın yazarlar aracılığıyla toplumsal sorunlara
çağdaş bir yaklaşım sergilemiştir (Arıkan, 2006: 179). Bu yönüyle diğer gazetelerden farklı bir
programı vardır.
Ahenk hem devlet yanlısı hem de eleştirel bir gazeteydi. Devleti ilgilendiren siyasi olaylara
karşı eleştirel bir üslup sergilemiştir. Bosna-Hersek’in ilhakına tepki göstermiş ve AvusturyaMacaristan İmparatorluğu ve Bulgaristan’ı Berlin Antlaşması’nda imzası bulunmalarına rağmen bu
antlaşmaya aykırı bir biçimde davranmakla ve Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumdan
istifade etmekle suçlamıştır. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Bosna-Hersek’in ilhakının
tecavüzkâr bir hareket olduğunu ifade eden Ahenk, bu durumda Osmanlı Devleti’nin haklı olduğunu
belirten yazılar yayınlamıştır. Siyasi başlıklı haberlerde devlet yanlısı bir program izleyen gazete
yayınlarında genellikle orta yol izlemiştir (Dilbaz, 1983: 16). İstibdat dönemini, II. Meşrutiyet
ilanının coşkulu günlerini, Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarının acılarını, Cumhuriyet devrimlerini
yaşayan Ahenk, İzmir’in uzun süre çıkan ve hatırı sayılır gazetesi olarak tarihteki yerini almıştır
(Arıkan, 2006: 185).
Ahenk gazetesi, Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek ilhakı ile ihlal ettiği öne sürülen 1878
Berlin Antlaşmasının yerine, tatbik edilmesi önerilen uluslararası bir konferans düzenlenmesi ile
ilgili konuyu haberlerinde gündeme getirmiş ve bu konferans programında Osmanlı Devleti’nden
beklenen hususları belirtmiştir. Ahenk gazetesinin 30 Ekim 1908 tarihli “Siyaset” başlıklı bir
haberine göre, Osmanlı Devleti’nin, Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan hükümetlerinin Berlin
Antlaşması’nı ihlal etmelerinden dolayı, her iki hükümetten de tazminat alma hakkı vardır. Bu
tazminatın verilmemesi durumunda Balkanlar’da büyük bir kargaşanın çıkması olasıdır (Ahenk, 30
Ekim 1908).
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Ahenk gazetesi, 2 Kasım 1908 tarihli bir diğer haberinde düzenlenmesi düşünülen konferansın
Osmanlı Devleti açısından çok önemli olduğunu vurgulamıştır. Yazıya göre, Bosna ve Hersek ile
Bulgaristan üzerindeki Osmanlı yönetimi tamamen son bulduğundan bu durumdan kendine çıkar
sağlamak isteyen ve Osmanlıdan bir parçanın kendilerine bırakılmasını umut edenler olacaktır.
Ayrıca, Bulgaristan ve Avusturya-Macaristan’ın “insaniyetsiz teşebbüsleri,” Temmuz 1908’den
önce Avrupa’da Osmanlı aleyhindeki hissiyatı Osmanlı lehine değiştirmiştir (Ahenk, 2 Kasım
1908).
Ahenk gazetesi, Konferans ve tazminat konularını tartıştığı yazıları dışında, boykotu
destekleyen ve bu konuda Osmanlı toplumunu bilgilendiren haberler yayınlamıştır. Gazeteye göre,
boykot kararı çok yerindeydi ve devam etmesi gerekti. Bunun gerekçelerini Türkiye’nin sanayisini
Avrupa sanayisiyle karşılaştırdığı, “Ne yaptığımızı ve Ne yapacağımızı görelim” manşetiyle
okuyucularıyla paylaşan Ahenk’e göre, Türkiye Avrupa’ya bir milyar miktarında mal satmaktadır ve
Avrupa, sınırları bakımından geniş bir bölgedir. Avrupa’ya, şark-i Yunanistan ve Romanya ülkeleri
de dâhildir. Bu bakımdan Osmanlı memleketi, Avrupa’nın pazar istihlaki haline gelmiştir ve
hammadde açısından Osmanlı Devleti’ne bağımlı bir haldedir. Avrupa sınırları içerisinde yer alan
ve en ziyade Osmanlı Devleti ile alışverişte bulunmaya mecbur olan da buna rağmen vahşi bir
şekilde Osmanlı Devleti’ni hırpalayan da yine Avusturya hükümetidir. Osmanlı Devleti’nin
Avusturya’ya ticari bakımdan kaynak oluşturmaya niyeti yoktur. Arz-ı ihtiyaç etmekten
kurtulmalıdır. Bulgarlar ve Avusturyalılar pek Osmanlı Devleti’nin harb-i iktisadi neticesini çok iyi
gördükleri için, Devlet-i Aliyye’nin dostluğunu kazanmaya mecburdurlar; ancak Osmanlı Devleti
bu dostlukları çok iyi bilmektedir (Ahenk, 27 Aralık 1908).
Bazı tavır farklılıklarına rağmen, kaynak olarak kullanılan bütün gazetelerin ister hükümet
yanlısı ister muhalif olsun, Bosna-Hersek’in ilhakını tepkiyle karşıladığını, bu durumu eleştirerek
halkı bilgilendirmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. Osmanlı toplumunun Bosna-Hersek’in ilhakından
haberdar olmasını sağlayan ve ilhaka karşı tepki göstererek, halkın da protesto etmesini sağlayan bu
gazeteler bir anlamda o dönemde “kamuoyu” yaratarak toplumsal bir işlev de görmüşlerdir.
Bosna-Hersek İlhakı Karşısında Osmanlı Hükümetinin Tutumu
Osmanlı hükümeti, Berlin Antlaşması’nın imzalanmasından itibaren AvusturyaMacaristan’ın, siyasi çıkarlarına göre hareket edeceğinin farkına varmıştır. Ancak yine de BosnaHersek’in ilhakına hazırlıksız yakalanmıştır. Bu durum, muhalefet tarafından sıkça eleştirilmiştir.
Osmanlı gazeteleri, buna dair birçok haber veya yazı yayınlamışlar ve konuyla ilgili birçok
değerlendirme yapmışlardır.
Daha önce de bahsedildiği üzere, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu daha Bosna Hersek’i
ilhak etmeden, siyasi çevrelerde ilhakın gerçekleştirileceğine dair sözler sarf etmiş ve Viyana
gazetelerinde ilhakla ilgili söylentilerin haberleri yapılmıştır. Hatırlanacağı üzere, bu sözler ve
söylentiler, özellikle Sabah gazetesinde, Viyana gazetelerinde çıkan Bosna-Hersek’in olası ilhak
rivayetlerini haberlerinde yansıtmış ve Bosna halkının ilhaka alıştırılmaya çalışıldığını yazmıştır.
Osmanlı hükümeti, ilhak konusunda ortaya çıkan bu rivayetlere rağmen, Bosna-Hersek ilhakının
gerçekleşeceğine ihtimal vermemiş ve bu konuda gerekli tedbirleri almak hususunda gecikmiştir.
Tanin’in 1 Eylül 1908 tarihli nüshasında belirttiği üzere, Sadrazam Kâmil Paşa, basında çıkan ilhak
söylentilerine karşılık verdiği bir demeçte; “Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun, cihanda
sulhu bozmak suretiyle, böyle bir işe girişerek büyük bir sorumluluk yükleneceklerine dair bir
ihtimal görmüyoruz” demiştir (Tanin, 1 Eylül 1908).
Osmanlı hükümetinin ilhak konusunda öngörüsüzlüğünün bir nedeni de belki Osmanlı
diplomasisinin aynı dönemde birçok konuyla meşgul olmasıdır. İlhaktan hemen önce Bulgaristan
bağımsızlığını ilan etmiş ve sonrasında Bosna-Hersek’in ilhakı gerçekleşmiştir. Girit Adası
Yunanistan’a katıldığını bildirmiştir. Bu gelişmeler sırasında, ayrıca Osmanlı Devleti siyasi rejimini
değiştirerek II. Meşrutiyeti ilan etmiştir. Osmanlı Devleti, bir yandan kendi içinde siyasi çekişmeler
yaşarken, bir yandan da dış siyasette birbiri ardına meydana gelen olaylarla uğraşmak zorunda
kalmıştır (Yılmazata, 2013: 255).
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Tanin’in 11 Ekim 1908 tarihli “Bosna ve Hersek, Bab-ı Ali’nin Protestosu” başlıklı bir
haberinde aktardığı üzere, Osmanlı hükümeti ilhaktan, Avusturya-Macaristan İstanbul Sefiri Marko
Pallavicinin 6 Ekim günü Bâb-ı Ali’ye gelerek, Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i ilhak
ettiğine dair nota vermesi sonucu haberdar olmuştur. Osmanlı hükümeti ilhakı öfkeyle karşılamış ve
aynı günün akşamı Avusturya-Macaristan hükümetini protesto etme kararı almıştır. Meclis-i
Vükelada yapılan görüşmeler sonucunda, Viyana kabinesine, ilhakın Berlin Anlaşması’nı ihlal
etmek olduğu belirtilmiş ve Bâb-ı Ali’nin ilhakı protesto ettiğini gösterir bir nota gönderilmiştir
(Tanin, 11 Ekim 1908).
İttihad gazetesinin, 14 Ekim 1908 tarihli “Bosna ve Hersek İlhakına Karşı Avusturya
Hükümetine Verilen Protestoname” başlıklı haberine göre, Osmanlı hükümeti, AvusturyaMacaristan’ın Bosna-Hersek’in ilhakını keyfi bir hareket olarak yorumlamış ve bu ilhak 1878
Berlin Antlaşması’nı imzalayan devletlerin onayı alınmadan yapıldığı için antlaşmanın ihlal
edildiğini belirtmiştir. Bu yüzden Bosna-Hersek ilhakının kabul edilemeyeceğini ifade etmiştir
(İttihad, 14 Ekim 1908).
Bu ve benzeri görüşler, ilhaktan sonra bazı İstanbul gazeteleri muhabirlerinin Osmanlı
hükümetinden farklı isimlerle yaptıkları görüşmelerde de dile getirilmiştir. Örneğin, İkdam gazetesi
muhabirinin, ilhaktan hemen sonra Hariciye Nazırı Tevfik Paşa ile yaptığı mülakat sırasında da
ifade edilmiştir. İkdam gazetesinin 7 Ekim 1908 tarihli “Hariciye Nazırı ile Mülakat” başlıklı
haberine göre, Avusturya hükümeti Bosna ve Hersek’i ilhak ederek, Berlin Antlaşmasını ihlal
etmiştir. Bulgaristan da ilan-ı istiklali ile Berlin Antlaşmasına aykırı davranmıştır. Bâb-ı Ali bu iki
devleti de protesto etmiştir. Berlin Antlaşması ihlal edildiği için, Berlin Antlaşmasını imzalayan
devletlerin uluslararası bir konferans düzenleyerek antlaşmayı tekrar etmesi gerekmektedir (İkdam,
7 Ekim 1908).
İkdam gazetesi aynı tarihli nüshada, Osmanlı hükümetinin Bosna-Hersek’in ilhakı karşısında
takip ettiği politikayı eleştirmiştir. Değerlendirmesinde, Avusturya-Macaristan’ın ilhak konusunda
yukarıda açıklandığı gibi bir nota vermesinin şaşırtıcı olmadığını çünkü Avusturya-Macaristan’ın
Bosna ve Hersek’i idaresine alacağının evvelce gazetelerde yazıldığını belirtmiştir. Gazeteye göre
bu durumda Osmanlı hükümetinin yapacağı ilk şey, Avusturya-Macaristan’ın notasını protesto
etmekti.
Osmanlı hükümetinin gerçekte ne yapacağına veya yaptığına dair ise yine dönemin
gazetelerinde birçok haber ve yazı yayımlanmıştır. Mesela, Sabah gazetesi 10 Ekim 1908 tarihli
“Viyana Maslahatgüzarının İfadatı” başlıklı bir haberinde, Tan gazetesi Viyana muhabirinin
Osmanlı Devleti Viyana Maslahatgüzarı ile yaptığı bir mülakata yer vermiştir. Bu mülakatta,
Osmanlı Devleti’nin son gelişmeler doğrultusunda uygulayacağı politika sorulmuştur.
Maslahatgüzar yöneltilen sorulara şu şekilde cevap vermiştir:
“Avusturya–Macaristan hükümetinin, Bosna ve Hersek’in ilhakı hareketi ile Berlin Muahedesine
karşı bir tavır göstermekle beraber, Yenipazar’ın buna karşılık iadesi pek hafif bir tazminattır.
Avusturya gibi büyük bir hükümetin bu babda Bulgaristan gibi hareket eylemesi bizi hayrete duçar
eyledi. Malum ki Devlet-i Ali’ye sulh tarafındadır. Geçen asırdan beri yalnız hukukunu muhafaza
için harp eylemiştir. Şimdiki halde genç idare-i meşrutiyetimizin sulh ve sükûna ihtiyacı vardır. Bu
iki hükümetin böyle bir zamanda harp tehlikesine duçar olmamızı arzu etmeyecektir. Bugün efkâr-ı
umumiye bu meseleden dolayı son derece galeyana gelmiş ve artık sabır ve tahammül kalmamıştır.
Meclis-i Mebûsanımız Devlet-i Aliye’nin hukukunu müdafaa edecektir” (Sabah, 10 Ekim 1908).
Hem İkdam hem de Tan gazetesi muhabirlerinin Osmanlı siyasileriyle yaptıkları
mülakatlardan bir sonuç çıkarmak gerekirse; Osmanlı Devleti II. Meşrutiyetin getirdiği yeni siyasi
düzene adapte olmaya çalışırken, ortaya çıkan siyasi çekişmeler sebebiyle, Avusturya-Macaristan’ın
Bosna-Hersek’i ilhakına karşı hazırlıksız yakalanmıştır. Henüz çok yeni olan meşrutiyet
yönetiminin sağlam temellere oturtulması için zamana ihtiyaç vardı. İç ve dış siyasette birbiri ardına
gelen olaylar, Osmanlı Devleti’nin savunmasız kalmasına sebep olmuştu. Bu yüzden, herhangi bir
savaşa karşı hazırlıklı olmayan Osmanlı Devleti, Avusturya-Macaristan’ın Bosna-Hersek’i
ilhakının, Berlin Antlaşması’na aykırı olduğunu ifade etmekle ve Berlin Antlaşması’nı imzalayan
devletlerin uluslararası bir konferans düzenlemesi gerektiğini savunmakla yetinmiştir. Osmanlı
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hükümetinin konferansa yönelik bu düşünceleri, Berlin Antlaşmasını imzalayan diğer devletlerin de
bu fikre sıcak bakmalarından kaynaklanmıştır.
Nitekim dönemin gazeteleri de Osmanlı hükümetinin uluslararası yeni bir konferans
meselesini biraz da Avrupalı devletler böyle düşündüğü için gündeme getirdiğini gösterir. İkdam
gazetesinin 12 Ekim 1908 tarihli “Nevm Paşa’nın Mülakatı” başlıklı haberinde aktarıldığı üzere,
Tan gazetesi muhabiri Paris Sefiri Nevm Paşa ile yaptığı bir görüşmede, Paşa’ya Osmanlı
Devleti’nin konferans hakkındaki fikirlerini sormuştur. Paşa, “Büyük devletlerce uluslararası bir
konferans düzenlenmesi adına yapılan girişim başarılı bir gelişmedir. Böyle bir konferans
toplanırsa, Osmanlı Devleti’ni temsilen bu konferansa katılım gerçekleşecektir. Paris sefiri
düzenlenmesi ihtimali olan bu konferansta, Avusturya-Macaristan’ın Bosna ve Hersek’i ilhakının
konuşulacağını tahmin ediyorum. Dostlarımız barışın kurulması için bu konferansı tavsiye ediyor.
Bizler de barışı sağlamak ve kendi hukukumuzu müdafaa etmek için bu tavsiyeye katılıyoruz”
demiştir (İkdam, 12 Ekim 1908).
Gazeteler, düzenlenmesi muhtemel konferans hakkında birçok haber ve değerlendirmelerde
bulunmuşlardır. İkdam gazetesi 12 Ekim 1908 tarihli bir diğer haberinde, düzenlenmesi beklenen
uluslararası konferansla ilintili olarak, tazminat konusunu gündeme getirmiştir. “Konferans
Programı” başlıklı bu habere göre, konferansın düzenlenmesi durumunda şark meselesini konuşmak
üzere, Osmanlı Devleti’ne büyük devletlerce tazminat verilmesi gündeme getirilmeyecektir. Ancak
bir devlete telafi için tazminat verilecek ise buna en çok hakkı olan Osmanlı Devletidir. Avrupalı
devletler tazminat konusunu gündeme getirecek olursa, bu Osmanlı Devleti için başarılı bir sonuç
olacaktır (İkdam, 12 Ekim 1908).
Benzer şekilde, Sabah gazetesi de 10 Ekim 1908 tarihli nüshasında, “Beyne’l-Milel
Konferans Meselesi” başlığıyla yaptığı bir haberde, St. Petersburg, Londra, Roma gibi Avrupa
başkentlerinden gelen telgraflara istinaden Avrupalı devletlerin konferans hakkındaki görüşlerine
yer vermiştir. Buna göre, Rusya ve İtalya nezdinde hem Avusturya’nın Bosna-Hersek’i ilhakı hem
de Bulgaristan’ın bağımsızlığını ilan etmesi Berlin Anlaşması’na aykırıdır. Konunun görüşülmesi
için uluslararası bir konferans toplanması gerekir. Avusturya-Macaristan bu fikri kabul etmezse,
İngiltere’nin Viyana’daki sefiri Viyana şehrini terk edecektir. (Sabah, 10 Ekim 1908). Bu haberde,
özellikle İngiltere’nin, Avusturya-Macaristan’ın konferansı kabul etmemesi durumunda
Viyana’daki elçisini geri çekeceğini belirtmesi, İngiltere’nin bu konuda ne kadar sert bir tutum
sergilediğini göstermesi açısından dikkate değerdir. Diğer Avrupalı devletlerin Bosna-Hersek’in
ilhakına tepki vermeleri ve konferans isteğinde bulunmaları da esasen İngiltere’nin bu konudaki
kesin ve net tavrı sebebiyledir. Avrupalı devletlerin konferansın toplanmasına yönelik düşünceleri
hem Osmanlı Devleti’ni hem de Osmanlı gazetelerini bir beklenti içerisine sokmuştur. Gazetelerin
Osmanlı siyasileriyle yaptığı mülakatlardan da anlaşılacağı üzere, Osmanlı Devleti Avrupalı
devletler tarafından da desteklenen konferansın, Avusturya-Macaristan ile olan siyasi sorunlara
çözüm getireceğini düşünmüştür.
Ancak, Berlin Antlaşmasının yerini alacağı düşünülen konferans teklifi için görüşmeler
yapılmış olmasına rağmen, büyük devletlerin siyasi çıkarlarının çatışması sebebiyle bu konuda
somut bir sonuç elde edilememiştir. Konferansı çıkmaza iten bir diğer sebep de AvusturyaMacaristan’ın konferansın yapılması için Osmanlı Devleti ile aralarında bir anlaşma yapılması
gerektiğini belirtmesidir. Ama bu da mümkün olmamıştır çünkü Osmanlı Devleti, AvusturyaMacaristan’ı protesto etmiş ve bunu geri çekmemiştir; Ayrıca Osmanlı Devleti’nin liman
şehirlerinde Avusturya-Macaristan mallarına karşı boykot başlatılmıştır. Bu durum, iki hükümet
arasındaki ilişkileri, anlaşma bir yana, daha da gerginleştirdiğinden konferans çıkmaza girmiştir
(Doğan Çetinkaya, 2004: 107).
Sonuç
Bosna-Hersek’in Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından ilhakı, birçok tepkiye sebep
olmuştur. Osmanlı hükümeti başta olmak üzere, dönemin kamuoyu olarak nitelendirebileceğimiz
yayın organları, Avusturya-Macaristan hükümetinin bu hareketini kınamış ve Bosna-Hersek’in
ilhakını protesto etmiştir. Bildirimizde kaynak olarak kullandığımız süreli yayınlar, ilhakla ilgili
hemen her türlü haberi, gelişmeyi adım adım takip etmişler, onları konu edinen haber ve yazılar
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yayımlamışlardır. Ayrıca aynı gelişmelerin Viyana basınındaki ve diğer bazı yabancı gazetelerdeki
yansımalarını telgraflar başlığı altında yayınladıkları haberlerle veya doğrudan ve dolaylı alıntılarla
aktarmışlardır.
Osmanlı hükümeti, Bosna-Hersek’in ilhakı karşısında pek de etkili bir siyaset yürütememekle
beraber, ilhakın 1878 Berlin Antlaşması’na aykırı olduğunu savunmuş ve bu antlaşmanın yerine
geçebilecek uluslararası bir konferansın toplanması gerektiğini ileri sürmüştür. Bu konuda en büyük
destekçisi İngiltere ve Fransa olmuştur. Belki de bu devletlerin desteğinin de etkisiyle konferansın
toplanması konusunda uzun bir süre ısrar etmiştir. Osmanlı hükümetinin bu konferansta AvusturyaMacaristan hükümetinden beklediği, Bosna-Hersek’e karşılık Osmanlı Devleti’ne bir tazminat
ödemesiydi. Bu da göstermektedir ki, Osmanlı hükümeti aslında Bosna-Hersek’i geri alamayacağını
biliyordu ve Avusturya-Macaristan hükümetinden tazminat talep ederek aslında bu durumu kabul
etmiş oluyordu.
Bu gelişmeler bağlamında Osmanlı basını önemli bir rol oynamıştır. Boykotun başlamasında
ve şekillenmesindeki katkısı sebebiyle, Osmanlı’nın Avusturya-Macaristan’dan tazminat talep
etmesinde ve daha sonra da almasında etkili olmuştur. Çünkü en başından beri Bosna-Hersek’in
ilhakı karşılığında Avusturya-Macaristan hükümetinden mutlaka tazminat talep edilmesi gerektiğini
ifade etmişler, boykota verdikleri destekle Viyana üzerinde bir baskı oluşturmuşlar ve böylece
sadece Osmanlı toplumunu değil, aynı zamanda gündemi belirleyen ve siyaseti etkileyen bir iletişim
aracı işlevi görmüşlerdir.
Bildirimizde kullandığımız gazeteler, Bosna-Hersek’in ilhakına karşı bir tepki oluşturmuş ve
yayınladıkları haberlerle, siyasi gündemi etkilemiştir. Özellikle, İkdam ve Sabah gazeteleri, BosnaHersek ilhakı karşısında tepki içerikli yazılar yayınlayarak, Avusturya-Macaristan yönetiminin
Bosna halkı üzerinde uyguladığı baskı politikalarını gündeme getirmiş ve bu durumun yayılarak
bütün balkanları etkileyebileceği hususundaki endişelerini aktarmışlardır. Bunun yanı sıra, Sabah
gazetesi, boykot konusunda yayınladığı makalelerde, ilhak karşısında verilebilecek en iyi tepkinin
Avusturya mallarını boykot etmek olduğunu vurgulayarak halkı boykot konusunda desteklemiş ve
teşvik etmiştir. Tanin, Ahenk ve İttihad gazeteleri ise, Osmanlı hükümetinin yeni bir savaşa hazır
olmadığı bu yüzden, Bosna-Hersek ilhakını protesto etmek için Avusturya mallarını almaması
hususunda Osmanlı toplumunu bilgilendiren makaleler yayımlamışlardır. Konferans ve Tazminat
konularını gündeme getirerek Bosna-Hersek ilhakının neden olduğu siyasi bunalımı çözüme
kavuşturacak adımlara dikkat çekmiş ve Osmanlı Hükümetinin ancak bu şekilde kazançlı
çıkabileceğini vurgulamışlardır.
Basının teşviki ve desteğiyle devam eden boykot, Avusturya-Macaristan’ın büyük ölçüde
ticari zarara uğramasına neden olmuş ve Viyana hükümetini soruna acil bir çözüm bulmaya itmiştir.
Boykotun yanı sıra, İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne destek vermesi ve arabuluculuğu da
Avusturya-Macaristan hükümetinin tazminatı gündeme getirmesinde etkili olmuştur. Daha önce
bahsedildiği üzere, Osmanlı hükümeti, boykotun bitirilmesine dair 28 Kasım 1908’de bir kanun
çıkartmış olmasına rağmen, boykotun artarak devam etmesi ve Avusturya-Macaristan hükümetinin
tazminat konusunda net bir rakam vermemesi gibi sorunlar yüzünden, iki hükümet 26 Şubat 1909
tarihine kadar uzlaşamamışlardır. Hatta bu tarihte bile boykotun hala devam etmesi sebebiyle,
antlaşma nihai olarak iki devletin meclislerinde ancak 5 Nisan 1909’da onaylanabilmiştir.
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REKLAM ETKİNLİĞİNİN TÜKETİCİ PERSPEKTİFİNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Abdulvahap BAYDAŞ
Doç.Dr.,Düzce Üniversitesi, İşletme Fakültesi
Mehmet Emin YAŞAR
Öğr. Gör.,Solhan SHMY, Sağlık Bilimleri Fakültesi
ÖZET
Bu çalışma, reklamın tüketicinin satın alma davranışı üzerindeki etkisini ile reklamın ürün ve
hizmet alımlarında değiştirici bir özelliği olup olmadığını belirlemek için yapılmıştır. Çalışma,
tesadüfi olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 194 tüketiciyle
yüz yüze anket uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS paket programında analiz
edilmiştir. Araştırmanın sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir. İyi bir reklamda olması gereken en
önemli faktörler kalite, çekicilik, fiyat, görünüm, marka ve rahatlık olarak sıralanmıştır. Reklamın
senaryosu, reklam metninin mizahi, komik yönü ve reklamı canlandıran insanlar, reklamda
kullanılan müzik, reklamın kendisi ve reklamdaki ünlü insanlar gibi faktörler iyi bir reklam
açısından tüketicileri daha az etkilediği görülmüştür. En etkili reklam ortamının televizyon ve
internet olduğu, ancak açık hava reklamcılığının, katalogların, gazetelerin, dergilerin ve radyo
reklam kanallarının daha az etkili olduğu, özellikle de radyo reklamcılığının etkisinin azaldığı tespit
edilmiştir.
Reklamların bir ürünü satın almada etkili olduğu, toplumun tüketim kültürünü etkilediği, ürün
hakkında bilgi sağladığı, çok iyi bir reklamın toplumun bu ürün hakkındaki algısını değiştirdiği ve
reklamın ürünün ayrılmaz bir parçası olduğu belirlenmiştir. Özellikle, kamu güvenliği reklamlarının
toplum üzerinde birleştirici bir etkisi olduğu görülmüştür. Öte yandan reklamın hizmet sektörü ile
ilgili bilgilendirici bir özelliğe sahip olması, reklamda yer alan kişilerin toplumda tanıdık isimler
olması, reklamın güven ve kalite faktörleri üzerinde olumlu bir etkisi olduğu, reklamın satın alımda
karar verme sürecini kısalttığı, reklamın ürünün kalitesi hakkında bilgi verdiği ve özellikle
programlar sırasında aniden yayınlanan reklamların sürekli hatırlandığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Reklam, Reklam Etkinliği, Etkin Reklam Mecraları, Satın Alma Davranışı
1.GİRİŞ
Ürünlerin kalite, tasarım, renk, model, dayanıklılık, ambalaj, kullanım kolaylığı veya
zorluğu, satış sonrası hizmetler, fiyat gibi farklı nitelik ve unsurları taşıması nedeniyle, bu unsurlar
tüketici tercihlerini etkilediği ve tüketim biçimlerini yönlendirdiği için işletmeler kolaylıkla ürün
farklılaştırması yapabilir ve rekabetçi pazarlara girebilirler. Bu amaçla, özellikle pazara yeni ürün
girişini kolaylaştırmak ve pazarda kalıcı olabilmek için reklâmlardan yararlanılır. Bu nedenle yeni
ürünün tanıtılması aşamasında en çok reklâma gereksinim duyulur. Satış artırıcı bir çaba olarak
reklâm, yeni ürünlerin pazara sunulmasını hızlandıran, ürün iyileştirme ve geliştirilmesini dolaylı
yoldan olumlu yönde etkileyen faaliyettir. Reklâmın pazar payı, tüketici davranışları, tüketici zevk,
arzu ve istekleri, marka sadakati ve tüketicilerin ürün özelliklerine verdikleri önem derecesini
değiştirmesi üzerine etkileri vardır.
Reklâm yoluyla tüketicilerde yeni bir zevk ve tercihin oluşması sağlanarak pazara sunulan
ürün lehine bir durumun ortaya çıkması sağlanır. Bir süre sonra sürekli olarak yapılan reklâm
sayesinde değişen tüketici zevklerinin iyice yerleşmesiyle potansiyel rakipler pazardan pay
alamama ve zarar etme endişesi ile pazara girmeye cesaret edemez hale gelir. İşletmeler ürünlerinin
satışını ve müşterilerine sundukları hizmetleri artırabilmek, mevcut ve gelecekteki potansiyel
müşterileriyle iletişim kurabilmek adına davranışları etkilemeye yönelik olarak reklâmları kullanır.
Bu nedenle reklâm verenler açısından reklâm bütçesi oluşturmak, yapılan reklâmın maliyetinden
daha fazla gelir sağlanıp, sağlanmadığı konusunda bilgi sahibi olmak, bunun içinde reklâmın satış
üzerindeki etkisini ölçmek oldukça önemlidir.
Dolayısıyla, reklâm bütçesi içinde en büyük paya sahip olan reklâm maliyetlerinin ulaşılmak
istenen iletişim hedefleri doğrultusunda belirlenmesi ve ürünün pazardaki konumu ile ürün yaşam
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süresinin de dikkate alınması gerekir. Tüm bu nedenlerden dolayı reklâm maliyetlerinin, ürün
yaşam sürelerinin önceden bilinememesinden dolayı gelecek dönemlerle nasıl ve ne ölçüde
ilişkilendirileceği konusunda doğru bir ölçüm yapılmasının güçlüğü ortaya çıkmaktadır (Ceran ve
Karaçor, 2013:10).
Bu çalışmada reklamların satın alma davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Reklamların
tüketicileri satın almaya nedenli sevk ettiği, hangi ürün gruplarında reklamların daha etkin olduğu
ve kullanılan reklam mecralarının etkinliği belirlenmeye çalışılmıştır.
2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Reklam
Reklam; insanları bir ürün veya hizmetten gönüllü olarak faydalanmaya teşvik etmek,
dikkatlerini ürüne, hizmete, markaya çekmek amacıyla yapılan yazılı, görsel ve işitsel çalışmaların
bütünüdür (Kumar ve Raju, 2013:37; Frolova, 2014:6). Hedef kitleyi markadan çıkan ürün
kullanmaya, denemeye ikna etmek anlamına gelen reklam, özgün bir içeriğe sahip olmalıdır.
Reklam çalışmalarında tüketicilerin dikkatini ürüne yönlendirmek, görsel ve işitsel anlamda algıda
seçicilik gibi temel amaçlar yer alıyor. Markaların, kuruluşların satış grafiklerini artırmak üzere
yaptıkları reklamlar, daima iyi bir seviyede olmalı, markanın değerine ya da sektörel imajına zarar
vermeyecek nitelikte olmalıdır. Reklam çalışmalarında amaç her zaman ticari başarıyakalamaktır.
Cooper (1993, 248)’a göre reklamın rolü farkındalık sağlama, bilgi sunmanın yanında
izleyicilerinin istek, tercih ve tutumlarını şekillendirerek satışı desteklerken sosyal gereksinimlerini
de karşılamayı içerir. Bu nedenle reklam tüketicilerce bilgi verici ve yol gösterici olmanın ötesinde
kavramlarla da değerlendirilir. Lutz (1985) ve Mackenzie ve Lutz (1989), tüketicinin reklam
tutumunun marka algısı ve satın alım niyeti üzerinde etkili olduğunu söylerler. Yani, tüketiciye
ulaştırılan reklamın yarattığı çok boyutlu etik algı, tercihleri ve medya türlerine göre reklam
değerlendirmelerini şekillendirebilmektedir (Sağlık Özçam ve Bilgin, 2012:66).
Amerikan Pazarlama Birliği’nin (AMA) yaptığı tanıma göre reklam; bir mal, hizmet veya
fikrin karşılığının ödenerek, kişisel olmadan açıkça anlaşılabilecek şekilde yapılan, yüz yüze satış
dışında kalan tanıtım faaliyetleridir (Türkmen, 1996:23).
Reklam mesajı, hedef kitlede daha önceden belirlenmiş ve tanımlanmış bir tepkiyi
uyandırması beklenen bir uyarıdır ve reklamda söylenen, dinlenen ve görülen her şeydir. Kişinin bu
uyarıcıları yorumlaması algılama ve öğrenme süreçlerine bağlıdır. Reklamlarda kullanılan
kelimeler, sözcükler, resimler, semboller, renkler, görüntüler ve diğer özellikler reklam mesajıdır.
Reklamlarda istenilen amaca ulaşmak için kullanılan kelimelerin, resimlerin, sembollerin amaca
uygun olarak ve ulaşılması istenilen hedef kitleye göre seçilmesi, başarı ya da başarısızlık üzerinde
etkilidir (Güz, 1998:201).
Mesajlar, reklam veren üretici işletmelerin hedef tüketicilerine söylemek, anlatmak ve
göstermek istedikleri sözlü ya da görsel ifadelerdir. Bunlar, konunun uzmanı olan reklamcılar
tarafından pek çok kriter göz önüne alınarak hazırlanırlar ve kitle iletişim araçlarıyla tüketiciye
iletilirler (Göksel, Kocabaş ve Elden, 1997:153).
2.1.2. Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi
Reklam araştırmaları reklam veren kurumların reklamın hedef kitle üzerinde etkinliğini
ölçebilmek ve harcamalarının doğru boyutta gerçekleşip gerçekleşmediğinin farkına varabilmek
adına uyguladıkları ölçümlemelerdir. Reklam araştırmaları; reklam etkilerinin yani mesajının ve
kullanılan medya mecralarının ölçümlenmesi olarak ikiye ayrılmaktadır. Reklamın etkinliğini ölçme
süreçleri üç farklı zaman dilimi içerisinde; reklam öncesi, reklam ve reklam yayınlandıktan sonra
ölçmek üzere gerçekleştirilmektedir. Reklam yayınlanmadan önce reklamdaki olası değişikliklerin
saptanabilmesi, hataların gözlemlenebilmesi ve değişikliklerin uygulanabilmesi açısından pre-testler
yani reklam öncesi testler uygulanmaktadır.
Reklamdan önce yapılan bir etki araştırması ile reklamda yer alacak olan tema, slogan başlık
gibi öğelerden en uygun olanı seçilebilmektedir. Reklam esnasında hedef kitlenin mesajdan
kaynaklanan tepkisini ölçme ve reklam süresini ayarlayabilmek adına testler yapılmaktadır.
Reklam sonrasında ise; reklamın ne derece etkin olduğunu ve bütçenin doğru kullanılıp
kullanılmadığını saptamak adına post-testler uygulanmaktadır. Elde edilen tüm bu bilgiler ışığında
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yöneticiler reklam harcamalarının hangi medya mecralarında daha etkin kullanabileceklerine karar
verebilmektedirler (Yaman, 2014:2).
Reklam etkinliğinin belirlenmesi ve doğru biçimde saptanabilmesi açısından kampanya
sürecinde en bağıntılı olan aşama reklamın amacının doğru şekilde tespitidir. Kampanya sonunda
hangi değişkenlerin inceleneceğinin tespiti; amaca tekrar dönülerek analiz edilmektedir. Reklam
ölçülmesinde kullanılan yöntemler reklâmın satış etkisinin ölçülmesinde kullanılan yöntemler ve
reklâmın iletişim etkisinin ölçülmesinde kullanılan yöntemler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır
(Özkaya, 2008;102).
2.1.3. Reklamın Amacı
Reklamlar günümüzde satın alma davranışlarını şekillendiren en önemli pazarlama
araçlarıdır. Farklı stratejilerle kitlesel bir etkileme potansiyeline sahip olan reklamcılık, farklı
medya mecralarında yer almaktadır. Reklamlar ürüne veya hizmete ait özellikleri tanımlamakla
beraber, ürünle tüketicinin ortak noktasını bulup ürünü vazgeçilmez kılmayı da amaçlamaktadır.
Reklamcılıkta amaç ürüne veya hizmete simgesel bir anlam yükleyerek tüketiciyi satın almaya ikna
etmektir (İplıkçı Güler, 2015:65).
Reklamdan beklenen ve gerçekleştirilmesi istenen başlıca amaç, üreticinin pazara sunduğu
ürünün, tüketiciyi bilgilendirme yoluyla satılmasını sağlamak ya da satışı devam eden bir ürünün
pazar tarafından var olan talebini artırmaktır. Reklamın iletişim ve satış amacı genel amaçlarıdır.
Reklamın satış amacı kısa vadede ve uzun vadede olmak üzere iki biçimde görülür. Kısa vadede
reklam, tüketicileri motive ederek küçük bir zaman dilimi içerisinde o mal ya da hizmeti satın
almaya ikna etmeye çalışır. Uzun vadede ise firmalar reklam sayesinde ürettikleri mal ya da hizmeti
tanıtarak, tüketiciye getireceği avantajlar ile yararları göstererek o mal ya da ürüne karşı talep
yaratmayı amaçlar. Reklam, ister uzun vadede isterse kısa vadede satış amacını taşısın, her iki
durumda da ortak noktalar bulmak mümkündür (Taşyürek, 2010:18):
-Tüketici ya da aracıya bilgi vermek,
-Mal ve hizmetlerin tüketimini kısa ya da uzun dönemde artırmak,
-Toptan ya da perakendeci satıcıya yardımcı olmak,
-Mal ya da hizmete talep oluşturmak.
3.1. ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Reklam günümüzde son derece gerekli hale gelmiş bir iletişim-haberleşme biçimidir.
Reklam aynı zamanda bir tanıtma faaliyetidir. Bunların yanı sıra reklam, pazarlama ve halkla
ilişkiler disiplinlerinin de bir parçasıdır, özellikle pazarlamanın vazgeçilmez bir unsurudur. Reklam
bir yönüyle propaganda ile de benzerlik taşır, ama gerek propaganda gerekse diğer çalışma
disiplinleriyle ayrıldığı en önemli özelliği tüketiciyi satın almaya yöneltmesidir (Kasım, 2004:137).
“Reklam, tüketiciye üretilen mal ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgiyi çeşitli iletişim
araçları yardımı ile iletmektir” (Tenekecioğlu 1983:65). Reklamın üreticiler açısından ve genel
olarak yapılmış tanımları da bulunmaktadır. Genel olarak reklam, “tüketicileri bir mal veya
markadan haberdar etmek ve mala, markaya, hizmete, müesseseye veya fikre meyilli bir hale
getirmek amacıyla göze veya kulağa hitap eden mesajların hazırlanması ve bu mesajların paralı
vasıtalarla yayılmasıdır” (Kurtuluş 1973:20).
Kısaca reklam ürün, hizmet, fikir ve değerlerin tüketiciye tanıtılarak satışının
gerçekleştirilmesi ya da mevcut satışların arttırılması amacıyla hazırlanın mesajların, belli bir bedel
karşılığında görsel ya da işitsel iletişim araçlarıyla hedef müşteri kitlesine ulaştırılması sonucunda
reklam verene (ilgili firma ya da kuruluşa) fayda sağlayacağı beklentisiyle gerçekleştirilen
faaliyetlerdir.
Araştırma Bingöl il merkezinde tesadüfi olmayan örneklem yöntemlerinden kolayda
örneklem yöntemi kullanılarak, yüz yüze anket uygulanmak sureti ile 194 katılımcı üzerinden
yürütülmüştür.
Bu çalışmada ana amaç firmalar tarafından yapılan reklamların tüketiciyi satın almaya
yönlendirme derecesinin tespitidir. Yapılan reklamların tüketicileri satın almaya teşvik etmesidir.
Ayrıca yan amaçlar olarak ise; çeşitli medya kanallarındaki reklamlara verilen önemi belirlemek,
reklamdan etkilenerek satın alınan ürün gruplarının tespiti, satın almada etkili olan faktörlerin
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belirlenmesi, reklamın satın alma ile ilgili müşteriye vermiş olduğu mesajın ne olduğu, satın
alınmak istenilmediği halde reklamdan etkilenerek satın alma işleminin gerçekleme durumunun
tespit edilmesidir.
3.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Reklam etkinliği doğru bir şekilde ölçüldüğünde, reklam veren işletmelere görünmez olan
giderlerini, belirsiz oldukları karar veya şüphe duydukları yöntemleri azaltarak etkili, gerçekçi
reklamlardan yararlanmaya ve her türlü önlemleri alma imkânlarına yol açmaktadır. Bundan dolayı
reklamdaki riski en aza indirilebilecektir. Hedef kitlede ne kadar etkili olduğu, planladığı amacı
gerçekleştirip gerçekleştiremediği ve toplum üzerinde nasıl bir izlenim etkisi yaratacağı konusunda,
güncel faaliyet ve kampanyalarda olsun ya da maliyetin etkin kullanım seviyesini belirlemede olsun
reklam etkinliğinin ölçülmesi büyük bir önem sağlamaktadır (Aizezi, 2017:48).
Rekabette meydana gelen yoğunluk ve şiddet işletmeleri müşteri odaklı olmaya zorlamıştır.
Müşteri odaklılık, müşteriyi işlemlerin odağına alarak ona göre faaliyetlerde bulunma ve stratejiler
geliştirmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda işletmelerin müşteri perspektifinden değerlendirme,
işletme ve sektör açısından hayati öneme sahiptir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, işletmelerin
müşteri odaklı stratejiler geliştirmelerine katkı sunacak, bu konuda literatüre pozitif bir katkı
yapacaktır.
3.3. ARAŞTIRMANIN YÖNETİMİ
Araştırmadan elde edilen veriler SPSS paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. Genel
olarak reklam ile ilgili iki ölçek kullanılmıştır. Bu ölçeklerden biri reklam ile ilgili ifadelere katılım
düzeyi ölçeğidir. Söz konusu ölçek 15 değişkenden oluşmuştur. İkinci ölçek ise reklama etki eden
unsurlardır. Söz konusu ölçek de 12 değişkenden oluşturulmuştur. Araştırma ile ilgili demografik
bilgilerin yer aldığı anket kısmı ise frekans ve oran dağılımları dikkate alınarak yorumlanmıştır.
3.4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Tablo 1: Araştırmanın genel profili
Cinsiyet
Frekans Oran
Eğitim
Frekans Oran
Erkek
129
66,5
Okur-yazar değil
5
2,6
Kadın
65
33,5
İlköğretim
10
5,2
Toplam
194 100,0
Lise
21
10,8
Yaş
Ön lisans
37
19,1
20 ve daha az
31
16,0
Lisans
107
55,2
20-29
123
63,4
Lisansüstü ve Doktora
14
9,2
30-39
17
8,8
Toplam
194 100,0
40-49
16
8,2
Medeni durumu
50 ve üzeri
5
3,6
Evli
46
23,7
Toplam
194 100,0
Bekâr
148
76,3
Meslek
Toplam
194 100,0
Öğrenci
128
66,0
Gelir
Ev hanımı
13
6,7
2020’den az ₺
127
65,5
Memur
18
9,2
2021-3000 ₺
28
14,4
İşçi
10
5,2
3001-4000 ₺
16
8,2
Serbest meslek
13
6,7
4001-5000 ₺
14
7,2
Esnaf-tüccar
12
6,2
5001 ₺ ve üzeri
9
4,6
Toplam
194 100,0
Toplam
194 100,0
Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcıların % 66,5 erkek, % 33,5’nin bayan
olduğu, yaş aralıkları % 63,4’nün 20-29 yaş, % 16’sının 20 ve daha az yaş aralığında, % 8,8’nin 3039 yaş, % 8,6’sının 40-49 yaş, ise % 3,6’sının 50 ve üzeri yaş aralığında olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan cevaplayıcıların eğitim düzeyleri açısından bakıldığında; % 55,2 lisans, %
19,1’i ön lisans, % 10,8’i lise, % 5,2’si ilköğretim, % 9,2’si lisansüstü ve doktora % 2,6’sının ise
okur-yazar olmadığı görülmüştür. Katılımcıların % 76,3 bekâr, % 23,7’sinin evli olduğu
görülmüştür. Meslek açısından % 66’nın öğrenci, % 9,2’sinin memur, % 6,7’sinin serbest meslek,
% 6,2’sinin esnaf-tüccar, % 5,2’sinin işçi, % 6,7’nin ise ev hanımı olduğu tespit edilmiştir. Gelir
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düzeylerine bakıldığına % 65,5’nin 2020’den ₺ daha az, % 14,4’nün 2021-3000 ₺ gelir, % 8,2’si
3001-4000 ₺ gelir, % 7,2’sinin 4001-5000 ₺ gelir, % 4,6’sının ise 5001 ve üzeri ₺ gelire sahiptir.
Özetle ankete cevap verenlerin çok büyük bir kısmı erkek (66,5), bekar (% 76,3), lisans
eğitimine sahip (% 55,2), önemli bir kısmı öğrenci (% 66), genç yaş grubu (% 63;4), gelir
seviyelerinin ise 2020 ₺’den az (% 65,5) gelire sahip olduğu görülmektedir.

Tablo 2: TV reklamlarından etkilenerek en çok satın alınan hizmet veya ürün grubu
Frekans
Oran
Gıda ürünleri
33
17,0
Giyim/aksesuar
69
35,6
Teknoloji aletleri
50
25,8
Dayanıklı Tüketim (Mobilya ve Otomotiv)
12
6,2
Kişisel bakım
14
7,2
Hizmetler
16
8,2
Toplam
194
100,0

Görünüş
Konfor
Güldürü öğesi
Senaryo
Müzik
Ünlü kişiler
Komikliği
İlgi çekiciliği
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Hiç
Katılmıyorum
Toplam

Fiyat

Katılmıyorum

Reklam

Fikrim Yok

Kalite

Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans

Katılıyorum

Marka

Tamamen
Katılıyorum

Tablo 2’ye göre katılımcıların TV reklamlarından etkilenerek en çok satın alınan ürün veya
hizmetin % 35,6’sı giyim/aksesuar olduğu tespit edilmiştir, en az% 6,2 ile dayanıklı tüketim
(mobilya ve otomotiv) olduğu görülmektedir.
Tablo 3: Satın almada etkili olan reklam vb. unsurlar

93
47,9
136
70,1
38
19,6
97
50,0
99
51,0
91
46,9
69
35,6
65
33,5
55
28,4
52
26,8
59
30,4
123

49
25,3
31
16,0
46
23,7
43
22,2
42
21,6
45
23,2
47
24,2
57
29,4
49
25,3
50
25,8
53
27,3
30

13
6,7
7
3,6
69
35,6
31
16,0
22
11,3
18
9,3
29
14,9
30
15,5
38
19,6
28
14,4
31
16,0
12

14
7,2
3
1,5
13
6,7
9
4,6
14
7,2
18
9,3
26
13,4
15
7,7
26
13,4
26
13,4
23
11,9
8

25
12,9
17
8,8
28
14,4
14
7,2
17
8,8
22
11,3
23
11,9
27
13,9
26
13,4
38
19,6
28
14,4
21
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194
100,0
194
100,0
194
100,0
194
100,0
194
100,0
194
100,0
194
100,0
194
100,0
194
100,0
194
100,0
194
100,0
194
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Oran
63,4 15,5
6,2
4,1 10,8 100,0
Reklam ve satın alma ilişkisi incelendiğinde satın almaya en çok etki eden unsur ve reklam
içeriğinin Kalite (86,1), İlgi çekiciliği (78,9), Marka (73,2), Görünüş (72,7), Fiyat (72,2) ve Konfor
(70,1) olduğu görülmektedir1.
Reklam ve satın alma ilişkisi incelendiğinde satın almaya ikinci derecede etki eden unsur ve
reklam içeriğinin Senaryo (62,9), Güldürü öğesi (59,8) ve Komikliği (57,7) olduğu görülmektedir.
Reklam ve satın alma ilişkisi incelendiğinde satın almaya en az etki eden unsur ve reklam
içeriğinin Müzik (53,7), Ünlü kişiler (52,6) ve Reklam (43,3) olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla ürünün kalitesi, reklamının ilgi çekicilik özelliği ve markanın satın almada çok
önemli olduğu, reklamda kullanılan müziğin, reklamlarda kullanılan ünlü kişilerin satın almaya
etkisinin çok az olduğu söylenebilir.
Tablo 4: Reklamın satın alma davranışı üzerinde verdiği mesaj
Frekans
Oran
Kalite
128
66,0
Toplumsal sınıf
22
11,3
Mutluluk
21
10,8
Düşük fiyat
23
11,9
Toplam
194
100,0
Tablo 4: Ankete katılan katılımcıların ‘Sizce reklamın satın alma davranışı üzerinde nasıl bir
mesajı olmalıdır?’ sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında % 66’sının kalite, % 11,95’unun
düşük fiyat, % 11,3’ünün toplumsal sınıf ve % 10,8’inin ise mutluluk olduğunu belirtmişlerdir.
Buna göre ankete katılanların büyük çoğunluğunun kalitenin satın alma davranışında etkili bir
faktör olduğunu vurgulamışlardır.
Tablo 5: Hiç satın alınması düşünülmeyen bir ürünü TV reklamlarından etkilenerek satın
alınma durumu
Frekans
Oran
Evet
97
50,0
Hayır
97
50,0
Toplam
194
100,0
Tablo 5: Katılımcıların ‘Hiç satın alınması düşünülmeyen bir ürünü TV reklamlarından
etkilenerek satın alınma durumu yarı yarıya çıkmıştır. Yani tüketicilerin yarısı reklamdan
etkilenerek ürün veya hizmeti satın aldığı diğer yarısı ise reklamdan etkilenmedikleri için ürün veya
hizmeti satın almadıklarını belirtmişlerdir.

Katalog
Gazete

125
64,4
13
6,7
26
13,4
46
23,7
43

36
18,6
39
20,1
64
33,0
66
34,0
68

9
4,6
30
15,5
41
21,1
38
19,6
36

8
16
4,1 8,2
32
80
16,5 41,2
32
31
16,5 16,0
24
20
12,4 10,3
26
21

Hiç
Etkili
Toplam

Etkisiz

Dergi

Fikrim Yok

Radyo

Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans

Etkili

Televizyon

Çok Etkili

Tablo 6: Hangi reklam mecrası satın almada daha etkilidir

194
100,0
194
100,0
194
100,0
194
100,0
194

1

Değerlendirme yapılırken olum olan ifadeler, (tamamen katılıyorum ve katılıyorum) bir araya getirilmiş, olumsuz olan
ifadeler (katılmıyorum ve hiç katılmıyorum) de bir araya getirilerek yorum yapılmıştır.

www.iksad.org.tr

İKSAD

285

www.29ekim.org

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

Oran
22,2 35,1 18,6 13,4 10,8 100,0
Frekans
103
40
17
12
22
194
Oran
53,1 20,6
8,8
6,2 11,3 100,0
Frekans
26
49
45
29
45
194
Açıkhava reklamları
Oran
13,4 25,3 23,2 14,9 23,2 100,0
Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya katılan katılımcılara yöneltilen ‘Hangi reklam mecrası
satın almada daha etkilidir’ sorusuna katılımcıların verdikleri cevaplar betimsel olarak
değerlendirilmiştir. ‘Televizyon’ diyenlerin % 64,4 çok etkili, % 4,1 etkisiz, radyo sorusunu
cevaplayanların % 20,1’i etkili, % 41,2 hiç etkili değil diye cevapladıkları görülmüştür. Buna göre
satın almada davranışında katılımcıların önemli bir kısmı televizyon dediği, radyonun ise pek etkili
olmadığı yönünde görüş bildirdikleri söylenebilir. ‘Dergi’ ifadesini cevaplayanların % 33 etkili, %
13,4 çok etkili diye cevap verdikleri, ‘katalog’ kelimesini cevaplayanların % 34 etkili, % 10,3’ü hiç
etkili değil diye cevapladıkları, ‘gazete’ kelimesini cevaplayanların % 35,1’nin etkili, % 10,8’i hiç
etkili değil diye değerlendirdikleri, ‘internet’ ifadesini cevaplayanların % 53,1 çok etkili, % 6,2’si
etkisiz diye ifade ettikleri ve son olarak açık hava reklamlarını cevaplayanların % 25,3 etkili, %
13,4’nün çok etkili olduğunu belirtmişleridir. Katılımcıların satın alma davranışında belirtilen
araçların hepsinin etkili birer faktör olduğunu belirtmişlerdir.
Tablo 7: Reklam ile ilgili ifadelere katılım düzeyi
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Tamamen
Katılıyorum
Katılıyorum

Fikrim Yok

Katılmıyorum

Frekans
Oran
Frekans
Reklamları yapılan markaların
Oran
güvenirliği yüksektir.
Frekans
Reklam ürün hakkında bilgi verir.
Oran
Frekans
Reklam hizmet hakkında bilgi verir.
Oran
Çok iyi bir reklam toplumun o ürüne olan Frekans
Oran
algısını değiştirir.
Frekans
Reklam aradığımız özellikteki ürünler
Oran
hakkında bize yol gösterir.
Reklamda rol alan kişilerin kamuoyunda Frekans
Oran
tanıdık simalar olması reklamın
güvenirliği ve kalitesi üzerinde etki eder.
Reklam satın alma kararı sürecini kısaltır. Frekans
Oran
Frekans
Reklamlarda aynı işlevi gören ve aynı
Oran
olan fakat markası değişik olan bir sürü
ürünün sunulması toplumda seçicilik ve
kararsızlığa neden olmaktadır.
Frekans
Dizi, program esnasında ansızın giren
Oran
reklamlar o reklamın sürekli hatırımda
kalmasını sağlar.
Frekans
Reklamlarda gördüğüm oyuncu, şarkıcı,
Oran
politikacı gibi ünlü şahsiyetler bende o
ürünü, hizmet satın alma isteği uyandırır.
Toplum güvenliğine yönelik reklamların Frekans
Reklam bir ürünü almada çok etkilidir.

Hiç
Katılmıyorum
Toplam

İnternet

96
49,5
27
13,9
67
34,5
50
25,8
75
38,7
46
23,7
61
31,4

62
32,0
49
25,3
76
39,2
70
36,1
72
37,1
80
41,2
65
33,5

17
8,8
38
19,6
25
12,9
46
23,7
16
8,2
36
18,6
26
13,4

10
7
194
5,2 4,6 100,0
48
32
194
24,7 16,5 100,0
16
10
194
8,2 5,2 100,0
15
13
194
7,7 6,7 100,0
11
20
194
5,7 10,3 100,0
22
10
194
11,3 5,2 100,0
18
24
194
9,3 12,4 100,0

44
22,7
53
27,3

71
50
36,6 25,8
72
38
37,1 19,6

40
20,6

60
33
30,9 17,0

31
30
194
16,0 15,5 100,0

39
20,1

63
32
32,5 16,5

37
23
194
19,1 11,9 100,0

57

72

32

16
8,2
16
8,2

19

13
194
6,7 100,0
15
194
7,7 100,0

14

194
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yapılması toplum üzerinde birleştirici etki
eder.
Reklamlar bir toplumun tüketim
kültürüne etki eder.
Reklam ürünün kalitesi hakkında etki
eder.
Reklam ürünün ayrılmaz parçasıdır.

Oran

29,4

37,1 16,5

9,8

7,2 100,0

Frekans
62
88
22
17
5
194
Oran
32,0 45,4 11,3
8,8 2,6 100,0
Frekans
47
64
39
28
16
194
Oran
24,2 33,0 20,1 14,4 8,2 100,0
Frekans
76
62
25
12
19
194
Oran
39,2 32,0 12,9
6,2 9,8 100,0
Tablo 7’ye bakıldığında katılımcıların reklamla ilgili ifadelere katılım düzeyleri sayı ve toplam
içindeki % payları görülmektedir. Katılımcıların ‘Reklam bir ürünü almada çok etkilidir (% 81,5)’,
‘Reklamlar bir toplumun tüketim kültürüne etki eder (% 77,4)’ ‘Çok iyi bir reklam toplumun o
ürüne olan algısını değiştirir (% 75,8)’, ‘Reklam ürün hakkında bilgi verir (% 73,7)’, ‘Reklam
ürünün ayrılmaz parçasıdır (% 71,2)’, ifadeleri en olumlu orana sahip olan ifadelerdir.
Reklam ile ilgili ifadelere katılım düzeyi ile ilgili olumlu faktörler; ‘Toplum güvenliğine yönelik
reklamların yapılması toplum üzerinde birleştirici etki eder (% 66,5)’, ‘Reklam aradığımız
özellikteki ürünler hakkında bize yol gösterir (% 64,9)’, ‘Reklamda rol alan kişilerin kamuoyunda
tanıdık simalar olması reklamın güvenirliği ve kalitesi üzerinde etki eder (% 64,9)’, ‘Reklamlarda
aynı işlevi gören ve aynı olan fakat markası değişik olan bir sürü ürünün sunulması toplumda
seçicilik ve kararsızlığa neden olmaktadır (% 64,4)’, ‘Reklam hizmet hakkında bilgi verir (% 61,9)’,
şeklinde sıralanabilir.
Reklam ile ilgili ifadelere katılım düzeyinin daha az etki eden faktörler; ‘Reklam satın alma kararı
sürecini kısaltır (% 59,3)’, ‘Reklam ürünün kalitesi hakkında etki eder (% 57,2)’, ‘Reklamlarda
gördüğüm oyuncu, şarkıcı, politikacı gibi ünlü şahsiyetler bende o ürünü, hizmet satın alma isteği
uyandırır (% 52,6)’, ‘Dizi, program esnasında ansızın giren reklamlar o reklamın sürekli hatırımda
kalmasını sağlar (% 51,5)’, ‘Reklamları yapılan markaların güvenirliği yüksektir (% 39,2)’ şeklinde
ifade edilebilir.
Tablo 8: Reklam etki eden unsurlarla ilgili ortalama, standart sapma ve katılım düzeyleri
Ortalama
Standart Sapma Katılım Düzeyi
Marka
2,1186
1,41105
Yüksek Katılım Düzeyi
Kalite
1,6289
1,20723
Yüksek Katılım Düzeyi
Reklam
2,7268
1,26434
Orta Katılım Düzeyi
Fiyat
1,9691
1,22541
Yüksek Katılım Düzeyi
Görünüş
2,0103
1,30757
Yüksek Katılım Düzeyi
Konfor
2,1495
1,39329
Yüksek Katılım Düzeyi
Güldürü öğesi
2,4175
1,39425
Orta Katılım Düzeyi
Senaryo
2,3918
1,38127
Orta Katılım Düzeyi
Müzik
2,5825
1,37555
Orta Katılım Düzeyi
Ünlü kişiler
2,7320
1,47880
Orta Katılım Düzeyi
Komikliği
2,5258
1,40386
Orta Katılım Düzeyi
İlgi çekiciliği
1,8351
1,34804
Yüksek Katılım Düzeyi
Tamamen katılıyorum, katılıyorum, fikrim yok, katılmıyorum, hiç katılmıyorum
x̄ = 1,00-2,33 Yüksek Katılım Düzeyi, 2,34-3,66 Orta Katılım Düzeyi ve 3,67-5,00 Düşük Katılım
Düzeyi
Tablo ayrıntılı incelendiğinde iyi bir reklamda olması geren unsurların önem sırasına göre; “Kalite”,
“İlgi çekiciliği”, “Fiyat”, “Görünüş”, “Marka” ve “Konfor” sıralandığı görülmektedir. Söz konusu
ifadelerin katılım düzeyi yüksek olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca iyi bir reklamda olması gereken unsurlardan; “Senaryo”, “Güldürü öğesi”, “Komikliği”,
“Müzik”, “Reklam” ve “Ünlü kişiler” değişkenlerinin tüketiciler tarafında orta katılım derecesine
sahip olduğu görülmektedir. Dolayısıyla söz konusu unsurların reklama daha az etki ettiği
söylenebilir.
Tablo 9: Reklam mecrası ile ilgili ortalama, standart sapma ve katılım düzeyleri
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Katılım Düzeyi
Standart
Sapma
Televizyon
1,7320
1,23855
Yüksek Katılım Düzeyi
Radyo
3,6546
1,36549
Orta Katılım Düzeyi
Dergi
2,8866
1,29067
Orta Katılım Düzeyi
Katalog
2,5155
1,26420
Orta Katılım Düzeyi
Gazete
2,5567
1,27120
Orta Katılım Düzeyi
İnternet
2,0206
1,37693
Yüksek Katılım Düzeyi
Açık hava reklamları
3,0928
1,36638
Orta Katılım Düzeyi
Ç
ok
e
t
k
i
li
,
e
tk
il
i,
f
i
k
ri
m
y
o
k
,
e
tk
i
si
z
,
h
i
ç
e
tk
il
i
d
e
ği
l
x̄ = 1,00-2,33 Yüksek Katılım Düzeyi, 2,34-3,66 Orta Katılım Düzeyi ve 3,67-5,00 Düşük Ka tılım
Düzeyi
En etkili reklam mecrası ile ilgili “Televizyon” ve “İnternet” yüksek katılım düzeyine sahip iken,
“Açık hava reklamları”, “Katalog”, “Gazete”, “Dergi” ve “Radyo” mecraları orta katılım düzeyi
şeklinde çıkmıştır. Dolayısıyla “Açık hava reklamları”, “Katalog”, “Gazete”, “Dergi” ve “Radyo”
reklam mecraları daha az etkiye sahip olduğu söylenebilir. Öte yandan “Radyo” reklam mecrası
düşük katılım düzeyine yakın bir oranda çıkması, söz konusu reklam mecrasının eski etkinliğini
yitirdiği söylenebilir.
Tablo 10: Reklam etkinliği ile ilgili ortalama, standart sapma ve katılım düzeyleri
Ortalama

Ortalama Standart
Sapma
1,8351
1,08862
3,0464
1,31272
2,1031
1,12425
2,3351
1,14091
2,1186
1,27200

Katılım
Düzeyi
Yüksek
Orta
Yüksek
Orta
Yüksek

Reklam bir ürünü almada çok etkilidir.
Reklamları yapılan markaların güvenirliği yüksektir
Reklam ürün hakkında bilgi verir.
Reklam hizmet hakkında bilgi verir.
Çok iyi bir reklam toplumun o ürüne olan algısını
değiştirir.
1,11254 Yüksek
Reklam aradığımız özellikteki ürünler hakkında bize yol 2,3299
gösterir.
Reklamda rol alan kişilerin kamuoyunda tanıdık simalar 2,3763
1,34189 Orta
olması reklamın güvenirliği ve kalitesi üzerinde etki
eder.
Reklam satın alma kararı sürecini kısaltır.
2,3969
1,12540 Orta
Reklamlarda aynı işlevi gören ve aynı olan fakat markası 2,3196
1,18318 Yüksek
değişik olan bir sürü ürünün sunulması toplumda
seçicilik ve kararsızlığa neden olmaktadır.
2,7474
1,36314 Orta
Dizi, program esnasında ansızın giren reklamlar o
reklamın sürekli hatırımda kalmasını sağlar.
2,7010
1,30892 Orta
Reklamlarda gördüğüm oyuncu, şarkıcı, politikacı gibi
ünlü şahsiyetler bende o ürünü, hizmet satın alma isteği
uyandırır
2,2835
1,19456 Yüksek
toplum güvenliğine yönelik reklamların yapılması
toplum üzerinde birleştirici etki eder.
Reklamlar bir toplumun tüketim kültürüne etki eder.
2,0464
1,00924 Yüksek
Reklam ürünün kalitesi hakkında etki eder.
2,4948
1,23527 Orta
Reklam ürünün ayrılmaz parçasıdır.
2,1546
1,27828 Yüksek
Tamamen katılıyorum, katılıyorum, fikrim yok, katılmıyorum, hiç katılmıyorum
x̄ = 1,00-2,33 Yüksek Katılım Düzeyi, 2,34-3,66 Orta Katılım Düzeyi ve 3,67-5,00 Düşük Katılım
Düzeyi
Reklam etkinliği ile ifadeler değerlendirildiğinde; “Reklam bir ürünü almada çok etkilidir”,
“Reklamlar bir toplumun tüketim kültürüne etki eder”, “Reklam ürün hakkında bilgi verir”, “Çok
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iyi bir reklam toplumun o ürüne olan algısını değiştirir”, “Reklam ürünün ayrılmaz parçasıdır”,
“Toplum güvenliğine yönelik reklamların yapılması toplum üzerinde birleştirici etki eder”,
“Reklamlarda aynı işlevi gören ve aynı olan fakat markası değişik olan bir sürü ürünün sunulması
toplumda seçicilik ve kararsızlığa neden olmaktadır” ve “Reklam aradığımız özellikteki ürünler
hakkında bize yol gösterir” unsurlarının katılım düzeyinin yüksek olduğu dolayısıyla reklamın
etkinliğinin artırılmasına en çok etki eden değişkenler olduğu söylenebilir.
Ayrıca, “Reklam hizmet hakkında bilgi verir”, “Reklamda rol alan kişilerin kamuoyunda tanıdık
simalar olması reklamın güvenirliği ve kalitesi üzerinde etki eder”, “Reklam satın alma kararı
sürecini kısaltır”, “Reklam ürünün kalitesi hakkında etki eder”, “Reklamlarda gördüğüm oyuncu,
şarkıcı, politikacı gibi ünlü şahsiyetler bende o ürünü, hizmet satın alma isteği uyandırır”, “Dizi,
program esnasında ansızın giren reklamlar o reklamın sürekli hatırımda kalmasını sağlar” ve
“Reklamları yapılan markaların güvenirliği yüksektir” ifadelerinin katılım düzeyinin orta olması
reklam etkinliğine daha düşük oranda etki eden faktörler olduğu ifade edilebilir.
SONUÇ
Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sektörel bazda yoğun rekabetin yaşanması ve gittikçe
ilerlemesi nedeni ile işletmelerin söz konusu ortamda varlıklarını sürdürebilmeleri için meydana
gelen değişmelere ayak uydurmasına bağlıdır. Çünkü küreselleşen dünyada ve küresel işletmelerin
etkisi ile işletmeler ürettikleri ürün, hizmet veya değerleri pazarda pazarlama iletişim unsurları ile
başarı elde etmesi için büyük bir müşteri kitlesine ve belirlenen amaçlarını gerçekleştirmeleri için
ilgili tüketici kitlesine ihtiyaç duymaktadırlar.
İşletmeler süreklilik, büyüme, topluma hizmet, finansal değerlerinin artırılması ya belirledikleri özel
amaçları doğrultusunda yola çıkarak reklam ve diğer tutundurma elemanlarını kullanarak hedef
kitledeki tüketicilerin dikkatini çekerek, onları satın almaya ikna etmeli ve satın alma kararlarını
vermeleri için onları motive etmelidirler. Hedef kitlenin bilgilendirilmesi, haberdar edilmesi,
harekete geçirilmesi ve satın alma kararlarının verilmesi için en etkin pazarlama iletişim
elemanlarından biri de, kitlesel tanıtıma katkı sağladığı için, reklamdır.
Yoğun rekabet ortamında reklam ve reklam faaliyetleri ile ilgili birçok kurum kurulmuş ve
reklamcılık, etkin pazarlama iletişim aracı, hedef kitleyi bilgilendirici ve harekete geçirmesi
özelliğinden dolayı bir sektör haline gelmiştir. Reklam ve diğer tanıtım elemanlarının doğru
biçimde, ölçütte ve etkin bir biçimde kullanılması işletmenin başarısını da artıracaktır. Reklam
ülkeler, üreticiler, toplumlar, aracı kurumlar ve tüketiciler açınışından da çok önemli bir unsur
haline gelmiş, günümüzde işletme ve insanların yaşam standartlarının olmazsa olmaz parçalarında
biri haline gelmiştir. Tüketicileri eğitim ve bilinç düzeylerinin artması, bilgi işlem araçlarının hızlı
bir şekilde gelişmesi, reklam sektörünün de tüketicilerin zihninde işletme, ürün veya markaların
etkisini kazanmak için etkili şekilde kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla reklamın işletmelere
yarar sağlaması için ilgili sektörün sürekli daha çok çalışması, ar-ge faaliyetleri ile kendilerini
geliştirmesi ve sürekli tüketici ve hedef kitlenin dikkatini çekecek yeni fikir ve düşünceler ortaya
koyması gerekmektedir.
Tarihsel gelişim açısından reklam çalışmalarında geçmişten bugüne kadar farklı çok sayıda reklam
ve tanıtım iletişim araçları kullanılmıştır. İşletmeler başarı elde etmek ve devamlılıklarını sağlamak
için radyo, televizyon, dergi, gazete, internet ve sosyal ağlar gibi çeşitli reklam araçları kullanmış,
en etkileyici olanının televizyon reklamlarının olduğu, sosyal medya reklamlarının giderek önem
kazandığı bilimsel çevrede kabul görmüştür. Ancak televizyon reklamlarının maliyet olarak
yüksekliği reklam veren için yeni alternatif mecraların bulunmasını zorunlu hale getirmiştir.
Ebetteki televizyon reklamlarının görsel ve işitsel özelliğinin aynı anda hedef kitleye hitap etmesi
önemini artırmaktadır. Ancak televizyon reklamlarındaki mesajın tek taraflı olması hedef kitleye
ulaşılıp ulaşılmadığının bilinememesi ve reklamların izlenme oranlarının düşmesi gibi nedenler
reklam etkinliğini düşürmektedir. Yine de reklamda verilmek istenen mesajın daha kolay
anlaşılması, hedef kitlenin hatırında kalması, tüketiciden hızlı geri dönüş sağlamsı reklam mecraları
içinde televizyon reklamlarının önemini artırmaktadır.
İşletmeler açısından yapılan reklamın hedef kitle üzerinde nedenli etki gösterdiği, tüketicilerin satın
alma davranışına etki eden unsurların neler olduğu, reklamın satın alma ile ilgili vermiş olduğu

289

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

mesajın hedef kitle tarafından nasıl algılandığı, satın alınmak istenilmediği halde reklam gücü ile
satın alma işleminin gerçekleşme durumu, hangi reklam mecralarının daha etkin sonuç verdiği
reklam veren açısından hayati öneme sahip olan durumlardır. Söz konusu durumları araştıran
çalışma sonuçları aşağıdaki gibi özetlenebilir.
Araştırma sonucuna göre iyi bir reklamda olması geren en önemli unsurların kalite, ilgi çekiciliği,
fiyat, görünüş, marka ve konfor olduğu görülmektedir. Ayrıca iyi bir reklamda olması gereken
unsurlardan; reklamın senaryosu, reklamın izlenme oranının artırma için kullanılan güldürü öğesi,
reklam metni ve reklamı canlandıran kişilerin komikliği, reklamda kullanılan müzik, reklamın
kendisi ve reklamlarda ünlü kişiler kullanılmasının tüketiciler tarafından daha az önemli olduğu
sonucuna varılmıştır.
Çalışmada öne çıkan en etkili reklam mecrası televizyon ve internet ortamlarıdır. Açık hava
reklamları, katalog, gazete, dergi ve radyo reklam mecraları ise etkisi daha az olan araçlardır.
Ayrıca radyo reklam mecrasının etkinliğinin düşüğü görülmektedir.
Bir ürünü almada reklamın etkin olduğu, reklamın bir toplumun tüketim kültürüne etki ettiği,
reklamın ürün hakkında bilgi verdiği, çok iyi bir reklam toplumun o ürüne olan algısını değiştirdiği,
reklamın ürünün ayrılmaz parçası olduğu, toplum güvenliğine yönelik reklamların yapılmasının
toplum üzerinde birleştirici etkiye sahip olduğu, reklamın arana özellikteki ürünler hakkında yol
gösterici özelliğinin olduğu tespit edilmiştir.
Öte yandan reklamın hizmet hakkında bilgi verici özelliğinin olması, reklamda rol alan kişilerin
kamuoyunda tanıdık simalar olması reklamın güvenirlik ve kalitesi üzerinde olumlu etki bıraktığı,
reklamın satın alma karar sürecini kısalttığını, reklam ürünün kalitesi hakkında bilgi verdiği, dizi,
program esnasında ansızın giren reklamlar o reklamın sürekli hatırda kalmasını sağladığı ve
reklamları yapılan markaların güvenirliğinin yüksek olması konularının daha az etkili olduğu ortaya
çıkmıştır.
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ÖZET
Bu araştırma sosyal medya reklamlarının tüketici satın alma niyetine etkisini ve daha önceki yapılan
çalışmalar ışığında sosyal medya reklamlarını incelemektir. Söz konusu amaca ulaşmak için reklam
mecraları, reklam mecralarında takip edilen program türleri, reklamda ilgi çekilen unsur ve reklam
mesajlarında en çok ilgi çeken unsur araştırılmıştır. Araştırma kolayda örneklem yöntemi
kullanılarak 385 tüketici ile yürütülmüştür. Elde edilen sonuçlar SPSS paket programı yardımı ile
analiz edilmiştir. Araştırmadan çıkan en önemli sonuçlar; bilgi edinmenin önemi sırası ile mobil
iletişimde bilgi edinme, radyo dinlerken bilgi edinme, gazete okurken bilgi edinme, televizyon
izleme, internette bilgi edinme ve dergi okumanın önemi vurgulanmıştır.
Katılımcılar televizyon izlendiğinde; haber ve ekonomi, dergi ve gazete okunduğunda; haber ve
ekonomi, internette sörf yapıldığında; haber ve ekonomi ve mobil iletişimde bilgi edinildiğinde de
haber ve ekonomi programlarını takip ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, Talk Show programlarının
ise daha sonra tercih edildiği belirlenmiştir. Reklamda en çok ilgi çeken unsurun güldürü olduğu
söylenebilir. Reklam mesajlarında en çok ilgi çeken unsurun reklamda mizah içerikli bir görsel
olması, reklamda kullanılan müzik ve ses, reklamda kullanılan renkler olduğu en az ilgi çeken
unsurun reklamın istenilen saatte çıkmasıdır. Bu bağlamda katılımcıların reklamda en çok ilgilerini
çeken unsurun mizah içerikli görsellerin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, sosyal medya reklamları, etkili reklam mecraları
1. GİRİŞ
İşletmeler Sosyal medyada kendileri ve ürünleri hakkında sayfalar oluşturmakta, tüketicinin
işletmeyi aradığı zaman kolayca ulaşabileceği ve işletmeninde ürünlerini daha çok tanıtabileceği,
tüketiciyle birebir temasa geçeceği sosyal ortamlar oluşturmaktadır. Tüketici isterse bu sayfaları
beğenip takip edebilir ve kampanyalara katılabilir. Fakat işletmeler tüketicinin takip etmesini,
beğenmesini beklemekle kalmayıp, farklı amaçlarla sosyal medya kullananların bile görüp dikkatini
çekebileceği sosyal medya reklamları oluşturup, pazarlama faaliyetlerine girişmektedir. Böylece
tüketicinin sosyal medya kullanırken rastlayacağı ve dikkatini çekebileceği reklamlarla tüketicide
markaya yönelik tutum oluşturmaktadır. Tüketici herhangi bir ürünü veya markayı takip etme
amacında olmasa da sosyal medya kullanırken gördüğü bir sosyal medya reklamı ile ürüne ilgi
duyabilmek ve markaya empati geliştirebilmektedir. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı sosyal
medya reklamlarının, reklamı yapılan markaya yönelik tutuma etkisini ortaya koymaktır (Serhateri
ve Can, 2016:17).
Tüketiciler sosyal medyayı günlük yaşantılarının bir parçası haline getirmiştir. Dünya
genelinde sosyal medya kullanıcılarının sayısının her geçen gün artması da bunun en önemli
göstergelerinden birisidir. Sosyal medya pazarlaması ise; tüketicinin söz hakkının yüksek olduğu,
insanların kolaylıkla karşılıklı konuşabildiği, karşıdakilerin tepkisini tespit ederek harekete
geçebildiği bir sürece dayanan yeni bir pazarlama anlayışıdır. Sosyal medya işletmelerin
müşterileriyle ve potansiyel tüketicilerle kolaylıkla görüşebileceği bir ortamdır. Kişilerin internet ve
genel olarak web araçlarını günümüz teknolojileri sayesinde daha fazla kullanabilmeleri de
işletmelerin tutundurma çabalarında işlerini kolaylaştırmaktadır. Sosyal medya işletmelerin marka
bağlılığı oluşturabilmek için de kullanabilecekleri önemli bir araç haline gelmiştir (Leblebici Koçer
ve Arslan Koçkaya, 2016:2052).
İşletmeler hedef kitlesiyle daha etkili bir iletişim kurmak için farklı iletişim ortamlarını
kullanarak mesajlar göndermektedir. Gelişen teknoloji sonucunda mali olanakları olduğunda
işletmeler arasında büyüklük farklı da olsa kalite bakımından büyük fark ortaya çıkarmayacak
ürünler ortaya konulmasına olanak sağlandığından rekabet ortamı daha da kızgın hale gelmiştir.
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Teknolojide yaşanan gelişmeye paralel olarak iletişim teknolojisinde de büyük gelişmeler
yaşanmaktadır. Artık iletişim ortamları değişmekte, iletişim için geleneksel yöntemlerin önüne yeni
iletişim kanalları geçmektedir. Teknoloji ilerledikçe iletişim kanalları da değişikliğe uğramaya
devam etmektedir. İlerleyen iletişim teknolojisinin yarattığı yeni kanalları arasında Facebook,
Instagram, Twitter gibi sosyal ağlar yer almaktadır ve artık iletişim yüz yüze tekniklerden adları
sayılan bu çevrimiçi iletişim ortamlarına yerini bırakmaya başlamıştır.
Sosyal ağ kavramı gün geçtikçe önem kazanmakta ve yavaş yavaş önemli bir Pazarlama
İletişimi unsuru olmaktadır. Sosyal medya, internet ortamında üretilen bilgilerin kullanıcılar
arasında paylaşıldığı çift yönlü bir iletişim ortamıdır (Göktaş, 2017:84). Günümüzde insanların
çoğunluğu vakitlerini sosyal medya ağlarında geçirmektedir. Facebook, Twitter, Youtube,
Instagram ve Myspace gibi sosyal paylaşım siteleri iletişimi “sanal” ortama taşımıştır. Sosyal
paylaşımın en önemli özelliği içeriğin kullanıcı tarafından oluşturulması ve anlık paylaşıma olanak
vermesidir (Ersöz, 2016:304). Bununla birlikte sosyal medyadaki hızlı yeniliklerden dolayı
çevrimiçi ortamları kullanmak bazı zorluklara da sahiptir. Çoğu işletme yöneticileri, sosyal
medyaya yatırım yapmanın, satışları arttırıp arttırmayacağı, değerli müşterilerin keşfedilmesini
sağlayıp sağlamayacağına ilişkin olarak sosyal medyanın gücünden şüphe etmeye devam
etmektedirler (Wang, Hsiao, Yang ve Hajli, 2016:56).
Reklamla geniş hedef kitleye mal ya da hizmet duyurulmaktadır. Reklam için bir ürünün
parası ödenerek çeşitli mecraların kullanılmasıyla müşterilere duyurulması ve ürüne karşı
tutumların olumlu yönde değişmesini sağlayarak bu tutumları davranışa dönüştürmek
planlanmaktadır. Reklamı, üretici ile tüketici arasındaki bir bilgi ulaştırma aracı, bir iletişim aracı
olarak görmek gerekir. Oluşturulan mesajların doğru kanal ve doğru zamanda uygun bir şekilde
kodlanarak müşteriye iletilmesiyle marka ve müşteri arasında istenen ilişki oluşabilecektir.
İşletmelerce yoğun bir şekilde kullanılan bu reklam türünün tüketiciler tarafından da bu
derece benimsenip benimsenmediği ne yazık ki sorgulanmamakta, sorgulansa bile göz ardı
edilmektedir (Gürdin, 2017:3). Sosyal ağların bu denli yaygın olarak kullanıldığı bir ortamda bu
sosyal ağların pazarlama aracı olarak kullanılması da kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir.
Dolayısıyla pazarlama uzmanları da malları, hizmetleri, markalarıyla ilgili reklam çalışmalarını bu
mecralarda da gerçekleştirmektedir. Peki bu sosyal ağlarda yer alan reklamlar profil sahipleri
tarafından ne ölçüde dikkat çekmekte, onların bu ürün ve marklara karşı ilgi duymalarını
sağlamakta, onları satın almaya itmektedir?
Sosyal ağlarda yer alan reklamların bu ağ kullanıcıları tarafından ne kadar dikkat çektiğinin
ortaya konulabilmesi için gerçekleştirilen bu araştırmada öncelikle sosyal ağ ve reklam kavramları
hakkında bilgiler verilmiştir. Kavramlara ilişkin aktarılan bilgilerin ardından sosyal ağ kullanıcıların
ilgisinin anlaşılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen anket çalışmasının bulguları sunulmuştur ve
ardından da çalışmaya ait bir çıkarım yapılmıştır (Göktaş ve Tarakçı, 2018).
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Sosyal Medya
Sosyal medya, kişilerin internet üzerinden zaman ve mekân sınırlaması olmadan
düşüncelerini ve görüşlerini ifade etmelerine imkân tanıyan, internetin sunduğu multimedya
özelliklerini sınırsız bir şekilde kullanım imkânı tanıyan, aynı zamanda başka bireyler ile karşılıklı
fikir alışverişine ve paylaşıma dayalı bir interaktif ortamın varlığını hayata geçiren bir geniş tabanlı
platform olarak tanımlanabilir (Bulunmaz, 2011:29; Raudeliuniene˙, vd. 2018:2). Sosyal Medya;
Yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı kolaylığıdır. Eş zamanlı bilgi paylaşımı ve dijital
platformdur.
2.1.2. Reklam
Reklam müşterilerle iletişim kurmanın en iyi yoludur. Reklam, müşterileri piyasada bulunan
marka ve yararlı ürün çeşitliliği hakkında bilgilendirir. Reklamlar çocuk, genç, yaşlı kısaca herkes
içindir. Kitle iletişim araçlarından olan reklamlar, küreselleşen dünyada büyüleyici, yaratıcı ve
heyecan vericidir. Reklamlar günlük yaşantımızın birer parçasıdır. İşletmeler için hayati bir rol
oynamaktadır (Kannan, 2013:2).
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Reklamların önemli bir kısmı doğrudan tüketicilere yönelik olabileceği gibi, bazı reklamlar
aracı kurumlar veya işletmelere yönelik olabilir. Tüketicilere yönelik reklamlar çekme stratejisi
olarak isimlendirilebilir. Çekme stratejisinde amaç, tüketicilerin mağazalardan reklamı yapılan
ürünleri talep edilmesini sağlamaktır. İşletme ya da aracı kurumlara yönelik reklamlar ya da kişisel
satış elemanları promosyon ve uygulamaları ise itme stratejisi olarak isimlendirilir. Bu stratejinin
amacı, aracıların ürünü satmaya özendirilmesidir (Yoldaş ve Özaydın, 2017:784).
2.1.3. Sosyal Medya ve Reklamcılık İlişkisi
İnternetin en önemli özelliği doğrudan, aracısız ve iki yönlü iletişim kurma olanağı sağlayan
bir kanal olmasıdır. Elektronik medyanın sağladığı interaktif iletişim ortamı, organizasyonların
yatırımcılar, çalışanlar, medya ve tüketiciler gibi temel sosyal paydaş gruplarıyla katılım, paylaşım
ve tartışma zemini oluşturmalarına olanak sağlamaktadır. Sanal forumlar, sohbet odaları, elektronik
ticaret, kişisel bloglar ve diğer sosyal medya pazarlama iletişimi dünyasının hedef kitlelere ucuz,
etkili, verimli ve karşılıklı diyaloga dayalı iletişim kurmasına zemin hazırlamaktadır. Özellikle
küresel anlamda büyük kullanıcı kitlelerine hitap eden şirketler ve pazarlama iletişimi uzmanlarının
sosyal medya iletişimini ve sosyal medya tabanlı hizmetleri gündemlerine yerleştirdikleri
görülmektedir (Çelik, 2014:36).
İşletmeler, kâr amacı olmayan kuruluşlar, kamu kurumları veya bireyler tarafından kendi
ürün ve hizmetleri, örgütleri veya fikirleri hakkında belli bir hedef pazarı ve kitleyi bilgilendirmek
isterler. Bu kişileri ikna etmek amacıyla kitle iletişim araçlarında satın alınmış özel zamanlarda
veya yerlerde ilan ve ikna edici mesajların yerleştirilmesine reklam denir. Başka bir ifadeyle
reklam, “talep yaratma sanatı” olarak tanımlanır. Reklam, ele alınan mal ve hizmetleri hoşa giden
taraflarıyla tanıtarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkmasına yardım etmek olarak da ifade edilmektedir.
Günümüzde reklam ve pazarlama, kurumlar ve tüketiciler açısından vazgeçilmez bir olgu durumuna
gelmiştir. Hızla değişen pazar koşulları, rekabetin günden güne artması sonucu benzer malları
üreten firmaların başarısı reklam kullanmasına bağlıdır. İşletmeler açısından üretilen mal ve
hizmetlerin tüketiciye duyurulması, tüketicinin ikna edilmesi, ürüne olan ihtiyacın ve talebin canlı
tutulması açısından reklamın önemi büyüktür.
Günümüzde sosyal medya ortamlarında ve iletişim teknolojilerinde yaşanan değişimler
kullanıcıların bu ortamlarda her gün daha fazla vakit harcamasına, eğlenceden arkadaş bulmaya,
görüş alışverişinden evlilik gibi ciddi kararlar almaya varan çok geniş bir yelpazedeki yaşam
ihtiyaçlarını karşılamak için sosyal medyayı tercih etmelerine sebep olmaktadır. Günlük hayatta bu
kadar çok yer edinen sosyal medya ortamları artık iş yapış şekillerine de yansımış ve gerek
üreticiler gerekse tüketiciler alışveriş süreçlerinde bu ortamları daha çok tercih eder hale
gelmişlerdir.
Sosyal medyanın zaman ve mekân sınırı olmadan mobil iletişim kanalları aracılığıyla tüm
kullanıcılara anında erişim imkânı sunması pazarlama faaliyetlerinde sosyal medyanın ön plana
çıkmasını beraberinde getirmiştir (Odhiambo, 2012:24; Lakshmanan ve Basariya, 2017). Web
ortamındaki uygulamaların birbiri ile etkileşimli olarak kullanıldığı sosyal medya ortamları gerek
kişisel gerek ticari iletişim için de önemli hale gelmişlerdir. Halkla ilişkiler açısında
değerlendirildiğinde sosyal medyanın tanıtma ve tanıma fonksiyonları vardır. İşletmelerin sosyal
medya kanallarını kullanarak yaptığı her türlü reklam, duyuru, bülten vb. faaliyetler sosyal
medyanın tanıtma fonksiyonunu oluştururken; işletmelerin sosyal medya kanalları aracılığıyla
tüketicilerin istek ve beklentilerini tespit etmesi, geri bildirim ve bilgi toplama vb. faaliyetler de
sosyal medyanın tanıma fonksiyonunu oluşturmaktadır. Sosyal medya tüketici ve işletme arasında
etkili iletişim imkânı sağlayan ortamlardır (Çağlıyan, Işıklar ve Hassan, 2016:47).
3.1. ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Araştırma sosyal medyada gerçekleşen pazarlamanın iletişim faaliyetlerinden biri olan
reklamların sosyal medya kullanıcıları tarafından dikkat çekiciliğinin ölçümlenmesi amacıyla
yapılmıştır. Sosyal medyada sürekli bir reklam, tanıtım ve bilgilendirmeye maruz kalan tüketiciler,
kendilerine ulaşan ve kararlarının değişmesi için ikna edilmeye çalışan kişilerin söz konusu
uygulamalardan etkilenip, etkilenmedikleri ve etkilenme düzeylerinin tespit edilmesi ana amaçlar
arasında yer almaktadır. Bu amaçla hazırlanan anket formu genel olarak; konu ile ilgili genel
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ifadeleri, reklam ve sosyal medya mecraları, sosyal medya reklamlarında ilgi çeken konular ve
unsurlar dikkate alınmıştır.
3.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Rekabette meydana gelen yoğunluk ve şiddet işletmeleri müşteri odaklı olmaya zorlamıştır.
Müşteri odaklılık, müşteriyi işlemlerin odağına alarak ona göre faaliyetlerde bulunma ve stratejiler
geliştirmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda işletmelerin müşteri perspektifinden değerlendirme,
işletme ve sektör açısından hayati öneme sahiptir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, işletmelerin
müşteri odaklı stratejiler geliştirmelerine katkı sunacak, bu konuda literatüre pozitif bir katkı
yapacaktır.
3.3. ARAŞTIRMANIN YÖNETİMİ
Araştırma sosyal medyadaki pazarlama iletişim elemanlarından biri olan reklamların sosyal
medya kullanıcıları tarafından dikkat çekiciliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın
ana ve yan amaçlarının tespit edilmesi için bir anket oluşturulmuş, “tefadüfi olmayan örneklem
yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi” kullanılarak 385 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırmaya
konu sosyal medya ve reklam ilişkisi daha çok ele alınmıştır. Anket Formunda öncelikle
katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye ilişkin 6 ifade yer almış, reklam mecraları ile
ilgili 6 ifade, altı reklam mecrasında takip edilen programlarla ilgili 5 ifade, reklamın ilgi çekme
durumu ile ilgili 1 ifade, reklamlarda en çok ilgi çekilen unsurlarla ilgili 9 ifade (söz konusu ifadeler
5’li Likert tipi ölçek soruları 1: Çok önemli, 5: Hiç önemli değil) yer almıştır.
3.4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Tablo 1: Araştırmanın genel profili
Eğitim
Frekans Oran
Meslek
Frekans Oran
İlkokul mezunu
39
10,1
Esnaf
173
44,9
Lise mezunu
179
46,5
Devlet memuru
110
28,6
Yüksekokul mezunu
134
34,8
Öğrenci
21
5,5
Fakülte mezunu
26
6,8
Doğal gazcı
30
7,8
Yüksek lisans ve Doktora
7
1,8
Pazarlamacı
51
13,2
Toplam
385 100,0
Toplam
385 100,0
Yaş
Medeni Hal
19 yaşından küçük
18
4,7
Bekâr
108
28,1
19-25
115
29,9
Evli
277
71,9
25 yaş ve üstü
252
65,5
Toplam
385 100,0
Toplam
385 100,0
Gelir
Cinsiyet
2020 TL den az
45
11,7
Erkek
250
64,9
2021-4000
190
49,4
Kadın
135
35,1
4001-6000
119
30,9
Toplam
385 100,0
6001 TL ve üzeri
31
8,0
Toplam
385 100,0
Sosyal medya ve reklam ilişkisine yönelik yapılan araştırmadan elde edilen veriler; cinsiyet,
yaş, meslek, medeni hal, gelir durumu ve eğitim durumu frekans (f) ve yüzde (%) değerleri baz
alınarak belirlenmiştir. Araştırmaya katılan cevaplayıcıların cinsiyetleri % 64,9 erkek, % 35,1 kadın
olduğu, yaş aralıkları % 65,5’nin 25 yaş ve üstü, % 29,9’nun 19-25 yaş, % 4,7’sinin 19 yaşından
küçük olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların % 71,9’u evli, % 28,1’i bekâr olduğu ifade edilmiştir.
Deneklerin % 46,5’i lise mezunu, % 34,8’i yüksekokul mezunu, % 10,1’i ilkokul mezunu, % 6,8’i
fakülte mezunu, % 1,8’i yüksek lisans ve doktora eğitimine sahiptir. Meslek açısından % 44,9’nun
esnaf, % 28,6’sı devlet memuru, % 13,2’si pazarlamacı, % 7,8’i doğal gazcı, % 5,5’i öğrenci olduğu
tespit edilmiştir. Cevaplayıcıların % 49,4’ü 2021-4000 tl, gelire sahipken, % 30,9’u 4001-6000
gelir, % 11,7’si 2020 tl den az, % 8’i 6001 tl ve üzeri gelire sahiptir.
Özetle katılımcıların önemli bir kısmı erkek (% 64,9), evli (% 71,9), lise mezunu eğitimine
sahip (% 46,5), önemli bir kısmı esnaf (% 44,9), gelir seviyelerinin 2021-3000 tl gelire sahip olduğu
(% 49,4) görülmektedir.
Tablo 2: Reklam mecralarında bilgi edinmenin öneminin karşılaştırılması
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Frekans
194 146
35
5
5
385
Oran
50,4 37,9
9,1
1,3 1,3 100,0
Frekans
125 104
61
15
80
385
Dergi okumanın önemi
Oran
32,5 27,0 15,8
3,9 20,8 100,0
Frekans
226 112
26
6
15
385
İnternette bilgi edinmenin önemi
Oran
58,7 29,1
6,8
1,6 3,9 100,0
Frekans
165 179
27
11
3
385
Mobil iletişimde bilgi edinilmenin
Oran
42,9 46,5
7,0
2,9 0,8 100,0
önemi
Frekans
156 149
50
19
11
385
Radyo dinlerken bilgi edinilmenin
Oran
40,5
38,7
13,0
4,9
2,9
100,0
önemi
Frekans
199 142
29
10
5
385
Gazete okurken bilgi edinmenin
Oran
51,7
36,9
7,5
2,6
1,3
100,0
önemi
Televizyon izlemenin çok önemli ve önemli olduğunu belirtenlerin oranı % 88,3 iken dergi
okumanın önemi ise % 59,5’tir. İnternette bilgi edinmenin çok önemli ve önemli olduğunu
belirtenlerin oranı % 86,8’dir. Mobil iletişimde bilgi edinmenin çok önemli ve önemli olduğunu
belirtenlerin oranı % 89,4’tür. Radyo dinlerken bilgi edinmenin çok önemli ve önemli olduğunu
belirtenlerin oranı % 89,2’dir. Gazete okurken bilgi edinmenin çok önemli ve önemli olduğunu
belirtenlerin oranı % 88,6’dır.
Tablo 3: Reklam mecralarında takip edilen programların dağılımı
Toplam

Talk show

Magazin

Spor

Haber

Ekonomi

Televizyon izlemenin önemi

Frekans
148
194
24
8
11
385
Televizyonda izlenen
Oran
38,4
50,4
6,2
2,1
2,9
100,0
program türü
Frekans
95
174
37
14
65
385
Dergide okunan program
Oran
24,7
45,4
9,6
3,6
16,9
100,0
türü
Frekans
108
221
33
15
8
385
İnternette bilgi edinilen
Oran
28,1
57,4
8,6
3,9
2,1
100,0
program türü
Frekans
113
195
28
35
14
385
Mobil iletişimde bilgi
Oran
29,4
50,6
7,3
9,1
3,6
100,0
edinilen program türü
Frekans
114
176
51
33
11
385
Radyo dinlerken bilgi
Oran
29,6
45,7
13,2
8,6
2,9
100,0
edinilen program türü
Frekans
164
168
29
22
2
385
Gazete okurken bilgi
Oran
42,6
43,6
7,5
5,7
0,5
100,0
edinilen program türü
Katılımcıların önemli bir kısmı televizyonda izlendiğinde takip edilen programın ‘haber’ (%
50,4) ve ekonomi (% 38,4) olduğu görülmektedir. Dergi okunduğunda takip edilen programın
‘haber’ (% 45,4) ve ekonomi (% 24,7) olduğu talk showun ise % 16,9’da kaldığı görülmektedir.
İnternette sörf yapıldığında takip edilen programın ‘haber’ (% 57,4) ve ekonomi (% 28,1) olduğu
görülmektedir. Mobil iletişimde bilgi edinilen programın % 50,6’sı ‘haber’, % 29,4’nün ise
ekonomi ile ilgilendikleri görülmektedir. Radyo dinlerken bilgi aldıkları program % 45,7’si ‘haber’,
% 29,6’sının ise ekonomi ile ilgilendikleri görülmektedir. Gazete okurken bilgi aldıkları program %
43,6 ‘haber’, % 42,6 ‘ekonomi’, olduğu, % 0,5’i ‘talk Show’ olduğu tespit edilmiştir.
Tablo 4: Reklamın ilgi çekme durumu
Frekans
Oran
Güldüren
281
72,9
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Seri film
89
23,1
Çizgi film kahramanı
15
3,9
Toplam
385
100,0
Reklamda en çok ilgi çeken unsurun % 72,9 güldürü olduğu, % 23,1’nin ise seri film olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla reklamda en çok ilgi duyulan özelliğin güldürü olduğu söylenebilir.

Tablo 5: Reklamda en çok ilgi çekilen unsur
Frekans

Oran
Reklamda kullanılan müzik ve ses
70
18,2
Reklamda kullanılan renkler
43
11,2
Reklam ilanında kullanılan karikatürlerin ünlü olması
19
4,9
Reklamda mizah içerikli bir görsel olması
211
54,8
Reklamın yayınlanma sıklığı
14
3,6
Reklamın süresi
2
,5
Reklamda kullanılan oyuncunun ünlü olması
8
2,1
Reklamın sevdiğim saatte çıkması
4
1,0
Diğer
14
3,6
Toplam
385
100,0
Tablo 5’te ankete verilen cevaplar incelendiğinde reklamda en çok ilgi çeken unsurun %
54,8’i reklamda mizah içerikli bir görsel olması, reklamda kullanılan müzik ve ses % 18,2,
reklamda kullanılan renkler % 11,2 olduğu en az ilgi çeken unsurun reklamın istenilen saatte
çıkmasıdır. Bu bağlamda katılımcıların reklamda en çok ilgilerini çeken unsurun mizah içerikli
görsellerin olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ
Sosyal medya, insanları sanal bir şekilde sosyalleştirebilmesinin yanı sıra firmaları da sosyal
medya kullanıcıları ile hızlı bir şekilde sosyalleştirmektedir. Özellikle firmaların sosyal medya
platformlarında yapmış oldukları kampanya gibi aktivitelere kullanıcılar da katılabilmektedir.
Firmalar, hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde reklam uygulamalarını doğrudan potansiyel
tüketicilere ulaştırabilmektedir. Firmaların temel amacı, tüketicilerin satın alma niyetlerini
etkilemek ve kendi ürün ve hizmetlerine yönelik satışları arttırmaktır (Yoldaş ve Özaydın, 2017).
Bu araştırma sosyal medya reklamlarının tüketici satın alma niyetine etkisini ve daha önceki
yapılan çalışmalar ışığında sosyal medya reklamlarını incelemektir. Söz konusu amaca ulaşmak için
reklam mecraları, reklam mecralarında takip edilen program türleri, reklamda ilgi çekilen unsur ve
reklamda en çok ilgi çeken unsur araştırılmıştır.
Araştırma, ankete katılanların demografik özellikleri, reklam mecraları, reklam mecralarında
takip edilen programların türleri, reklamda en etkili olan unsur ve sosyal medya reklamlarında en
çok ilgi çeken unsur ile ilgili toplam 28 sorudan oluşmaktadır. Araştırmada ön plana çıkan sonuçlar
şu şekilde özetlenebilir.
Bilgi edinmenin önemi sırası ile mobil iletişimde bilgi edinme, radyo dinlerken bilgi
edinme, gazete okurken bilgi edinme, televizyon izleme, internette bilgi edinme ve dergi okumanın
önemli vurgulanmıştır.
Katılımcıların önemli bir kısmı televizyonda izlendiğinde takip edilen programın haber ve
ekonomi olduğu, dergi okunduğunda takip edilen programın haber ve ekonomi olduğu, internette
sörf yapıldığında takip edilen programın haber ve ekonomi olduğu, mobil iletişimde bilgi edinilen
programın haber ve ekonomi olduğu, radyo dinlerken bilgi aldıkları programın haber ve ekonomi
olduğu gazete okurken bilgi aldıkları programın haber ve ekonomi olduğu belirlenmiştir.
Dolayısıyla her reklam mecrasında en çok takip edilen programın haber ve ekonomi olduğu
söylenebilir.
Reklamda en çok ilgi çeken unsurun güldürü olduğu söylenebilir.
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Reklamda en çok ilgi çeken unsurun reklamda mizah içerikli bir görsel olması, reklamda
kullanılan müzik ve ses, reklamda kullanılan renkler olduğu en az ilgi çeken unsurun reklamın
istenilen saatte çıkmasıdır. Bu bağlamda katılımcıların reklamda en çok ilgilerini çeken unsurun
mizah içerikli görsellerin olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma 385 tüketici ile yürütülmüştür. Dolayısıyla elde edilen veriler ve sosyal medya
reklamlarına yönelik oluşturulan öneriler 385 tüketicinin anket sorularına verdikleri cevaplarla
sınırlıdır. Dolayısıyla elde edilen sonuçları genellemek yanlış sonuçlar doğurabilir. Bundan sonra
yapılacak çalışmaların araştırma alanlarının genişletilmesi daha genelleştirilebilir sonuçlar açısından
önerilmektedir.
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ÖZET
Müşteri bakış açısından firmaların değerlendirilmesinin belirlenmesini ana amaç edinen çalışmada
genel olarak üç konu üzerinde durulmuştur. 1) Tüketicilerin firma değerlendirmeyle ilgili değer
verdiği değişkenlerin neler olduğu, 2) Söz konusu değişkenlere tüketicilerin katılım düzeylerini
belirlemek ve 3) Müşteri odaklı yaklaşım ile işletmelerin ürünlerini değerlendirmektir. Araştırma
kesit analizi esas alınarak Bingöl Üniversitesi öğrencilerine yüz yüze anket uygulamak sureti ile
yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilen değerlendirildiğinde tüketicilerin önem verdikleri
konular şu şekilde özetlenebilir. İşletme tarafından verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet
derecesi, şirketin ürün ve hizmetlerle ilgili problemlere hızlı cevap verebilme yeteneği, firmayla
iletişim kolaylığının olması, personel ve ilgili kişiler tarafından verilen vaat ve sözlerin zamanında
yerine getirilmesi, ürün hattının müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılaya bilme derecesi, satış
personeli ve ilgililerden duyulan memnuniyet derecesi, personelin mesleki açıdan yeterliliği, ürün
ve hizmetin kalitesi olması, firmanın tanıtım ve reklam faaliyetlerinin yeterlilik derecesi, ürünlerin
paketleme ve ambalajlamanın uygunluğu, tüketicilerin firmayı başka işletme veya kişilere tavsiye
edilmesidir.
Anahtar Kelimeler: Firmaların Değerlendirilmesi, Müşteri Odaklılık, Müşteri Bakış Açısı
1.Giriş
Yirminci yüzyılda teknik, ekonomik ve rekabet şartlarındaki değişmeler, üretimden tüketime
kadar olan her aşamada meydana getirdiği yeni anlayış ile ürün kalitesinin önemini artırarak çok
sayıda kalite problemini de beraberinde getirmiştir. İşletmeler yoğun rekabet şartlarının baskısı ve
hızla gelişen teknoloji sayesinde, sürekli olarak yeni ve daha gelişmiş ürünler üretmek zorunda
kalmışlardır.
Süreklilik, yalnızca örgütsel bilgi açısından değil, örgüt yaşamının bütünü açısından önem
taşımaktadır. Günümüzde organizasyonların sorunlar ortaya çıkmadan önce önlemlerini almaları, en
azından sorunlar ortaya çıktığında önlemlerini geliştirebilecek düzeyde hazırlıklı olmaları esastır.
Yaygın etkiye sahip ekonomik krizler ve 11 Eylül olayları gibi kritik siyasal sonuçlara sahip
gelişmeler işletmelerin hazırlıklı olmalarının önemini daha da artırmıştır (Narracott, 2003). Artık
örgütsel yaşamda sorunların ortaya çıkardığı hastalıkları tedavi etmek değil, organizasyonun
bağışıklık sistemini güçlendirerek sorunları güçlü bir biçimde göğüslemesini sağlamak esastır. Bu
ise, işletmede istikrarlı bir yapının kurulmasını, sürekliliğin sağlanmasını gerektirir. Bu yöndeki
planlama çabaları “işletme sürekliliği planlaması” olarak adlandırılmaktadır (Herbane vd.,
1997:20). İşletme sürekliliğinin en önemli göstergesi işletmeyi ayakta tutan müşterileridir.
Dolayısıyla müşteri yönelimli ve müşteri gözü ile işletme sürekliliğine bakmak gerekmektedir.
Literatürde pek üzerinde durulmayan müşteri gözü ile işletme değerlendirme bu çalışmanın ana
amacını oluşturmaktadır.
Ekonomik, teknolojik ve toplumsal yapıda meydana gelen gelişmeler, tüketicilerin yaşam
biçiminin değişmesine yol açmış, hizmet sektörünün önemini artırmıştır. Toplumun yaşam
kalitesinin yükselmesiyle insanların birçok hizmeti dışarıdan sağlama ihtiyacı ortaya çıkmış ve bu
da hizmet çeşitliliğine neden olmuştur.
2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Firma Değerlendirme Performansı
İşletmeler sunmuş oldukları temel ürün veya hizmetlere daha çok değer katarak müşteri
tatmini ve müşteri sadakatini oluşturmaya çalışmaktadırlar. Bundan dolayı, müşteriye değer
sağlama kavramı ile müşteri tatmini birbiriyle ilişkilidir. Müşteri tatmini yaklaşımı, işletmenin
ürününü veya hizmetini kullanan kişilerin tatmin edilmesi üzerinde odaklanırken, müşteriye değer
299

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

sağlama yaklaşımı ise, rakip işletmeler arasında müşterilerin nasıl seçim yaptığı üzerinde
odaklanmaktadırlar. Geçmişte müşteriler bir ürün ya da hizmetin değerini fiyat ve kalite birleşimine
dayalı olarak değerlendirmekteydi. Bugünün müşterileri ise, satın aldıkları ürün ve hizmetlerde,
fayda, satış sonrası servis, güvenilirlik, saygınlık vb. kavramları içeren daha geniş bir değer
anlayışına sahip bulunmaktadırlar. Ayrıca işletmeler tarafından, değer kaynağının ne olduğunun
açık olarak belirlenmesi gerekmektedir (Tekin ve Çiçek, 2005:67).
Müşteri memnuniyetin de süreklilik sağlama, işletmelerin sektörlerinde söz sahibi olmaları ve
gelecekleri açısından hayati öneme sahiptir.
Müşterilerin gelişen ortamlardaki bakış açılarını, değişen nitelik ve değer yargılarını, görüp
sezebilen işletmeler, bunları müşterilerine sunmak üzere, tüm süreç, strateji, politika ve örgüt
yapılarını, geleneksel yaklaşım tarzlarının dışına çıkarak, ürün odaklılıktan müşteri odaklılığa hatta
müşteri merkezli bir anlayış ile yeniden ele alıp, bunları uygulamalarına yansıtacak ve yeni yüzyılın
rekabet aracı olan “müşteriye sarılma ve müşteri sadakatini” kazanmada, müşterileri ile uzun
dönemli bir ilişki geliştirmede rakiplerinin çok daha önünde olacaklardır (Çınar, 2007:35). Hedef
müşteridir, rekabet müşteri içindir ve müşteri var ise işletme vardır. Dolayısı ile müşteriler
işletmelerin yaşam kaynağıdır, işletmelerin, onları kazanmaları, süreçlerine dâhil etmeleri, onları
birer ortak görmeleri, beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda faaliyette bulunmaları ve hatta bunları
aşmaları tatmin ve memnuniyetlerinin sağlanarak ve en önemlisi sadakatlerini kazanarak, onlara
yaşam boyu birer değer olarak yaklaşmaları gerekmektedir (Bayuk, 2006).
Müşteriler, satın alma süreci aşamalarında (ihtiyacın farkına varılması, bilgi arama,
seçenekleri değerlendirme, satın alma niyeti ve kararı gibi) ürün hakkında bazı beklentiler
oluşturmaktadır. Bu beklentilerini satın alma ya da kullanım sonrasında ki ürünün performansına
yönelik algıları ile karşılaştırmaktadır. Değerlendirmeleri sonucunda satın aldığı ya da kullandığı
ürün veya hizmetten tatmin ya da tatminsizlik duymaktadır (Özer, 1999:160 ).
İşletme içi müşteri sürekliliğinin ilk aşaması, müşteri odaklı olabilmeyi başarabilmektir.
İşletmelerde müşteri ilişkileri, muhtemel müşterilerin şirketin ününü veya markasını duymasından
işletmeyle birebir ilişkiye kurmasına kadar geçen, müşteri ile işletme arasındaki tüm ilişkileri de
kapsayan tutum ve davranışlarla başlar. Bu başlangıç müşteriyle işletme arasında pazarlama
iletişimi olabileceği gibi, müşteri tarafından başka müşterilerin tavsiyeleri şeklinde bir döngü
şekline de çevrilebilir.
Müşteri odaklı olmak, müşteri sesinin tüm faaliyetlere yön vermesi demektir. İşletmenin
müşteri tarafından yönlendirilme ilkesi, ilk etapta işletmenin piyasanın nabzını elinde tutmasını
sağlarken, aynı zamanda şirketin pazarda meydana gelen değişimlere anında cevap verebilme
kapasitesini artırır. Çünkü müşteriler, bir şirkete pazar bilgisi ve en önemlisi rakiplerin faaliyet
düzeyi hakkında bilgi verir (Tak, 1998:573 ).
Başarılı bir müşteri hizmetleri geliştirmek, şirketin başarılı ve doğru hedeflerinden birini
oluşturur. Bu yaklaşım da planlamayı ve çalışmayı gerektirir. Şirketlerin kısa ve politik müşteri
kazanma stratejilerin yanında esas olan sürekli ve kalıcı müşteri portföyünü oluşturabilmektir.
Günümüzde firma değerini belirleyen soyut varlıkların değişen pazar dinamikleriyle birlikte
somut varlıkların önüne geçtikleri görülmektedir. İşletmelerin soyut varlıkları; entelektüel sermaye,
araştırma geliştirmeyle sağlanan yenilikler ve tasarım kabiliyeti gibi somut olarak değer
biçilemeyen kaynaklarıdır. Öte yandan işletmelerin sahip oldukları müşterileri de en kurumun soyut
varlıkları kadar değerli ve önemlidir.
2.2. Müşteri Odaklılık
Müşteri yönlülük, satış faaliyeti ile müşteri arasındaki ilişkide pazarlama anlayışının
yansıtılması olarak ifade edilmektedir. Müşteri yönlülük, müşterilerle uzun süreli ve sağlıklı
ilişkiler geliştirmek ve bu çabalara odaklanmayı ifade etmektedir. Diğer bir tanımda müşteri
yönlülük “İşletme yönetimi ile çalışanların müşteri ihtiyaçlarını karşılama eğilimine sahip olmasının
yanı sıra yalnızca satış hacmine odaklanmak yerine müşteri memnuniyeti ve karlılığa da
odaklanılması” olarak ifade edilmiştir (Brown vd., 2002; Ramachandra vd., 2010). Müşteri
yönlülüğün başlıca müşteri ve rekabet odaklılık şeklinde iki önemli boyutu vardır (Cross vd.,
2007:822);
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1. Müşteri odaklılık; müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarına odaklanmaktadır.
2. Rekabet odaklılık; pazardaki rekabetten kaynaklı ortaya çıkan fırsat ve tehditlere
odaklanmaktadır.
3.1. ARAŞTIRMANIN AMAÇ VE KAPSAMI
Kişilerin gerek kendi kendilerini gözden geçirmeleri gerekse kurum tarafından zaman zaman
gözden geçirilmesi, işgal ettikleri rolün gereklerini ne düzeyde getirdiklerini görmeleri bakımından
önemlidir. Tek tek kişilerin performans değerlendirmelerinin yanında kurumun bütün olarak
performans değerlemesi de söz konusu olabilmektedir (Fındıkçı, 2003:297).
İşletmeler açısından performans değerlendirmesi, gelecekte çeşitli konularda alınacak
kararlara dinamik teşkil etmesi açısından son derece önemlidir. Değerlendirmede yapılan bir hata
işletmenin amaçlarından uzaklaşmasına sebep olabilir. Performans değerlendirme, işletmenin en
önemli yönetsel faaliyeti olmakla beraber ana amacı yönetimi geliştirmektir (Bulut, 2003:15).
Çalışanların şirketin stratejik önceliklerini anlamaları ve benimsemeleri için performans
değerlendirme sistemi önemli bir araç olarak devreye girmektedir. Örneğin, kişinin performansını
şirketin stratejik önceliklerini gerçekleştirmesine olan katkısı açısından değerlendiren bir
performans değerlendirme sisteminin bu amaca hizmet edeceği kesindir (Tak, 2003:56).
İşletme ile ilgili kararların alınmasında performans değerlendirme sonuçları önemli bir
kaynak oluşturur. Bu bağlamda performans değerlendirme yöntemlerinin, örgüt yöneticileri
açısından bilinmesi ve bu konuda gerekli bilgi ve beceriye sahip olması, etkili örgütler olma
açısından çok önemlidir (Helvacı, 2002:155).
İş yaşamında, çalışanlar arasında performans bakımından farklılıklar olması, hatta aynı kişinin
performansında zaman zaman değişiklikler meydana gelmesi, performans değerlendirme sisteminin
önemini ortaya koymaktadır (Canman, 1993:7).
Bu çalışmada ana amaç müşteri perspektifinden işletmenin değerlendirilmesidir. Dolayısıyla
öğrencilerin bakış açısı ile şirket değerlendirilmesi esas alınmıştır. Bu amaçla, firmanın verdiği satış
sonrası hizmetlerdeki memnuniyet, işletme ile iletişim kolaylığı, ürün ve hizmetlerle ilgili
problemleri çözebilme ve isteği, ürünün teslim ve vaat edilen sözlerin zamanında yerine getirilmesi,
satış elemanlarını teknik bilgi yeterliliği, ürün tanıtım faaliyetlerinin değerlendirilmesi, ürün hattının
müşteri isteklerine cevap verebilirliği, paketleme ve ambalajlama faaliyetlerinden duyulan
memnuniyet, ürün kalitesinin müşteri üzerindeki etkisi ve işletmenin başka kişi veya firmaya
tavsiye edilmesi konularında değerlendirmeler yapılmıştır.
3.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ
Rekabette meydana gelen yoğunluk ve şiddet işletmeleri müşteri odaklı olmaya zorlamıştır.
Müşteri odaklılık, müşteriyi işlemlerin odağına alarak ona göre faaliyetlerde bulunma ve stratejiler
geliştirmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda işletmelerin müşteri perspektifinden değerlendirme,
işletme ve sektör açısından hayati öneme sahiptir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, işletmelerin
müşteri odaklı stratejiler geliştirmelerine katkı sunacak, bu konuda literatüre pozitif bir katkı
yapacaktır.
3.3. ARAŞTIRMANIN MODELİ
Çalışma niceliksel araştırma yöntemiyle yapılmış olup temel amaç; elde edilen bulguları
sayısal değerlerle ifade etmek ve ölçebilmektir. Dolayısıyla çalışmada kesit analizi esas alınmıştır.
Kesit analizi tek bir zaman noktasında farklı değişkenlerin incelenmesine dayanır.
3.4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Tablo 1: Sosyo - Demografik Özellikler
Gelir
Frekans Oran
Hangi fakülte
2020 TL den az
64
21,3
Fen edebiyat
2021–3000 TL
132
44,0
Ziraat F
3001- 4000 TL
66
22,0
İ.İ B.F
4001- 5000 TL
31
10,3
İlahiyat F
5001 TL ve üzeri
7
2,3
Veterinerlik F
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Frekans %
68
22,7
108
36,0
56
18,7
44
14,7
12
4,0
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Toplam
300 100,0
Mühendislik F
12
4,0
Yaş
Toplam
300 100,0
18 – 20
55
18,3
Cinsiyet
Frekans Oran
21 – 23
94
31,3
Erkek
167
55,7
24–26
98
32,7
Kadın
133
44,3
27 – 29
35
11,7
Toplam
300 100,0
30 ve üzeri
18
6,0
Toplam
300 100,0
Araştırmaya katılanların % 55,7’si erkek, % 44,3 kadınlardan oluşmaktadır. Cevaplayıcılar
daha çok % 32,7’si 24-26 yaş aralığında, %31,3’ü de 21-23 yaş aralığında yer almıştır. Fakülte
bazında dağılımlara bakıldığında %36 ile en yüksek Ziraat Fakültesi olduğu belirlenmiştir. Gelir
düzeylerine göre sosyo-demografik dağılımları incelendiğinde %44 ile 2021-3000 Tl aralığında
seyretmiştir. En düşük ise %2,3 ile gelir düzeyi aylık 5001 Tl ve üzeri grupta olduğu
gözlemlenmiştir (Tablo 1).
Tablo 2: Aylık ortalama harcama tutarı
Frekans
Oran
280–400 TL
51
17,0
401–600 TL
114
38,0
601–850 TL
74
24,7
851–1250 TL
43
14,3
1251 TL ve üzeri
18
6,0
Toplam
300
100,0
Cevaplayıcıların aylık harcamaları incelendiğinde % 38 harcama tutarlarının aylık 401-600 Tl
arasında olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcıların sadece % 6’sı aylık harcama tutarlarının 1251 TL
ve üzeri olduğunu açıklamışlardır.

Toplam

22
7,3

13
4,3

6
2,0

6
2,0

300
100,0

Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans
Oran

135
45,0
169
56,4
98
32,7

131
43,7
70
23,3
128
42,7

22
7,3
52
17,3
52
17,3

7
2,3
6
2,0
18
6,0

5
1,7
3
1,0
4
1,3

Frekans
Oran
Frekans
Oran
Frekans

100
33,3
106
35,3
104

119
39,7
104
34,7
95

50
16,7
62
20,7
59

20
6,7
20
6,7
32

11
3,6
8
2,6
10
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Zayıf

253
84,4

Çok İyi

Firma tarafından verilen satış
hizmetleri hakkındaki memnuniyet
derecesi
Firmayla iletişim kolaylığının
yeterliliği
Teklif isteği ve ürünlerle ilgili
sorunlara cevap verme hızı
Verilen teslim ve randevu sürelerine
uyulması hakkındaki memnuniyet
derecesi
Satış personelinin teknik bilgisinin
yeterliliği
Hizmet veren satış personelinden
memnuniyet derecesi
İşletmenin ürün tanıtım

Orta

Frekans
Oran

Firma Değerleme Yöntemleri

İyi

Çok Zayıf

Tablo 3: Firma Değerleme Yöntemleri
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faaliyetlerinin yeterlilik derecesi
Oran
34,7 31,7 19,7 10,7 3,2
Frekans
101
93
67
26
13
Ürün kataloglarındaki teknik
Oran
33,7 31,0 22,3
8,7 4,3
verilerin yeterliliği
Frekans
121
97
50
22
10
İşletmenin ürün yelpazesi firmanın
40,3 32,3 16,8
7,3 3,3
ihtiyaçlarını karşılaya bilme derecesi Oran
Frekans
104
92
65
29
10
Paketleme ve kutu kalitesinin
Oran
34,7
30,7
21,7
9,7
3,2
uygunluğu
Frekans
112
93
61
26
8
Ürün kalitesi hakkındaki
Oran
37,3 31,0 20,3
8,7 2,7
memnuniyet derecesi
Frekans
114
93
56
27
10
Yaşanan problemler kapsamında
Oran
38,0
31,0
18,7
9,0
3,3
olaya ilk yaklaşım kalitesi ve hızı
Frekans
108
89
62
28
13
Muhasebe bölümü hizmetlerinden
Oran
36,0
29,7
20,7
9,3
4,3
memnuniyet derecesi
101
81
57
42
19
İşletmenin başka firma veya kişilere Frekans
Oran
33,7 27,0 19,0 14,0 6,3
tavsiye edilmesi
Öğrenciler firmaları değerlendirirken çok iyi gördükleri unsurları sırasıyla; Firma
tarafından verilen satış hizmetleri hakkındaki memnuniyet derecesi (91,7: çok iyi ve iyi ifadelerinin
toplamı alınmış), Firmayla iletişim kolaylığının yeterliliği (88,7), Teklif isteği ve ürünlerle ilgili
sorulara cevap verme hızı (79,7), Verilen teslim ve randevu sürelerine uyulması hakkındaki
memnuniyet derecesi (75,4), Satış personelinin teknik bilgisinin yeterliliği (73,0) ve Hizmet veren
satış personelinden memnuniyet derecesi (70,0) şeklinde sıralamışlardır.
Katılımcılar firmaları değerlendirirken iyi gördükleri unsurları sırasıyla; Yaşanan problem
kapsamında olaya ilk yaklaşım kalitesi ve hızı (69,0), Ürün kalitesi hakkındaki memnuniyet
derecesi (68,3), İşletmenin ürün tanıtım faaliyetlerinin yeterlilik derecesi (66,4), Muhasebe bölümü
hizmetlerinden memnuniyet derecesi (65,7), ve Paketleme ve kutu kalitesinin uygunluğu (65,4)
şeklinde sıralamışlardır.
Cevaplayıcılar firmaları değerlendirirken orta gördükleri unsurları sırasıyla; Ürün
kataloglarındaki teknik verilerin yeterliliği (64,7), İşletmenin ürün yelpazesi firmanın ihtiyaçlarını
karşılaya bilme derecesi (62,6) ve İşletmenin başka firma veya kişilere tavsiye edilmesi (60,7)
şeklinde belirtmişlerdir.
Dolayısıyla firma tarafından verilen satış hizmetleri hakkındaki memnuniyet derecesi,
firmayla iletişim kolaylığının yeterliliği ile teklif isteği ve ürünlerle ilgili sorulara cevap verme hızı
en çok önem verilen konular olmuştur. Söz konusu ifadelerin puanları da oldukça yüksek çıkmıştır.
Ürün kataloglarındaki teknik verilerin yeterliliği, işletmenin ürün yelpazesi firmanın
ihtiyaçlarını karşılaya bilme derecesi ve işletmenin başka firmalara tavsiye edilmesi ifadeleri ise en
az değer verilen unsurlardır.
Tablo 4: Firma değerlendirme ile ilgili; Ortalama, Standart Sapma ve Katılım Düzeyi
durumlarının değerlendirilmesi
Ortalama Standart Katılım
Düzeyi
Sapma
Firma tarafından verilen satış hizmetleri hakkındaki
1,30
,812
Yüksek
memnuniyet derecesi
Firmayla iletişim kolaylığının yeterliliği
1,72
,831
Yüksek
Teklif isteği ve ürünlerle ilgili sorunlara cevap verme hızı 1,68
,898
Yüksek
,929
Yüksek
Verilen teslim ve randevu sürelerine uyulması hakkındaki 2,01
memnuniyet derecesi
Satış personelinin teknik bilgisinin yeterliliği
2,08
1,046
Yüksek
Hizmet veren satış personelinden memnuniyet derecesi
2,07
1,032
Yüksek
İşletmenin ürün tanıtım faaliyetlerinin yeterlilik derecesi
2,16
1,117
Yüksek
Ürün kataloglarındaki teknik verilerin yeterliliği
2,19
1,125
Yüksek
İşletmenin ürün yelpazesi firmanın ihtiyaçlarını karşılaya 2,01
1,080
Yüksek
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bilme derecesi
Paketleme ve kutu kalitesi uygunluğu
2,16
1,108
Yüksek
Ürün kalitesi hakkındaki memnuniyet derecesi
2,08
1,077
Yüksek
2,09
1,106
Yüksek
Yaşanan problemler kapsamında olaya ilk yaklaşım
kalitesi ve hızı
Muhasebe bölümü hizmetlerinden memnuniyet derecesi
2,16
1,144
Yüksek
İşletmenin başka firma veya kişilere tavsiye edilmesi
2,32
1,248
Yüksek
x̄ = 1,00-2,33 Yüksek Katılım Düzeyi, 2,34-3,66 Orta Katılım Düzeyi ve 3,67-5,00 Düşük Katılım
Düzeyi
Öğrenciler açısından firma değerlendirilmesi yapıldığında elde edilen sonuçlara göre bütün
ifadelere katılım düzeyinin yüksek olduğunun tespit edilmesidir. Söz konusu değişkenler arasında
küçük farklılıklar bulunmaktadır. Ancak genel bir değerlendirme yapıldığında ifadelerin aşağıdaki
gibi sıralandı görülmektedir. “Firma tarafından verilen satış hizmetleri hakkındaki memnuniyet
derecesi”, “Teklif isteği ve ürünlerle ilgili sorunlara cevap verme hızı”, “Firmayla iletişim
kolaylığının yeterliliği”, “Verilen teslim ve randevu sürelerine uyulması hakkındaki memnuniyet
derecesi”, “İşletmenin ürün yelpazesi firmanın ihtiyaçlarını karşılaya bilme derecesi”, “Hizmet
veren satış personelinden memnuniyet derecesi”, “Satış personelinin teknik bilgisinin yeterliliği”,
“Ürün kalitesi hakkındaki memnuniyet derecesi”, “Yaşanan problemler kapsamında olaya ilk
yaklaşım kalitesi ve hızı”, “İşletmenin ürün tanıtım faaliyetlerinin yeterlilik derecesi”, “Paketleme
ve kutu kalitesi uygunluğu”, “Muhasebe bölümü hizmetlerinden memnuniyet derecesi”, “Ürün
kataloglarındaki teknik verilerin yeterliliği” ve “İşletmenin başka firma veya kişilere tavsiye
edilmesi” şeklinde sıralandığı görülmektedir.
Dolayısıyla “Firma tarafından verilen satış hizmetleri hakkındaki memnuniyet derecesi”,
“Teklif isteği ve ürünlerle ilgili sorunlara cevap verme hızı” ve “Firmayla iletişim kolaylığının
yeterliliği” ifadelerin çok önemli olduğu, “İşletmenin başka firma veya kişilere tavsiye edilmesi”
değişkeninin ise en az öneme sahip olduğu söylenebilir.
SONUÇ
Bu çalışmada işletmelerin müşteriler perspektifinden değerlendirilmesi amaçlanmış ve
pazarlama bilimine yeni bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. Çünkü işletmelerin sürekliliği
müşteri memnuniyetine ve sadakatine bağlıdır. Uzun dönemde işletme ve işletme yönetimine değer
kazandıran işletmelerin büyümesini ve gelişmesini sağlayan başlıca unsur işletmenin sahip olduğu
ve uzun dönem ilişkisine dayanan müşterisidir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
Firma tarafından verilen hizmetlerden duyulan memnuniyet derecesi,
Ürün ve hizmetlerle ilgili problemlere hızlı cevap bulunması,
Şirketle iletişim kolaylığının olması,
Verilen vaat ve sözlerin zamanında yerine getirilmesi,
İşletmenin ürün hattının müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılaya bilme derecesi,
Satış personeli ve ilgililerden duyulan memnuniyet derecesi,
Satış personelinin mesleki yeterliliği,
Ürünün kalitesi olması,
İşletmenin ürün tanıtım faaliyetlerinin yeterlilik derecesi,
Paketleme ve ambalajlamanın uygunluğu,
Şirketin başka firma veya kişilere tavsiye edilmesi en çok önem verilen konulardır.
Ayrıca yapılan faktör analizi sonucunda beş faktör bulunmuştur. Söz konusu faktörler;
Hizmetlerden Duyulan Memnuniyet,
Personelin Mesleki Yeterliliği,
Paketleme ve Ambalajlama Kalitesi,
Ürün Hattının Müşteri İhtiyaçlarına Uygunluğu,
Satış Personeli ve Reklam Faaliyetlerinin Etkinliği.
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OKUL SOSYAL HİZMETİ UYGULAMASINDA LİSELİ ERGENLER İLE
AKTİVİTEYE DAYALI GRUP OYUN TERAPİSİNİN KULLANILMASI
USE OF GROUP ACTIVITY PLAY THERAPY WITH HIGH SCHOOL
ADOLESCENTS IN SCHOOL SOCIAL WORK PRACTICE
Aysima KOÇAN
Sosyal Hizmet Uzmanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KIRLIOĞLU
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,Sosyal Hizmet Bölümü
Özet
Sosyal hizmetin ilk uygulama alanlarından biri olan okul sosyal hizmetinin temeli 1900’lerde
atılmış ve önemini arttırarak günümüze kadar süregelmiştir. Ülkemiz eğitim-öğretim
sisteminde henüz kendisine yer edinememiş olan okul sosyal hizmeti projeler ile varlığını
sürdürmektedir. Projelerden biri Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile
Milli Eğitim İl Müdürlüğü ortaklığında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında başlatılmıştır.
2018-2019 eğitim-öğretim yılında “Okul Sosyal Hizmeti Uygulaması” adıyla devam eden
çalışmada görevlendirilen stajyer sosyal hizmet uzmanı ve danışmanının uygulama
sürecindeki gözlemleri ve raporlarına dayanarak lisede eğitim alan ergen bireyler ile etkili bir
sosyal hizmet uygulaması yapabilmenin yollarından birinin aktiviteye dayalı grup oyun
terapisi olduğu düşünülmüş ve bu amaçla alanyazından elde edinilen bilgiler ışığında çalışma
oluşturulmuştur.
Ergenlik dönemi, çocukluk ve yetişkinlik arasında bir geçiş dönemidir. Bireyde biyo-psikososyal gelişim alanlarında hızlı değişimler gerçekleşmektedir. Ailevi sorunlar, okuldaki
sorunlar ve toplumsal sorunların yoğun yaşandığı ve daha derinden hissedildiği bu dönemde
birey için zorlayıcı olabilmektedir. Ergenlik döneminde arkadaşlık ilişkileri oldukça
önemlidir. Öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerini olumsuz etkileyecek sorun veya ihtiyaçları
ile mücadele ederken yalnız olmadıklarını anlamaları gerekmektedir. Akran gruplarıyla
etkileşim kurmalarına, birbirlerinden öğrenmeleri ile gelişme ve değişme sağlamalarına
yardımcı olan grup çalışması etkili bir teknik olarak kabul edilmektedir. Oyun ile
harmanlanmasıyla ise dilin sınırlarını ortadan kaldırarak iletişimin ergen bireylerin
gelişimlerine uygun aktiviteler ile sağlandığı, böylece konuşmak istenmeyen ya da dilin
sınırları içinde ifade etmekte zorlanılan konuların daha rahat ifade edilmesini sağlayan,
özgünlüğü ve yaratıcılığı destekleyen yapısıyla aktiviteye dayalı grup oyun terapisini ortaya
çıkarmıştır. Projeler ile varlığını sürdüren okul sosyal hizmetinde etkili bir sosyal hizmet
uygulaması için aktiviteye dayalı grup oyun terapisinden yararlanılabileceği düşünülmektedir.
Bu amaçla çalışmada etkili bir okul sosyal hizmet uygulaması için aktiviteye dayalı grup oyun
terapisinin önemine değinilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul sosyal hizmeti, Ergenlik, Aktiviteye dayalı grup oyun terapisi
Abstract
The school social work, which is one of the first practice areas of social work, was founded in
the 1900s and has increased its importance until today. The school social work, which has not
yet gained a place in the educational system of our country, continues its existence with
projects. Based on the observations and reports of the trainee and counselor assigned in the
study, which is in the ongoing study named School Social Work Practice in the 2018-2019
academic year, one of the ways of performing effective social work practice with high school
adolescents was thought to be Group Activity Play Therapy and for this purpose, the study
was created in the light of the information obtained from the literature.
Adolescence is a transition period between childhood and adult. This is the period of rapid
changes in the areas of bio-psycho-social development .Family problems, school problems
and social problems that they are experienced and felt more deeply can be challenging for the
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individual in this period. It is known that friendship relations are very important during
adolescence .Students should understand that they are not alone in dealing with problems or
needs that may adversely affect the educational processes .Group work, which interacts with
peer groups and helps them to develop and change by learning from each other, is considered
as an effective technique.There are a number of issues that reveal Group Activity Play
Therapy therapy. It is blended with the game. Therefore, by eliminating the boundaries of
language, communication is provided with activities that is suitable for the development of
adolescent individuals. Thus, it makes it easier to express the issues that are unwanted or
difficult to be expressed within the boundaries of language. It is one of the factors that reveals
the structure supporting the originality and creativity. It is thought that school social work,
which continues to exist through projects, can benefit from Group Activity Play Therapy for
an effective social work practice. For this purpose, the importance of Group Activity Play
Therapy for effective school social work was discussed.
Keywords: School social work, Adolescence, Group activity play therapy
GİRİŞ
Okul sosyal hizmetinin dünyadaki gelişimi incelendiğinde 1900’lerin başında Amerika’da
başladığı ve günümüze dek önemini sürdüregelen sosyal hizmetin ilk uygulama alanlarından
biri olduğu görülmektedir (Duman, 2000; Özbesler ve Duyan, 2009; Duyan, 2014).
Türkiye’de ise Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyonu Raporu’nda (1983)
okullarda rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin okul sosyal hizmeti adı altında psikolog,
hekim, rehberlik ve psikolojik danışman ve sosyal hizmet uzmanından oluşan bir ekip
tarafından yapılması yönünde çalışmaların başlatılmasına yer verilmiştir (Duman, 2000). 2013
yılına gelindiğinde ise Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Çocuk Hakları Strateji Belgesinde
2013-2017 yılları arasında gerçekleştirilmesi gereken hedeflerden biri okullarda şiddetin
önlenmesi olarak belirlenmiş ve hedefe ulaşılması için 2016 yılı sonuna kadar okul sosyal
hizmeti sisteminin başlatılmasına karar verilmiştir (Resmi Gazete, 2013). Ancak karar hayata
geçirilememiş, bu nedenle Türkiye’de okul sosyal hizmeti üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları (Yeşilkayalı, 2017) ve birçok ilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında uygulanan projeler ile sınırlı kalmıştır.
Konya ilinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 2017-2018 eğitimöğretim yılında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla ‘’Okul Sosyal Hizmeti Projesi’’ adıyla
iki pilot okulda okul sosyal hizmeti uygulanmaya başlanmıştır (Alptekin ve Akbaba, 2018).
2018-2019 eğitim-öğretim yılında da yine bir ortaokul ve bir lise olmak üzere iki okulda
‘’Okul Sosyal Hizmeti Uygulaması’’ adıyla uygulama devam etmiştir. 2019-2020 eğitimöğretim yılında da üç ilkokul, bir ortaokul ve bir de lise olmak üzere toplamda beş okulda
proje devam etmektedir. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında uygulamanın yapıldığı her okulda
3 adet stajyer sosyal hizmet bölümü öğrencisi, okul sosyal hizmeti birimlerinde çalışmalarını
yürütmüştür. Stajyerlerle birlikte projede görevlendirilen sosyal çalışmacılar haftanın belirli
günlerinde hane ziyaretleri yapmak ve stajyerler tarafından yapılan çalışmaları
değerlendirmek üzere okulda bulunmuşlardır. Hane ziyareti yapılmasını gerektiren bir
durumun tespit edimesi halinde stajyerler okul sosyal hizmeti uygulamasında görevli sosyal
çalışmacılara durumu bildirerek gerekli mesleki çalışmayı başlatmışlardır.
Ortaokulda çalışma yürüten sosyal hizmet stajyerlerinin öğrencilerle ilişki kurmada herhangi
bir zorlukla karşılaşmadıkları, öğrencilerin herhangi bir sorunları ve/veya ihtiyaçları
olduğunda teneffüslerde ya da randevu alarak okul sosyal hizmeti birimine gittikleri ve sosyal
hizmet stajyerleri ile iletişime geçtikleri gözlemlenmiştir. Diğer taraftan lisedeki okul sosyal
hizmeti uygulamasında ortaokuldan farklı olarak, öğrenciler ile iletişime geçme, ilişki kurma
ve ilişkiyi sürdürme konularında gençlerin isteksiz olduğu ve kendilerini açmaktan
çekinebildikleri gözlemlenmiştir.
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Bu çalışmada 2018-2019 eğitim-öğretim yılında sosyal hizmet uygulamasını yapmak üzere
‘’Okul Sosyal Hizmeti Uygulaması’’nda görevlendirilen stajyer öğrenci ve danışmanın
uygulama sürecindeki gözlemleri ve raporlarına dayanarak lise eğitimi alan ergenler ile etkili
bir sosyal hizmet uygulaması yapabilmenin yollarından birinin aktiviteye dayalı grup oyun
terapisi olduğu düşünülmüş ve bu amaçla aktiviteye dayalı grup oyun terapisi üzerinde
durulmuştur.
Liseli Ergenler ile Okul Sosyal Hizmeti
Türkiye’de 2012-2013 yılından itibaren dörder yıllık üç kademeye ayrılan ve 12 yıla çıkarılan
zorunlu eğitimin üçüncü ve son basamağı olan lise eğitimi 14-17 yaş aralığını kapsamaktadır
(MEB, 2018). Aynı zamanda 01.09.2018 tarihinde MEB Ortaöğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 21. maddesinde yapılan değişiklikle örgün ortaöğrenim kurumunda eğitim ve
öğretim alan öğrencilerin 22 yaşını tamamlayana dek örgün ortaöğretim kurumlarına devam
edebileceği ifade edilmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği,
2013).
Öğrencilerin zamanlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri evden sonra ilk sırada gelen
yaşam alanı okuldur. Okulların öğretimin yanı sıra verdikleri eğitimle öğrencilerin
yaşamındaki önemi fazladır. Çocukların ve gençlerin bugün ve gelecekteki yaşam kalitelerini
ve iyi olma hallerini belirleyen okullarda (UNICEF, 2014) çalışan sosyal hizmet uzmanları
öğrencinin eğitim-öğretim sürecini olumsuz etkileyebilecek öğrenci temelli ve öğrenciyi
etkileyen sorunları öğrencinin yaşadığı çevre olan okul ve aile ortamlarında gözlemleyerek,
bunların ortadan kaldırılması için çocuğun gelişim dönemini, aile koşullarını ve çevresel
koşulları esas alarak birey ve çevresi ile çalışmaktadır (Özbesler ve Duyan, 2009; Duman,
2014; Kılıç ve Özkan, 2014; Yeşilkayalı, 2017).
Ergenlik bireylerin ne çocuk ne de yetişkin oldukları, biyopsikososyal gelişim alanlarında
hızlı değişimlerin yaşandığı bir geçiş dönemidir. Fiziksel, duygusal ve sosyal değişiklikler ile
birlikte ailevi sorunlar, okuldaki sorunlar ve toplumsal sorunlar ergenlik problemlerinin yoğun
yaşandığı ve daha derinden hissedildiği bu dönemde birey için zorlayıcı olabilmektedir
(Duman, 2000; İçağasıoğlu-Çoban ve Bulut, 2016; Kılıç-Ceyhan, 2018). Okul sosyal hizmet
uzmanları öğrencilerin içinde bulunduğu dönemin biyo-psiko-sosyal özelliklerini bilerek
mesleki müdahalelerini aileler, öğretmenler, psikolojik danışman ve rehber öğretmenler, okul
yönetimiyle uyum ve işbirliği içinde gerçekleştirmektedir.
Türkiye’de henüz okul sosyal hizmeti modeli hayata geçirilememiştir. Üniversiteler, sivil
toplum kuruluşları ve birçok ilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan projeler ile Türkiye’de uygulanmaktadır. Projelerin yanı
sıra özellikle son yıllarda okul sosyal hizmeti alanında yapılan birçok akademik çalışma,
yüksek lisans ve doktora tezleri incelendiğinde; lise çeteleri (Duman, 2000), sosyal destek
(Duyan vd., 2008), sigara-madde kullanımı (Hartevioğlu, 2009; Arıcı, 2017; Bayin-Kaşıkçı,
2018; İlter, 2018; Ayhan, 2019), sosyal uyum becerileri (Aykara, 2010; Hezer, 2018), ailenin
eğitime katılımı (Karakaya, 2012; Gökgöz, 2014), evden kaçma (Çay, 2015), zihinsel engelli
öğrenciler (Taşdemir, 2016), dezavantajlı öğrenciler (Yeşilkayalı ve Meydan, 2017), okul dışı
zaman (Yıldız, 2017), engellilere yönelik tutumlar (Çetintaş, 2017), Suriyeli sığınmacılar
(Ercan, 2018), devamsızlık (İpek, 2018), gelecek beklentisi (Ege, 2018), boşanma (Arslan,
2018; Karakaya, 2018), sosyal ve ekonomik destek alan öğrenciler (Atalar, 2018), akran
zorbalığı (Yelboğa, 2018; Özcan vd., 2018; Tunç, 2019; Öztürk, 2019), bağlanma stili ve
sosyal fobi (Canatan, 2018), LGBT (Yıldırım, 2018), cinsel istismar eğitimi (Özdemir, 2018),
travma sonrası sosyal beceri eğitimi (Erükçü-Akbaş, 2018), problemli internet kullanımı
(Özgür-Yörük, 2018; Bilge, 2019), göç (Gencer, 2019), saldırganlık (Küsmez, 2019), aile
ilişkileri (Çalış, 2019), aile içi şiddet (Şenver-Yıldırım, 2006) gibi pek çok konuda okul sosyal
hizmetinin önemini ve gerekliliğini ortaya konmaktadır.
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Sosyal hizmetin ilk uygulama alanlarından olan okul sosyal hizmetinin temelinde doğal olarak
sosyal hizmet disiplini vardır (Duyan, 2014). Sosyal hizmet uzmanı birey, grup ve toplum
düzeyinde mesleki müdahalesini sorun ve/veya ihtiyaçlar doğrultusunda farklı yöntem ve
teknikler geliştirir (İçağasıoğlu-Çoban ve Bulut, 2016). Bireylerin kendisine benzer sorunları
olan akranlarıyla bir arada ve birlik olarak verdikleri mücadele grup üyelerinde gelişme ve
değişme meydana getirirken akranlar ile kurulan etkileşimin sosyalleşme imkanını da
beraberinde getirmesi grup çalışmasının etkili bir teknik olduğunu göstermektedir (Duman,
2000; Kılıç-Ceyhan, 2018). Grup çalışmasının etkileşimi sağlaması, ergenlerin yaşamlarında
kuracağı ilişkilere, kendilik gelişimine, sorunlarla baş edebilme becerisinin gelişimine ve
güçlenmesine olan etkisiyle, grup çalışmasının bireysel çalışmadan daha etkili olduğuna
yönelik görüş bulunmaktadır (Güner, 2016). Ergenlerin kimlik arayışı ve kendini anlama
mücadelesi içinde olabileceği ergenlik yıllarında (Erikson, 1980) kurulan etkileşim sayesinde
ergenlerin kendilerine dışarıdan bir gözle bakmalarını sağlayarak kendilerini anlama,
değiştirme ve geliştirme fırsatı sağlamaktadır (Aktaşoğlu, 2018).
Liseli Ergenler İle Aktiviteye Dayalı Grup Oyun Terapisi
Oyun Terapisi Derneği (Association for Play Therapy) tarafından yapılan oyun terapisi tanımı
‘’eğitimli oyun terapistlerinin, müracaatçılarının psikososyal sorunlarını engellemelerine ya
da çözmelerine ve ideal büyüme ve gelişimi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla
oyunun terapötik gücünden yararlandıkları kişiler arası bir süreç tesis etmek için kuramsal bir
modeli sistemli kullanması’’ şeklindedir (Nash ve Schaefer, 2017). Oyun terapisi çocukların
benzersiz ve çeşitli gelişimsel ihtiyaçlarını, duygusal ve davranışsal problemlerini tedavi
etmek (Bratton vd., 2005) ve sosyal, duygusal ve entelektüel gelişimlerine yardımcı olmak
için yaygın olarak kullanılmaktadır (Breen ve Daigneault, 1998). Ginott’un (1960) ‘’oyun
çocuğun dili, oyuncaklarda kelimeleridir’’ tespiti (Homeyer ve Morrison, 2008), oyunun
çocuklara kendilerini ifade etmeleri için bir dünya sağladığını, oyuncakların ise çocukların
duygusal olarak önemli deneyimlerini sembolik olarak rahatça ve güvenle ifade etmelerini
sağladığını ifade etmektedir (Landreth ve Bratton, 1999). Gelişimlerine uygun bir iletişim
aracı olan oyun, sembolik temsil yoluyla yönetilemez olanı yönetilebilir hale getirerek
çocukların sorunlarıyla başa çıkma yolları öğrenmelerini sağlamaktadır (Landreth ve Bratton,
1999; Packman, 2002). Aynı zamanda problem çözme becerisinin temeli olan yaratıcı
düşünme, olumsuz sonuçlarından korkmadan seçeneklerin denenme kabiliyetini
oluşturmaktadır (Homeyer ve Morrison, 2008).
Sosyal hizmet uzmanının müracaatçıları gönüllüler olabileceği gibi ailesi, okul yönetimi
tarafından sosyal hizmet uygulamasına katılımı yönünde zorlanmış ve direnç gösteren ergen
müracaatçılar da olabilmektedir (Kadushin ve Kadushin, 2016; Güdek vd., 2016). Oyunun
terapötik güçlerini ortaya koyan birçok çalışması bulunan Charles E. Schaefer (2003), oyun
terapisinin direncin ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğuna dikkat çekmiş (Homeyer ve
Morrison, 2008), Homeyer ve Morrison (2008) oyunun gönülsüz çocukları terapiye çektiğini
ve gönülsüz ergenler ile de ittifak kurmayı sağladığını ifade etmiştir. Sweeney (2017),
Piaget’nin (1969), 11-14 yaş arasındaki ergenlerin formel işlemler aşamasına geçmiş olmasına
rağmen kendilerini rahatsız eden konular ya da yaşamında neler olduğuna dair basit sorular
sorulduğunda zorluk çekebileceği (Paone vd., 2008b) görüşünün yanı sıra oyun sayesinde
kelimeler ile ifade edilmekte zorlanılan konuların ifade edilebileceğini belirtmiştir. Breen ve
Daigneault’a (1998) göreyse oyun konuşma terapisinde sıkışıp kalındığında ergenin kendini
ifade etmesini sağlayan önemli araçlardan biridir.
Oyun terapisi için ideal ortamlardan biri olan okullarda, oyunun ergenler ile kullanılmasının
gelişimlerine faydası olduğu belirtilmektedir (Packman, 2002; Trice-Black vd., 2013).
Winnicott (2014) da ‘’oyunun sağlığın evrensel bir göstergesi olduğunu ve grup ilişkilerine
girmeyi sağladığını’’ savunmaktadır. Ergenlik döneminde oldukça önemli olan akran
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ilişkileri, sosyal destek ve deneyim kazanma açısından da öneme sahiptir (Collins ve
Sprinthall, 1995). Bunlar göz önünde bulundurulduğunda çocukların doğal iletişim aracı olan
oyun ile kendisi ve diğerleri hakkında bilgi edinebileceği grup sürecini birleştiren grup oyun
terapisinin (Sweeney, 2017) oldukça önemli olduğu düşünülmektedir. Landreth (1999), grup
oyun terapisinde ‘’çocukların birbirlerinden öğrendiklerini, birbirlerini teşvik ettiklerini ve
desteklediklerini, sorunları üzerine çalıştıklarını, acıyı ve neşeyi paylaştıklarını, birbirlerine
yardım etmenin neye benzediğini ve hem yardım etme hem de yardım alma kapasitesine sahip
olduklarını keşfettiklerini’’ belirtmektedir (Sweeney, 2017).
Grup oyun terapisi bir teknikten ziyade kuramlararasıdır; terapistler grubun yapısı, oyun
araçları, belirli oyun ve etkinlikler, terapistin yönergesine göre çeşitli kuramlara ait teknikleri
kullanabilirler (Sweeney, 2017). Bu yönüyle Yalom’un (2017) ‘’etkin müdahalelerin birkaç
farklı terapi yaklaşımından alındığı’’ terapötik çoğulculuk görüşüne imkan tanımaktadır. Çok
sayıdaki grup oyun terapisi tekniğinden biri olan aktiviteye dayalı grup oyun terapisi
ergenlerin duygularını ve düşüncelerini ifade etmelerini, yeni davranışlar ve sosyal beceriler
üzerinde pratik yapmaları için oyun malzemelerini ve aktiviteleri ve güvenli bir ortamı
sağlamaktadır (Packman, 2002). Oaklander (1988), çocukların içgörü geliştirebilecekleri
gelişimlerine uygun olan çizim, görseller, boyama ve yaratıcı drama gibi etkileyici sanatsal
malzeme ve aktiviteler yoluyla oluşturulan kooperatif birliktelik ile ergenlerin risk almalarının
ve değişimlerinin sağlanabileceğini belirtmektedir (Breen ve Daigneault, 1998).
Literatür incelendiğinde oyun terapisinin her yaştan birey için kullanılabileceği ancak ergen
ve yetişkinler ile kullanımının gelişmekte olduğu görülmektedir (Nash ve Schaefer, 20179.
Oyun terapisi genellikle 3-12 yaş (Nash ve Schaeffer, 2017) çocuklarda kullanılırken
çalışmanın konusu olan liseli ergenler ile aktiviteye dayalı grup oyun terapisi
kullanılabilmektedir (Sweeney, 2017). Aktiviteye dayalı grup oyun terapisi alanında yapılan
araştırmaların örneklemleri genellikle ergenlik öncesindeki çocuklardan oluşmaktadır (Lev,
1983; Madonna ve Caswell, 1991; Bratton ve Ray, 2000; Packman, 2002; Packman ve
Bratton, 2003; Ojiambo ve Bratton, 2014). Liseli ergenler ile yapılan çalışmalar (Breen ve
Daigneault, 1998; Paone vd., 2008a; Paone vd., 2008b) oldukça sınırlı olsa da araştırmacılar
hedeflenen sonuçlara ulaşıldığını ifade etmektedir. Örneğin Paone ve arkadaşları (2008b) 1316 yaş arasındaki 61 risk altındaki dokuzuncu sınıf öğrencisi ile aktiviteye dayalı grup oyun
terapisini kullandıkları çalışmada, ahlaki muhakemeyle ilgili etkili sonuçlar elde etmişlerdir.
Başka bir örnekte Paone ve arkadaşlarının (2008a) 13-16 yaş arasındaki farklı etnik
kökenlerden 27 dokuzuncu sınıf öğrencisi ile okul ortamında yaptıkları çalışmada;
öğrencilerin aktiviteleri eğlenceli buldukları, bir gruba ait olduklarını hissettikleri,
konuşulamayan konuların konuşulabilir hale geldiği ve süreçte öğrendiklerinin uygulanabilir
olduğu gibi paylaşımlarda bulunmaları aktiviteye dayalı grup oyun terapisinin etkinliğini
göstermektedir.
Aktiviteye dayalı grup oyun terapisinin gelişimi incelendiğinde Slavson ve Redl (1944)
tarafından grup sürecinde ergenlerin gelişimlerine uygun oyuncaklar, oyunlar ve etkileyici
sanat faaliyetlerinin kullanılması fikri ve aktivite grup terapisi adıyla ortaya çıkmıştır (Paone
vd., 2008a). 1999 yılında Bratton ve Ferebee tarafından grup aktivite terapisi olarak
adlandırılırken 1944’teki aşamaların tümünün belirli bir sırada uygulanmasını içermektedir
(Paone vd., 2008a). Aşamaları bireyin gelişimine uygun yarı yapılandırılmış oyun, serbest
veya kendi kendine yönetilen oyun ve atıştırma zamanıdır (Packman, 2002; Packman ve
Bratton, 2003; Paone vd., 2008a; Paone vd., 2008b; Packman, ve Lebeauf, 2010). Bratton ve
Ferebee (1999) oturumların yapısını; 20 dakika terapist tarafından belirlenen yarı
yapılandırılmış aktivite, 20-25 dakika grup üyeleri tarafından seçilen serbest oyun etkinliği ve
son olarak 15 dakika atıştırma süresi olarak önermektedir. Yarı yapılandırılmış aktivite, grup
işbirliği ve uyumu kolaylaştırmak için grubu tanıtma, üyeleri etkileşime girmeleri için teşvik
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etme, gruba katılma konusunda çekingen olanların stresini azaltmaktır. Bratton’a (2001) göre
bu aktivitenin odağı grup üyeleri arasındaki etkileşimi sağlamaktır (Packman, 2002). İkinci
aşama olan serbest oyun üyelerin karar alma becerilerini kullanmaları, sınırlarını test etmeleri,
dünyalarını ve nasıl algılandıklarını keşfetmeleri için fırsat sağlamaktadır (Landreth, 2002).
Schachter (1974) ergenlik öncesi bireylerin kendi keşifleriyle iç kontrol odağını
geliştirdiklerini ve mevcut ilişki becerilerini belirginleştirmelerini sağladığını ifade etmektedir
(Packman ve Lebeauf, 2010). İkinci aşamanın ardından atıştırmalıklar getirilerek grup
üyelerinin onları hazırlamaya katılmaları sağlanmaktadır. Bu hazırlama, süsleme veya kısır
yapımı şeklinde olabilecekken atıştırmalıklar, ailelerden alınan bilgiler doğrultusunda
öğrencilerin hastalık ya da alerji gibi nedenlerden dolayı tüketmemeleri gereken yiyecekler
dikkate alınarak seçilmektedir (Paone vd., 2008a). Slavson (1950) ve Schiffer (1969)
tarafından bu aşama ergenlerin oturumdaki ve ev ya da okul gibi oturum dışındaki
deneyimlerini konuşabilecekleri önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir (Paone vd.,
2008a). Atıştırmalıkların yenmesi sırasında grubun amacına uygun konuşmalar, duygu, içerik
ve davranışların yansıtılmasını, üyelerin birbirleriyle etkileşime geçmesini sağlarken oturum
sonlandırıldıktan sonra öğrencilerin sınıfa geri dönmeleri için zaman sağlamaktadır
(Nickerson ve O’Laughlin, 1980).
Grup üyelerinin seçimi aşamasında onların grup deneyimine hazır oluşlukları, sorunlarının
müdahaleye uygun olması gibi durumların anlaşılması için genellikle bireysel oyun terapisi ya
da çocukla görüşme yapılmaktadır, aile ve öğretmenlerden bilgi alınması da faydalı
olabilmektedir (Sweeney, 2017). Gelişimsel durumlarına göre genellikle grup üyeleri
arasındaki yaş farkının bir yılı geçmemesi (Sweeney, 2017), grupların heterojen oluşturulması
(Ginott, 1961; Slavson ve Redl, 1944), üyelerin kişiliklerine ve terapötik anlamda kişiliklerin
birbirlerini nasıl tamamlayacağına (Slavson, 1945) dikkat edilmesi gerekmektedir (Packman,
2002).
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Bu çalışma Konya ilinde 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ‘’Okul Sosyal Hizmeti
Uygulaması’’ kapsamında görev alan stajyer öğrenci ve danışmanının gözlem, görüşme ve
raporlarının neticesinde liseli öğrencilerin iletişime geçme, ilişki kurma ve ilişkiyi sürdürme
konularında isteksiz olduklarının ve kendilerini açmaktan çekindiklerinin tespit edilmesi
üzerine ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda belirtilen hususların üstesinden gelebilmek ve daha
etkili bir sosyal hizmet uygulaması yapabilmek amacıyla liseli ergenler ile aktiviteye dayalı
grup oyun terapisinin yararlı olabileceği düşünülmektedir.
Türkiye’de henüz proje aşamasında olan okul sosyal hizmeti birçok ilde kurum ve kuruluşlar
tarafından uygulanmaktadır. Okul sosyal hizmetinin gerekliliğini ortaya koyan birçok proje ve
akademik çalışma bulunmaktadır. Bu çalışma da Konya ilinde yapılan uygulamadan edinilen
bilgi ve gözlemler ile oluşturulmuştur.
Ergen grup içinde bulunduğu kritik biyo-psiko-sosyal dönemden dolayı kişilerarası
ilşkilerden uzak durabilmekte, hiç kimse tarafından anlaşılamayacağına inanabilmekte,
sorunlarının aşılamaz olduğunu ve yardıma ihtiyacı olmadığını düşünerek onlar ile
boğuşmakta ancak herhangi bir çözüme ulaşamamaktadır. Kendini dilin sınırları içinde ifade
etmede isteksizliği okul sosyal hizmet birimine başvurmasına dolayısıyla da kendisine uygun
bir sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirilmesine engel olmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları
müracaatçılarla çalışırken onların müracaat etmelerine neden olan sorun ve/veya ihtiyaca
yönelik geliştirecekleri uygulamaların planlanması, başlatılması ve sürdürülmesi için
müracaatçıyla birlikte hareket ederler ve onun istekliliği doğrultusunda ilerleme katederler.
Ergenlerin isteksizliğinin kırılmasına ve onlarla ittifak kurulmasına yardımcı olan bir iletişim
aracı olan oyun ve faaliyetleri kullanan aktiviteye dayalı grup oyun terapisi, akran ve
arkadaşlık ilişkilerinin oldukça önemli olduğu ergenlik döneminde etkili bir teknik olan grup
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çalışmasını da kullanmaktadır. Böylece bireysel görüşmenin soruna yönelik yapısındansa
grup sürecinde kendini dilin sınırlarının ötesinde (Sweneey 2017), kendi iletişim araçlarını
kullanarak iletişim kurmalarına fırsat verildiğinden ergenler duygularını, isteklerini ve
ihtiyaçlarını ifade etmek için daha fazla imkana sahip olmaktadırlar. Aynı zamanda
konuşulmak istenmeyen konuların konuşulmadan ifade edilmesi Winnicott’a (2014) göre
yaratıcılık ve özgünlüğü desteklemektedir. Grup sürecinde arkadaşlığın boyutları olan
bağlılığın, güvenin, özdeşimin ve sadakatin oluşması beklenmektedir (Bayhan ve Işıtan,
2010). Bununla ilgili olarak riskli davranışlarda bulunan ergenlerin, akranlarının sosyal destek
ve kabulünü aldıktan sonra daha az problemli davranışlarda bulunduklarını ortaya koyan
çalışmalar bulunmaktadır (Prinstein vd., 2001; Moran ve DuBois, 2002; Pekel-Uludağlı ve
Sayıl, 2009)
Sonuç olarak okul sosyal hizmet uzmanlarına ergenler ile çalışırken kullanabilecekleri oyun
terapisi ile uygulama olarak grup terapisinin birleştiren aktiviteye dayalı grup oyun terapisi
önerilmektedir. Etkili bir uygulama olan grup terapisi ile oyun terapisini harmanlayan
aktiviteye dayalı grup oyun terapisinin (Sweeney, 2017), ergenler ile çalışma ittifakı
oluşturarak etkili mesleki uygulama yapılmasını sağlayacağı, ergenlerin sorunlarıyla çalışmak
için uygun bir teknik olmasının ve zaman açısından rahat uygulanabilir olmasının oyun
terapisi ve grup terapisi alanında eğitim almış sosyal hizmet uzmanları tarafından okullarda
liseli ergenlerle çalışma modeli olarak kullanılmasının iletişimde birçok kapıyı açacağı
düşünülmektedir.
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ÖZET
Ortaçağ Türk tarihi kaynaklarında çeşitli sebeplerle “şehir ileri gelenleri”nden bahsedilir. Bu
tanımlama kimi zaman resmî devlet erkanı için kullanılsa da çoğunlukla şehir hayatında bir önemi
haiz sivilleri kasteder. Ortaçağ Türk tarihinde şehir ileri gelenlerinin çeşitli durumlarda etkin roller
oynadıklarını söyleyebiliriz. Kaynaklarımızı incelediğimizde günümüz tarihçisi için bu konunun
devlet teşkilatı çalışmalarında göz ardı edilmemesi gereken bir unsur olduğunu fark ettik.
Şehir ileri gelenleri kimi zaman, bulundukları şehirde yaşanan olaylarda bir kamuoyu
oluşturmuşlardı. Bazen onları sorun çözümüne katkı sağlayanlar olarak da görürüz. Çoğunlukla da
şehre dışardan müdahale anlarında temsilci ve elçidirler.
Şehir ileri gelenleri kimi zaman da bulundukları yerin akıbetinde etkin roller oynadılar. Şehirlerin
zarar görmesine mâni oldular. Örneğin; 1142 yılında Sultan Sencer (1118-1157)’in yokluğundan
istifade ederek harekete geçen Hârezmşah Atsız (1128-1156), Nişâbur’a yaklaştığında şehir ileri
gelenleri -ki bu heyette fakih ve zahidler vardı- Merv’de yapılanların burada tekrar edilmemesi
hususunda ricada bulundular. Hârezmşah, bu isteği yerine getirerek belgelendirmeye mecbur oldu.
Nitekim Leningrad Münşeât Mecmûası’nda yer alan bu “beyannâme” Barthold tarafından
neşredilmiştir.
Acaba şehir ileri gelenleri tanımlamasında kimler yer alır? İsimlerini tespit edebildiklerimiz bize
geçmişe dair nasıl bilgiler verir? Şehir hayatında ifade ettikleri gücün kaynakları nelerdir? Şehir
ahâlisini temsil etme yetkisine hangi şartlarda sahip olurlar? Faaliyetleri her zaman şehrin lehine
midir? Şehre saldıranlar bu ileri gelenlerin ricasını neden kabul eder veya etmez?
Bu bildirinin amacı yukarıdaki sorulara kaynaklarımızın verdiği bilgiler ışığında cevap aramaktır.
Hârezmşahlar zamanında, şehir ileri gelenlerinin sivil bir inisiyatif olarak varlıklarından, kamuoyu
tarafından genel kabul gördüklerinden bahsedebiliriz. Bunun sebebi; saygın ve sözü dinlenir kişiler
olarak kabul edilmelerinden ileri gelmektedir. Onların faaliyetleri şehirlerin tehlikede olmadığı
zamanlarda hükümet politikalarıyla çoğunlukla uyumludur. Yaşadıkları şehre türlü katkılar
sağladıkları yazıldığı gibi onlara karşı eleştiriler de vardır. Bulundukları şehirlerin tehdit altında
olduğu zamanlar da ise merkez ile iletişim için yeterli zamanı bulamadıklarından lokal çözümler
için bir siyasi tavır geliştirmişlerdi. Zaten buna yetkileri de vardı. Bu siyasette güdülen temel gaye
ise şehri korumaktı. Üstelik bu riskli bir tavırdı, çünkü tabii oldukları hükümetin vereceği tepki
belirsizdi.
Bu çalışmada şöyle bir yol izlenmiştir: Öncelikle, kaynaklarımızın “şehir ileri gelenleri” tabirinden
neyi kastettiği açıklanarak, tespit edilen isimler araştırılmıştır. Daha sonra da onların şehir hayatına
ve dolayısıyla devlet siyasetine etkileri ile zamanlarında şehir hayatında oynadıkları roller
açıklanmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hârezmşahlar, Şehir İleri Gelenleri, Siyaset
ABSTRACT
“Leading figures of the cities” are mentioned by Medieval Turkish sources for various reasons. That
definition used for state officials sometimes, but mostly used to refer civilian figures that influence
the city life. Leading figures of the cities played an active role in various situations during Medieval
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Turkish period. After reading the sources, we found out that the influence of them should not be
ignored while studying state ogranisation.
Sometimes, leading figures of the cities formed public opinions about events took place in the city.
Sometimes some of them help to solve problems, but most of the time they are representatives and
envoys when there is an intervention targeting the city.
Leading figures of the cities played a decisive role at their cities. They prevented upcoming
damages to cities. For example, when Khwarazmian Atsiz (1128-1156) took advantage of Sultan
Senjer’s (1118-1157) absence and come closer to Nishapur with his army, the leading figures of the
city which includes religious figures such as fakihs and zahids made a request about the things
happened in Merv should not repeat itself in Nishapur. Khwarazmian Atsiz not only accepted this
request, but he was also obligated to officialy document it. Thus this “declaration” is in “Leningrad
Written Publications” and was published by Barthold.
Who fits the definition of “leading figures of the cities”? What informations we can gather from the
names we find out? What is the source of the power they hold in city life? When and in which
conditions they can represent and speak in behalf of townspeople? Are their activities always in
benefits of the city? Why the attackers accept or deny requests coming from these people?
Main point of this academic report is to find answers for the questions above from the informations
we found in our sources.
We can say that leading figures of the cities were civil initiatives, and accepted generally by the
public during Khwarazmian period. Thats because they were seen as respectful and important
figures by the people. Their activities actually get along with the government policies when there is
no threat or attack targeting the city. There are writings that praise their contributions to the city,
there are also writings that criticize them. When the city was under threat, it was hard to contact
with the capital, so they developed their own political stance to make local resolutions They already
had the authority for that. The main purpose of this policy was to protect the city, even it was very
risky because it was not clear how would their government react.
We followed the following steps in this academic study: First, we explained what our sources define
with “leading figures of the cities”, and researched the related names. Then we studied their
influence and roles they played in city life, therefore their effect on state politics and what they did
during their times in their cities.
Keywords: Khwarazmians, Leading Figures of the Cities, Politics

GİRİŞ
Hârezmşahlar 1097-1231 yıllarında hüküm sürmüş bir Türk hanedanıdır. Hakimiyetleri
altındaki bölge merkezi Hârezm olmak üzere Horasan’ı içine alarak doğuda Gazne ve Gûr, batıda
Irak-ı Acem’e kadar uzanıyordu. Sultan Celâleddin Harezmşah zamanında Doğu Anadolu’da da
varlık gösterdilerse de bu bölgedeki hakimiyetleri kısa sürdüğü gibi bir kesinlik de arz etmedi.1
Hârezmşahlar Devleti’nin başkenti olan Gürgenç, bu hanedan idaresi zamanında yıldızı
parlayan ve hemen her yönden gelişen bir şehir oldu. Nitekim buradaki yaşamı ve konumuz
açısından değerini tespit edebiliyoruz.2 Başkent dışındaki şehirler Hârezmşahlar idare teşkilatına
Hârezmşahlar Devleti tarihi kaynakları için bkz. İbrahim Kafesoğlu, Harezmşahlar Devleti Tarihi (485-618/10921221), Ankara 1992, s. 5-20; Bibliyografya için bkz. Aydın Taneri, “Hârizmşahlar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm
Ansiklopedisi (DİA), c. XVI, s. 231.
2
Yâkūt el-Hamevî, Muʿcemü’l-büldân, Beyrut 1979, c. II, s.122, 169-170; Alâüddîn Atâ Melik Cüveynî, Tarih-i
Cihangüşa, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1998, s.333; Hârezm bölgesinin tarihi önemi ve Hârezmşahlar şehirleri için
bkz.,Cüveynî a.g.e., s. 151, 260-261, 288, 333; Devletşah es-Semerkandî, Tezkiretü’s-şuara, çev. Necati Lugal, İstanbul
1977, c.II, s. 238, 245; Mukaddesî, İslâm Coğrafyası (Ahsenü’t-Tekâsim), çev. Ahsen Batur, İstanbul 2015, s. 262;
Ramazan Şeşen, İslâm Coğrafyacılarına Göre Türkler ve Türk Ülkeleri, Ankara 1985, s. 48, 56,102, 161-162, 172, 182,
217; Zeki Velidi Togan, “Hârizm”, İslâm Ansiklopedisi (İ.A), c.V/I, s.440; Abdülkerim Özaydın, “Hârizm”, DİA, c.
1
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göre eyalet sistemine dahil kabul edilerek yönetiliyordu. Şehirleri içine alan bu idari yapının temeli
iktâ sistemine dayanıyordu. Büyük Selçuklu Devleti’nden miras kalan bu usul, Hârezmşahlar
zamanında askeri yönleri de içine alan bir eyalet yönetimi şekline dönüştü.
Bu idare yöntemine göre iktâ tevcihi bizzat hükümdarın yetkisi altındaydı. Mülk ve reaya
tamamıyla sultana ait olduğuna göre o, kendi arazisinin idare hakkın bir lütuf olarak bir süreliğine
bir şahsa bahşediyordu. Dolayısıyla iktâ sahibi eyalette, hükümdarın temsilcisi olarak görev
yapıyordu. Onun vazifeden azli veya iktânın artırılması yahut değiştirilmesi gene hükümdar
tarafından tercihiydi. Hârezmşahlar’da devlet siyaseti için önemli görülen eyaletlerin idaresi
şehzadelere bırakılmıştı. Örneğin, Hârezmşah İlarslan (1156-1172), oğlu Tekiş’e Cend bölgesini
iktâ etmişti.3 Aynı bölgeyi, tahta çıktığı zaman Alâeddin Tekiş (1172-1200) oğlu Nâsırüddin
Melikşah’a vermişti4.
Eyaletlerdeki resmi devlet teşkilatı iktâ sahibinin emri altında görev yapan müessese ve
memurlardan oluşuyordu: eyalet divânları, vali, eyalet veziri, şehzade veziri, atabeg, reis, şıhne
âmil, mutasarrıf, amîd ve muhtesip bu cümledendir5
Hârezmşahlar devrine ait belge numunelerinde iktidarın bakış açısından reayanın
değerlendirilmesine dair kayıtlar vardır.6 Bu kıymet takdirinin öznesini “itaat” kavramı oluşturur.
Ancak bizim konumuzu ilgilendiren öncelikle toplumsal yaşam olduğuna göre bakmamız gereken
nokta şehir ileri gelenlerinin bir karşılığının olduğu sosyal yapıdır. Buna göre; Hârezmşahlar
şehirleri nüfus olarak homojen bir yapıdan oluşmaz. Farklı etnik gruplar bu cümledendir. Ayrıca
din, toplumsal hayatın temel belirleyicileri arasında olduğu gibi sosyal katmanları da tanımlayan
unsurların başında gelmektedir. Mezhepler ve tarikatlar da bu ana yapının içinde değerlendirilmesi
gereken alt unsurlardır. Aynı zamanda bu sosyal gruplar belirli bir güce de işaret etmekteydi.
Konumuz olan şehir ileri gelenleri de hem devletin resmi teşkilatı içinde yer alıyor hem de
sivil kimlikleri ile etkin olabiliyorlardı. Onların dini kimliklerinin saygınlıklarında birincil rol
oynadığı açıktır. Onlar yaşadıkları dönemin siyasi olaylarında da varlıklarını hissettirmişlerdi.
Şüphesiz güçlerini kamuoyu desteğinden ve bunun da kaynağı olan kendilerine duyulan güvenden
alıyorlardı. Bu seçkin bir mevkiidir. Nitekim şehir idarecileri ve hatta hükümdarlar da bazen onlara
müracaat ettikleri gibi kimi zaman da onların ricalarını kabul ederek şehirlilere çeşitli mesajlar
veriyorlardı.
ŞEHİR İLERİ GELENLERİ KİMLERDİR?
Hârezmşahlar devrine ait kaynaklarda şehir ileri gelenleri tanımlamasından bazen sadece
“ileri gelenler” şeklinde bahsedilirken bazen de onlar ayırt edici özellikleri ile ifade edilmektedir.
Şehir ileri gelenleri sayılırken genellikle “seyyid, fakih ve ulemâ ”ya vurgu yapılmaktadır. Devletin
XVI, s.217-220; G. Le Strange, The Lands of Eastern Caliphate, Mesopotamia Persia and Central Asia from the
Moslem conquest to the time of Timur, London 1966, s. 449-459; C. E. Bosworth, “Khwarazm”, The Encylopedia of
Islam, New Edition, Leiden 1978, c. IV, s.1060-1065; Müslüman Coğrafyacıların Gözüyle Ortaçağda Türkler, haz.
Yusuf Ziya Yörükan, İstanbul 2004, s. 166-167; Ziya Bünyatov, Hârezmşâhlığı ve Enuştekinler Devleti, çev. Tural
Rızayev, İstanbul 2003, s. 113-121; Sergey Gregoreviç Agacanov, Oğuzlar, çev. N. Necef- A. Annaberdiyev, İstanbul
2002, s. 150.
3
Hârezmşahlar’da eyalet idaresi ve iktâ sistemi için bkz. Meryem Gürbüz, Hârizmşahlar Devlet Teşkilatı Ekonomi
Kültür, İstanbul 2014, s.196-220
4
Bahâeddin Muhammed b. Müeyyed el-Bağdadî, et-Tevessül ile’t-teressül, nşr. Ahmed Behmenyar, Tahran 1315, s.
199-203.
5
Hârezmşahlar eyalet idaresinde görev yapan bu memurlar için bkz. Reşîdüddîn Vatvât, Arâisü’l-havâtır ve nefâisü’nnevâdir, Süleymaniye Kütüphanesi, Ayasofya Nu. 4138, vr. 58a-59a; aynı mlf., Ebkârü’l-efkâr fi’r-resâil ve’l-eşâr, İ.Ü.
Kütüphanesi Nu. F 424, vr. 31b-34a, 37a-39a; Bağdadî, a.g.e., s. 13-29, 35-36, 120-121; Nesevî, Sîret-i Celâleddin
Mingburnî, Nşr: Mücteba Minovi, Tahran 1344, s. 35, 38, 42, 48, 116, 124, 153, 168; Kasım Toyserkânî, Nâmeha-yı
Reşidüddin Vatvât, Tahran 1338, s. 73, 74, 77, 80; Heribert Horst, Die Staatsverwaltung Der Grosselğuqen Und
Horazmsahs (1038-1231), Wiesbaden 1964, s. 46-47, 52, 57; Mehmet Altay Köymen, “Selçuklu Devri Kaynaklarına
Dair Araştırmalar I Büyük Selçuklu İmparatorluğu Devrine Ait Münşeât Mecmûaları etebetü’l-ketebe’nin Neşri
Münasebetiyle”, AÜDTCFD, c. VIII’den ayrı basım, s.335.
6
Bağdadî, a.g.e., s. 48; Toyserkânî, a.g.e., s. 44.
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resmi evrak örneklerinde de tanımlama benzer şekilde “ulema, fakih ve medrese sakinleri”7 olarak
belirtilmektedir. Bir vali tayin menşurunda göreve getirilenden yapması istenenler açıklanırken
şehir ileri gelenlerine de vurgu yapılmaktadır. Buna göre vali, Allah’ın emirlerine uyarak iş görmeli,
halka adaletli ve hoşgörülü davranmalıdır. Ayrıca o, yoksulları gözettiği gibi “seyyidlere, imamlara,
sûfîlere ve şeyhlere de saygı göstermelidir”8.
Şehir ileri gelenleri arasında sayılan seyyidler, İslâm dünyasında saygı ve hürmet gören ve
hatta kutsiyet atfedilen bir tabakaydı. “Hz. Peygamber’in soyundan gelenleri ifade eden bu terim”9,
aynı zamanda “Hz. Peygamber’in Hz. Ali ile Fâtıma’dan doğan torunlarıyla onların soyundan
gelenler için unvan olarak kullanılmıştır”10. Harezmşahlar ülkesinde de seyyidler saygı görüyor
devlet evrakında da kaydedildiği üzere onlara özel bir anlam atfediliyordu. Kendisini bir İslâm
devleti olarak tanımlayan Hârezmşahlar’da, seyyidlerin “ileri gelenler” arasında kabul edilmesi son
derece tabiidir.
Şehir ileri gelenleri arasında sayılan fakihler, toplum gözünde dini bilen kişiler olmaları
bakımından sosyal hayatta etkindiler. Sûfîlere ve dervişlere gelince; onların yaşamları ve adları
etrafında oluşan efsanevi anlatımlar toplumun ilgisini cezbettiği gibi onların sosyal yaşamda bir
etken olmalarını da sağlamıştı. Sûfîler esasında, devletin din görevlilerinin dışında yer alan bir
gruptu. Büyük bir sûfî ölünce halifesi görevi devralıyor ve öğrencileri ile öğretileri anlatılmaya ve
yaygınlaştırılmaya devam ediyordu. Bu aynı zamanda toplumsal bir güce de işaret etmektedir.
Nüfuzlu sûfîlerin halk üzerinde son derece kuvvetli tesirleri olduğunu biliyoruz. Onların bu
etkilerini pekiştiren unsurlardan biri de anlatıldıkça yayılan ve büyüyen kerametleri idi. Bazen
devlet ileri gelenlerinden de himaye görüyor ve bu yolla güçlerini artırıyorlardı11. Şehirlerin
tehlikede olduğu zamanlarda da onları sorun çözümü için uğraşanlar arasında görmekteyiz.
Hârezmşahlar zamanında sûfîlerin gittikçe güçlendiklerini tespit edebiliyoruz. Öyle ki,
devletin en üst konumundaki isimler de onlara ilgi gösteriyordu. Örneğin “Şeyh-i veli-tıraş”
lakabıyla bilinen Necmeddin Kübra (1145-1226)12 en önemli isimlerden biridir. Kübreviyye
tarikatının kurucusudur. Bilindiği üzere onun tarikatının etkileri Anadolu’ya kadar uzanmıştı.
Necmeddin Kübra’nın öğretisinin yayılmasında yetiştirdiği talebelerin büyük rolü olmuştu. Onun
halifesi olan Mecdüddin el-Bağdâdî (ö. 1219?)13 tıpkı Necmeddin Kübra gibi valide Terken Hatun
tarafından himaye edildi.
Öte yandan Menâkıbu’l-Ârifin’de anlatıldığı üzere, Hârezmşahlar merkezinde sûfîler halkı
yönlendirecek kadar etkindi. Onları dinleyebilmek için çok sayıda insan toplanıyor, yaptıkları
yakından takip ediliyordu. Hatta “Sultanü’l-ulemâ” diye yad edilen Bahâeddin Veled (ö. 1231),
yaptığı konuşmalarda, Hârezmşah Sultan Alâeddin Muhammed’i bile eleştiriyordu. Kerametleri
dilden dile dolaştıkça etrafında toplananların sayısı da artıyordu.14
Kaynaklarımızda şehir ileri gelenleri arasında gösterilen ulema da toplumun saygı gösterdiği
bir sınıftı. Hârezm hükümdarları da ilme ve alimlerle saygı gösterdiler. Alimleri ve sanatçıları
himaye ettiler. Devrin “ideal sultan” algısında hükümdarda bulunması gereken özellikler
sıralanırken ilme ve alimlere değer verip saygı göstermeleri özellikle vurgulanmaktadır.
Kaynaklarımız bu özelliğe sahip olan hükümdarlardan saygı ile bahseder. Hârezmşahlar’ın da alim
ve sanatçılara gösterdikleri ilgi ve hürmete yapılan atıflar bu cümledendir. Örneğin Harezmşah
Kutbeddin Muhammed’in, hakkında çok az bilgiye sahip olmamıza karşın “alimlere hürmet
ettiğini”15 biliyoruz. Hârezmşah Atsız (1128-1156) da aynı şekilde davrandı. Kendisi de şiirler
yazan Atsız’ın dergahındaki âlim ve sanatçıların sayısı, Hârezmşah güçlendikçe artmıştı.16 Sultan
7

Toyserkânî, a.g.e., s. 44.
Horst, a.g.e., s. 46; Belge için bkz. Aynı eser Belge I, 12, s. 120; Köymen, agm., s. 335.
9
Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Seyyid”, DİA, c. XXXVII, s. 40
10
Küçükaşçı, aynı yer.
11
Fuad Köprülü, “Hârizmşâhlar”, İ.A, V/ I, s. 286, Abbas Perviz, Tarih-i Selâcika ve Hârezmşâhan, Tahran 1351, s. 430
12
Hamid Algar, “Necmeddîn-i Kübrâ”, DİA, c. XXXII, s. 498-500.
13
Muhammed Avfî, Lübâbü’l-elbâb, nşr. E. G. Browne, London-Leiden 1903-1906, c. I, s. 280.
14
Ahmed Eflakî, Menâkıbu’l-Ârifin, çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul 2001, c.I, s. 169-174
15
Devletşah, a.g.e., c. I, 135.
16
Cüveynî, a.g.e., s. 150.
8
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Aâaeddin Muhammed (1200-1220) de “fıkıh ve tefsire” vakıftı ve meclislerinde âlimlere yer
vererek onların fikirlerini dinliyordu.17
Hârezmşahlar Devlet teşkilatı bünyesinde de alimlerin görev yaptığını biliyoruz. Onları kimi
zaman danışma meclislerinde kimi zaman ise elçilik vazifesinde gördüğümüz gibi şehirlerde hatip,
müderris kadı gibi makamlarda da takip edebiliyoruz18.
Hârezmşahlar zamanında eğitimin yaygınlaştırılmasına dair izlenen politikalar ve buna
uygun olarak yapılan yatırımlar da ulemanın şehir hayatındaki mevkiini kuvvetlendirmişti. Halkın
saygı duyduğu alimler şehirlilerin günlük hayatına tesir edip bir rol model oluşturuyor ve ayrıca
sorunların çözümü için de danışılacak bir mercii olarak görülüyordu.

ŞEHİR İLERİ GELENLERİNİN FAALİYETLERİNE DAİR
Hârezmşahlar zamanında ileri gelenlerin faaliyetlerini takip ettiğimizde onların şehri temsil
eden kişiler olduğunu görmekteyiz. Siyasi hayattaki rolleri de çoğunlukla bu temsilci sıfatı
çevresinde şekillenmekteydi. Örneğin Sultan Sencer, Katvan’da mağlup olunca ( 9 Eylül 1141),
Hârezmşah Atsız süratle bu durumdan faydalanmaya çalıştı. 1141 Sonbaharında Serahs’a hareketi
bu cümledendir. O, şehre ulaştığında, Selçuklu’nun bu nazik siyasi döneminin farkında olan şehir
ileri gelenleri Atsız’ın gelişine karşı bir tedbir aldı: Şehri temsilen âlim ve zâhid Muhammed ezZeydânî, Hârezmşah’ı karşıladı ve ona büyük bir hürmet göstererek şehir adına ikramlarda bulundu.
Hârezmşah burada oyalanmayarak asıl hedefi olan Selçuklu başkenti Merv’e yürüdü.
Doğrudan şehre taarruz etme siyaseti takip etmeyen Atsız’ın huzuruna İmam Ahmed el-Baherzî
gelmişti. Kaynaklarımıza göre zaten bu şahsın Atsız huzuruna gönderilmesi, şehrin bir tercihiydi.
Şehrin ileri geleni tarafından temsiline bir örnektir.
Atsız, Merv’e ulaştığında karargâhını da şehrin dışında kurmuştu. O, İmam el-Baherzî’yi
müzakereci olarak kabul etti ve eman şartlarını bildirdi. Şehre gönderdiği adamlarına karşı
çıkılmamasını temel şart olarak ileri sürdüğünü anlıyoruz. Atsız, daha sonra şehir ileri gelenlerini
müzakerelere devam etmek için huzuruna çağırdı. Bunlar arasında Ebu’l-fazl Kirmanî de vardı.
Ancak sebebini tam olarak kaynaklarımızdan öğrenemediğimiz bir kargaşanın çıkması Merv
şehri için kötü sonuçlar doğurdu. Hârezmşah’ın hâlâ şehrin dışındaki karargâhında bulunarak
müzakerelere devam etme isteğinde olduğu sırada şehre gönderdiği memurlarından biri öldürüldü.
Diğer adamları da şehirden çıkarıldı ve Merv’in kapıları kapatıldı.
Sultan Sencer’in başkenti anlaşılır bir tavır sergileyerek hakimlerinin zorda kaldığı siyasi
ortamdan istifadeye çalışan Harezmşah’a bir direnç gösterdi. Ancak bu tavır tam da, şehrin ileri
gelenlerinin bu hassas durumu, müzakere yoluyla Merv lehine kontrol altına alarak sorunu çözmeye
çalıştıkları, badireyi en az hasarla atlatma gayretinde oldukları bir ana denk geldi. Şehrin içindekiler
kapıları kapatırken, Harezmşah Atsız’a karşı gerekli tedbirleri de aldıklarını zannediyordu. Her
halde hazırlıklarının kafi geleceğini tahmin ettiler. Ancak ileri gelenlerin görüşmelerinin sonucunu
beklememek yanlış bir hamle oldu. Nitekim Atsız, intikam duygusu ile hareket etti: 21 Ekim’de
şehre zorla girdi ve ahaliden epeyce bir kısmını öldürdü. Öyle ki bunlar arasında şehrin ileri gelen
isimleri de vardı. Atsız’a karşı şehirdeki muhalefetin sorumlusu ilan edilen eş-Şerif Ali b. İshak b.
Musevî öldürüldü. Ayrıca fakih İbrahim el-Mervezî ve alim Ali b. Muhammed b. Arslan da kılıçtan
geçirilenler arasındaydı. Zaten geriye kalan kıymetli alim isimlerin bir kısmını da Atsız yanına
alarak Hârezm’e götürdü.19
İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, nşr. J. C. Tornberg, Beyrut 1979; Çev: Abdülkerim Özaydın, İstanbul 1987, c. XII, s.
326; İbn Vâsıl, Müferricü’l-kürûb fi ahbâr-ı benî Eyyûb, nşr. H. Muhammed Rabî, Kahire 1177, c. IV, s. 45.
18
Örnek için bkz., İbn Bîbî, el-Evâmirü’l-ʿAlâʾiyye fi’l-umûri’l-ʿAlâʾiyye, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 1996, c. I, s.375377.
19
İbnü’l-Esîr, a.g.e, c.XI, s. 91-92; Muhammed b. Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhatü’s-Südûr, çev. Ahmed Ateş,
Ankara 1957, c. I, s. 170, Mehmet Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi Cilt: V İkinci İmparatorluk
Devri, Ankara 1991, s. 336-337; Kafesoğlu, a.g.e., s. 55.
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Hârezmşah Atsız’ın Merv’de sergilediği tutum daha sonraki hareketinde de etkili odu.
Nitekim, Nişâbur’a ulaştığında, şehri temsilen onu karşılayan ileri gelenler fakih ve zahidlerden
oluşuyordu. En temel istekleri ise, Merv’de yapılanların bir benzerinin burada yaşanmamasıydı. Bu
talepleri bir karşılık gördü. Atsız, Nişâbur’da halka zarar vermedi. Ancak burada resmen bir teminat
vermesi gerekti. Bir beyannâme hazırladı. Hârezmşah Atsız bu belgede, kendi hareketini haklı
göstererek, Sultan Sencer’i suçlayan ifadeler kullandığı gibi halka iktidarını önemsemelerini salık
veren ifadeler de kullandı. Şehrin tahribi ile halkın eziyet görmemesine asıl mani olmanın onların
elinde olduğunu vurguladı.20
Şehir ileri gelenlerinin ismen saygınlığı, karşılama seremonisi ve şehrin talebinin lisan-ı
münasiple dile getirilmesi şüphesiz şehrin kaderinde önemli rol oynamıştı. Bu siyaset çift yönlüdür.
İleri gelenler şehri tahrip ve halkın canını emniyete almayı hedefliyordu. Atsız da hem iyi bir imaj
yaratmak hem de galip bir hükümdar olarak gücünün kabulünü arzu ediyordu. Şehir ileri gelenleri,
saygın isimlerinin de etkisiyle esasında iki tarafın isteğini bir noktada buluşturabiliyordu. Bu son
derece önemlidir.
Atsız, Nişâbur’da halka eziyet etmedi. Ancak hutbeyi kendi adına okuttu ve epeyce emval
topladı. Onun bu aceleci hakimiyet tesisi tavrı uzun ömürlü olmadı. Nitekim Sultan Sencer
mevkiine dönünce onun itaatine girmeye, af dilemeye ve ele geçirdiklerini iade etmeye mecbur
oldu.
Hârezmşah Atsız, şehir ileri gelenlerinden kendi lehine yardım almaya da mecbur kaldı.
Selçuklu valisi olarak sergilediği bağımsız hareketlerin üçüncü kez Sultan Sencer tarafından
cezalandırılması hadisesinde kendi namına ricada bulunmak üzere Sultan katına bir derviş
göndermeyi uygun buldu. Ahû-Pûş adındaki bu derviş kamuoyunca bilinen ve saygı gören bir kimse
olduğu gibi Atsız’ın tavassutunu rica etmek üzere sultan katına çıkmaya da Harezmşah açısından
uygun görünen bir isimdi. Halkın bağışlanma talebinin bir derviş tarafından ifadesi hassas siyasi
dengeler arasında kalan Sultan Sencer için de uygun bulundu. Zaten hemen ardından Atsız’ın
kıymetli hediyelerini getiren elçi de af isteğini iletti. Talep kabul edildi.21
Şehir ileri gelenlerinin Hârezmşah İl-Arslan zamanında da buraya kadar temas ettiğimiz
etkin siyasi rollerine dair bilgilerimiz vardır. Hârezmşah, Semerkant üzerine harekete geçtiği sırada,
Karahıtaylar’dan İlig-Türkmen’in on bin kişilik süvari kuvvetiyle karşılaştı. Karahıtaylar’ın,
Hârezmşahlar iktidarı için oluşturduğu tahakkümü kırmaya çalışmak esasında İl-Arslan’ın temel ve
son derece akıllıca siyasetiydi. İki ordu Zerafşân ırmağının kıyılarında mevzilendiyse de İligTürkmen savaş için istekli olmadı. Bunda zaferine güvenememesinin etkili olduğunu anlıyoruz.
Hârezmşah İl-Arslan’a talebini, Semerkant ileri gelenlerini aracı koyarak iletti. Bu ileri gelenler
arasında imamlar ve ulema vardı.22 Karahıtaylar’ın bu sırada Müslüman olmadığını da hatırlamak
gerekir. Görüştüğü üzere şehrin saygın isimleri gene siyaseten bir rol üstlenerek savaşa mani olacak
anlaşmanın sağlanmasında aracı olmuşlardı. Bu önemli bir sorumluluktu. Neticede anlaşma
sağlandı ve İl-Arslan, Hârezm’e döndü.
Hârezmşahlar resmi evrakında şehir ileri gelenlerinin özellikle zikredildiğine dair Sultan
Alâeddin Tekiş zamanına ait bir örnek konumuz açısından son derece dikkat çekicidir. Hârezmşah
Tekiş, Mâveraünnehr seferi neticesinde Buhara’yı zapt etti (1182 ). Zaferini ilan etmek üzere devrin
ananelerine uygun olarak hazırlanan fetihnâmede23 elde edilen başarının nasıl kazanıldığı anlatıldığı
gibi zaferin büyüklüğüne de vurgu yapılmaktadır. Şüphesiz Hârezmşahlar’ın, Karahıtaylar ile
mücadelesinde Mâveraünnehr hakimiyeti için Buhara önem arz ediyordu. Esasında Sultan Tekiş,
şehri ele geçirdiğinde ahalinin mağduriyetini önlemek için askerine yağma yaptırmamış hatta
kuvvetlerini şehrin surlarının dışına çıkarmıştı. Ancak geceleyin şehirden çıkan kuvvetler Sultan
askerine saldırdı. Bunların bir kısmı Hârezmşah’ın askerleri tarafından öldürüldü. Sultan bundan
20

Belgenin çevirisi için bkz. Köymen, a.g.e., s. 339.
Cüveynî, a.g.e., s. 254; Köymen, a.g.e., s. 345-351.
22
Cüveynî, a.g.e., s. 263; Hamdullah Müstevfi-yi Kazvinî, Tarih-i Güzide, çev. Mürsel Öztürk, Ankara 2018, s. 388; V.
V. Barthold, Moğol İstilâsına Kadar Türkistan, haz: Hakkı Dursun Yıldız, Ankara 1990, s. 356, Kafesoğlu, a.g.e., s.
81.
23
Bağdadî, a.g.e., s. 125-131; Barthold, a.g.e., s. 364-365; Kafesoğlu, a.g.e., s. 97.
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sonra ilan ettiği emirnâmede şehre yapmaları gerekenleri bildirirken seyyidlere de teşekkür
ediyordu (1181)24. Bu da bize ileri gelenlerin şehrin siyasetinde ve hatta akıbetinde oynadıkları rolü
göstermektedir.
Şehir ileri gelenlerinin savaşan iki kuvvet arasında bir ateşkes sağlanmasına çalışması veya
güçsüz tarafın eman isteklerini iletmeye aracı olduklarını görüyoruz. Örneğin Sultan Alâeddin
Tekiş, 1186 yılında, Nişâbur’u iki ay boyunca kuşattığı sırada, buraya hakim olan Mengli Bey itaate
mecbur kaldı. İtaat şartlarının tespit edileceği anlaşmanın görüşmeleri daha sonra gelecek heyete
bırakılması kararlaştırılarak, Sultan bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra Hârezmşah’ın gönderdiği heyet,
anlaşma akdi için Nişâbur’a ulaştı. Ancak Mengli Bey, teamüllere uygun olarak mağlubun
göstermesi gereken tavırları sergilemedi. Aksine heyeti tutuklattı. Onun Hârezmşahlar’a itaatte
gönüllü olmadığını biliyoruz. Mengli Bey Hârezmşah’ın erkanından Kadı Burhaneddin Ebu Sâ’d b.
İmam Fahreddin el-Kufî’yi öldürttü.25 Bu hareketin anlamı açıktır.
Sultan Tekiş, çok fazla zaman geçmeden 1187 baharında Mengli’nin bulunduğu Şadiyâh’a
ulaştı. Her ne kadar Mengli Bey, sultana karşı çetin bir mücadele sürdürdüyse de ancak kırk gün
dayanabildi. Bu defa canını kurtarması zor bir durum içinde bulunan Mengli, ileri gelenlerden, yani
imam, şeyh ve seyyidlerden oluşan bir heyet aracılığı ile sultandan af talep etti26. Tekiş’e karşı
yaptıklarının, yenilmiş vaziyette olduğu şu halde cezasız kalma ihtimali zayıftı. Her ne kadar aynı
davranışları sergileyenlerin kimi zaman affedildikleri ve hatta mevkilerinde bırakıldıklarına dair bir
çok örnek biliyorsak da bunların hepsinde güdülen siyaset ve geleceğe yapılan siyasi yatırım başka
başkadır. Burada konumuz için önemli olan nokta, sultana büyük bir direnç gösteren, daha evvel
Nişâbur’da tabiiyet ve vergi ödeme hususunda söz veren Mengli’nin, Harezmşahlar Devleti
görevlilerine yaptıkları yetmezmiş gibi sultan ile savaşa devam etmesinin sonucu olarak af dileme
şeklidir. Seyyid ve imamlar dini temsilciler olarak, İslam hükümdarından bu hatalı liderin canı ve
şehir halkına zarar verilmemesi hususunda aracı oldular. İncelediğimiz dönemde seremonik bir
yönü ve iki taraf arasındaki ilişkilerin tesisinde bir yeri olan bu görüşmeler için heyete dahil edilen
isimle yani şehir ileri gelenleri aynı zamanda ve çoğunlukla dini temsilcilerdir.
Sultanın, Mengli Bey’in canını bağışlaması, heyetin görüşmelerinin başarısı olarak
yorumlanabileceği gibi, ricacı imam, şeyh ve seyyidlerin halk nezdindeki saygınlığının pekişmesi
olarak da değerlendirilebilir. Neticede Harezmşah, şehir halkına iyi muamele ederek sorunlarını
çözmeye çalıştı. Mengli Bey’e gelince, her ne kadar Sultana karşı yaptıkları bağışlanmış ise de
katlettiği yukarıda adı geçen kadının oğlu kısas isteyince öldürüldü.27
Hârezmşah Sultan Alâeddin Tekiş 25 Mart 1194 tarihinde yapılan savaş sonucunda Irak
Selçuklu Sultanı Tuğrul’u mağlup ederek, bu devlete son verdi.28 O, Irak Selçukluları’nın merkezi
Hemedan’da tahta oturarak bölgenin hakimi olduğunu ilan ettiği bir tören düzenledi. Bu seremoniye
şehir ileri gelenlerini de davet etmişti ve onlara hürmet gösterdi. Sultan yeni ele geçirdiği ve
evvelden Selçuklu merkezi olan bu şehir ve dolayısıyla bölgede kendi iktidarına destek olacak bir
kamuoyu oluşturmak istiyordu. Nitekim her hakimin şehirlerde bu tür bir dayanağa ihtiyacı vardı.
Sivil liderlerin halk üzerindeki etkileri düşünüldüğünde, sultanın Hemedan ileri gelenlerini ihmal
etmemesinin ve bölge tahtına henüz oturduğu sırada onları muhatap kabul etmesinin akıllıca atılmış
bir adım olduğunu belirtebiliriz. Bölge uzun süredir siyaseten istikrarsız ve kargaşa içindeydi. Bu
durumdan en çok etkilenen de şüphesiz halktı. Sultan burada yeniden ve kendine ait bir idare
kurmaya çalışırken şehir ileri gelenleri ile de temas kurması halk nezdinde karşılığı olan bir tavırdı.
Irak bölgesindeki karışıklık sultanın bu ilk hakimiyeti ile maalesef bir son bulmadı. Bu
durumun yaşanmasının baş aktörlerinden biri de aynı bölgeyi kendi hakimiyet sahasına dahil etmek
isteyen Nâsır-Lidînillâh (1180-1225)’tı. Onun bu gaye ile evvelden eri yürüttüğü faaliyetlerin
lehinde bir sonuca ulaşması Tekiş gibi güçlü bir liderin Irak-ı Acem ile ilgilenmesi ile iyice
zorlaşmıştı. Irak Selçuklu Devleti’nin yıkılışı ile Hârezmşahlar artık Abbasi Halifeliği ile komşu
Kafesoğlu, a.g.e., s. 95-97.
Cüveynî, a.g.e., s. 263.
26
Cüveynî, a.g.e., s. 264.
27
Cüveynî, a.g.e., s. 264; Kafesoğlu, a.g.e., s.105.
28
İbnü’l-Esîr, a.g.e., c. XII, s. 92-93; Cüveynî, a.g.e., s. 268.
24
25
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oldu. Kaçınılmaz görünen hakimiyet savaşı Sultan Tekiş’i 1196 yılında tekrar bölgeye gelmeye
mecbur etti. Halifenin veziri İbn Kassâb, sultanın yokluğunda Hemedan’a girmişti. Öyle ki,
gönderdiği elçiler vasıtasıyla halifenin talebini bildirdi. Buna göre Tekiş’in idaresine aldığı Irak
arazisini Halife’ye bırakması isteniyordu.29 Bu talebi pek tabiidir ki sultan kabul etmedi.
İki ordu Hemedan önlerinde savaştı (Temmuz 1196). Sultan savaşı kazandı ve şehre yeniden
girdi.30 Anlaşılan o ki, şehir bu değişikliğe hemen uyum sağlayamadı. Nitekim, ahali sultanın
gelişinden emin olamadığı için şehri savunma hususunda direnç gösterdi. Ancak Sultan şehirdeydi.
İşte böyle durumlarda şehir ileri gelenleri gerçekten de halkın zarar görmesini engelleyebilmek için
kendi açılarından çok riskli bir görevi üstleniyorlardı. Sultanın şehre ilk girişi ve tahta oturuşu
üzerinden daha bir yıla yakın bir süre geçmişken yeniden bölge işleri ile uğraşması ve savaşarak
yeniden Hemedan’ı elde etmesi onun kızgınlığını açıklayabilir. Şehrin bir de sultan askerine
mukavemet göstermesi ahalinin durumunu daha da hassaslaştırıyordu. İleri gelenlerden oluşan
heyetin sultan katına kabulleri böyle son derece gergin bir ortamda gerçekleşti. Bölge halkının
gönlünü kazanmaya çalışan Sultan Tekiş, özür dileklerini kabul etti ve şehirde kimseye zarar
verilmeyeceğini duyurdu.31 Abbasi Halifesinin yoğun propagandası altındaki şehir halkı için
sultanın bu tavrı siyaseten de etkiliydi.
İleri gelenlerin şehirlerdeki faaliyetleri bazen de canlarına mal oluyordu. Nitekim Sultan
Alaeddin Muhammed’in, Gurlu Devleti’nin dağılma sürecinde Karahıtaylar ile sınır olan bölgenin
geleceğine dair stratejisini uygulamaya koyduğu sırada yaşananlar buna örnektir. Sultan, Hârezmli
askerleri emrine verdiği İbn Harmil’e muhalefet eden Herat ileri gelenlerini cezalandırdı. Aslında
İbn Harmil’in mütereddit siyaseti da hesaba katılmalıdır. Fakih İbn Zeyyâd, ve kadı Said gibi Herat
ileri gelenlerinin takındıkları muhalif tavırların bedeli gerçekten de ağır oldu. Herat’a ulaşan
Hârezm kuvvetlerinin suçlu ilan ettiği bu isimlerde kadı şehirden kovuldu, fakihin ise gözleri
oyuldu (1206).32
1175 yılından beri Gurlu hakimiyetinde olan Herât ve civarına sahip olmak Sultan
Muhammed Harezmşah için son derece önemli bir başarıydı. Sultan Alaeddin Muhammed’in
bölgedeki faaliyetleri sadece onun hakimiyetini tesis amacına hizmet etmekle kalmıyor halkın da
gönlünü kazanıyordu. Sultan Belh bölgesini ele geçirdikten sonra Herat’a gitmek üzere hareket etti.
Cüveynî, halkın büyük bir sevinç yaşadığını, Sultanı karşılamak üzere şehirden çıktıklarını ve Herat
‘ın süslendiğini kaydetmektedir.33
Kaynaklarımızda şehir ileri gelenleri tanımlamasının bazen sadece bir aileye mahsus
olduğuna dair kayıtlar da mevcuttur. Bu durumda güçlü bir ailenin nüfuz elde ederek bu sayede
şehrin idaresinde önemli görevleri elinde tutması ile birlikte sivil hayata hakim olmasından da
bahsedilebilir. Sultan Muhammed Harezmşah zamanında Buhara’nın idaresini elinde tutan Burhan
Ailesi bu cümledendir. Öyle ki bu ailenin liderine “sadr-ı cihan” deniliyordu. Şehirde hatiplik ve
imamlık gibi etkin mevkiler de bu aile üyelerinin elinde bulunuyordu. Onların şehirdeki gücünü
Karahıtaylar dahi kabul etmişti. Ancak daha sonra bu aileyi ve halkı sindiren Sancar adında biri
şehirde hakimiyetini kurmuştu. Anladığımız kadarıyla onu, hareketlerinde desteleyen kalabalık da
halktan kişilerdi. Bu duruma bir son vermeyi düşünen sadr ailesi Sultan Alaeddin Muhammed’e
müracaat ederek yardım talep etti. Sultan 1207 yılında Buhara’ya hareket etti. Buhara ileri
gelenlerinin yardımıyla şehri ele geçirdi.34 Sultanın bu faaliyetleri “Mâveraünnehr seyyid ve
ulemasının temayülünün sebebi” olarak açıklanmaktadır. Nitekim Sultan, kısa bir süre sonra da
Semerkant’a hakim oldu. Bu bölgenin Karahıtaylar ile mücadelede stratejik bir önemi haizdi.
Sultanın yarattığı kurtarıcı imajının özellikle Ilamış Savaşı’ndan sonra Balasagun’a kadar
ulaştığı anlaşılmaktadır. Öyle ki, Semerkant, Buhara, Nesâ ve Otrâr’a hakim olan Sultan şimdi
; Ravendî, a.g.e., c.II, s.355; İbnü’l- Esîr, a.g.e., c. XII, s. 93-94 Hârezmşahlar- Halife Nâsır-Lidinillah ilişkileri için
bkz. Angelika Hartmann, an Nāsir li-Dīn Allāh (1180-1225) Politik, Religion, Kultur in der späten ‘Abbāsidenzeit,
Berlin New York 1975, s. 75-86.
30
Cüveynî, a.g.e., s. 292.
31
İbnü’l-Esîr, a.g.e., c. XII, s. 96-97; Kafesoğlu, a.g.e., s. 136.
32
İbnü’l-Esîr, a.g.e., c. XII, s.186-187; Kafesoğlu, a.g.e., s. 163-164.
33
Cüveynî, a.g.e., s. 286.
34
Cüveynî, a.g.e., s. 296-299; Kafesoğlu, a.g.e., s.174-175.
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Özkent’e kadar Karahıtaylar’ı kovalıyor bölgedeki kale ve şehirlere kendi adamlarını tayin ederek
hızla kendi idaresini tesis etmeye çalışıyordu .Balasagunlular, Hârezm kuvvetleri önünde bozulup
kaçan Karahıtay askerlerine şehrin kapılarını kapattı. Burada vurgulamamız gereken husus
Balasagun ’un Karahıtay başkenti olmasıdır. Halkın gösterdiği bu cesaret, Hârezmşah’ın arkadan
yetişeceğini ümit ve hesap etmeleriyle açıklanabilir. Ancak bekledikleri olmadı. Karahıtay
kuvvetleri toparlanarak şehre saldırdı. Her ne kadar şehir on beş gün kadar direnebildiyse de sonuç
tam bir felaket oldu. Balasagun’a giren Karahıtaylar katliam yaptı.35
Balasagun için faciayla neticelenen bu olayın ilham kaynağı olan Ilamış Savaşı, gerçekten
de Karahıtaylar’a karşı kazanılan önemli bir savaştı. Hârezmşahlar’ın kuruluş yıllarından itibaren
onları en çok uğraştıran, hatta uzun yıllar onlara vergi ödemeye mecbur bırakan Karahıtaylar’ın
mağlubiyeti halk tarafından da büyük bir sevinçle karşılanmıştı. Hârezm ordusunun galibiyeti için
dualarıyla destek olmaya çalışan halk zaferden sonra da zahidler öncülüğünde şükürler etmişti.
Müjdecilerin haberi her tarafta eşrafın ve ileri gelenlerin düzenlediği eğlence ve ziyafetler ile
kutlandı.36
Sultan bu sırada Semerkant’ın son Karahanlı hakimi Osman ile birlikte Harezm’e
dönüyordu. O, kızını evlendirdiği Osman’ı daha sonra Semerkant’a yolladıysa da şehirdeki idare
zaafı haberleri ve kızından aldığı yardım istekleri üzerine çok geçmeden yeniden bölgede göründü.
Kaynaklarımız Sultanın geliş sebebini açıklarken, Osman’ın itaatten çıktığını gösterir uygulamaları
ile Sultan kızına kötü muameleleri olarak kaydetmektedirler. Osman’ın Karahıtaylar ile teması da
şüphesiz etkili olmuştu. Sultanın Semerkant ötesi planları için bu sağlam olmayan siyasi durum
olumsuz bir tablo çizmekteydi. Sultan, Semerkant’ı ileri hareketleri için bir askeri üs olarak
görüyordu ve pek tabiidir ki burada mutlak bir hakimiyet tesisine ihtiyacı vardı. Sultan Semerkant’a
ulaşınca, Hârezm askerine direnemeyeceğini anlayan Osman, kılıç ve kefen elinde olduğu halde
kaleden çıkarak af dilemek üzere huzura geldiyse de etkili olmadı. Sultan askeri şehir halkına
saldırdı. Osman da öldürüldü (1221).37
Sultan Muhammed Hârezmşah’ın askerinin Semerkant’a uyguladığı şiddet son derece
aşırıydı. Bu öfkeli saldırıyı durdurabilmek için şehir ileri gelenleri ellerinde Kur’an-ı Kerim’ler ile
Sultan katında özürler dilediler. Şehir adına şefaat isteyenler arasında seyyidler, imamlar ve ulema
bulunuyordu. Bu talep karşılık gördü. Sultanın öfkesini dindirebildi ve katl durduruldu.
Kaynaklarımıza göre şehirde öldürülenlerin sayısı on bini buluyordu. Gene de şehir ileri
gelenlerinin girişimi bu sayının daha da artmasına engel olmuştu. Sultan da daha sonra halkın
gönlünü kazanma yolunu tutarak imar işleri ile ilgilendi.38
Şehir ileri gelenlerinin kuşatma altındaki şehirlileri savunmaya dahil etmelerine ve düşmana
karşı müdafaada etkin rol oynamalarına dair örneklere de rastlıyoruz. Hârezmşahlar zamanında Gur
Sultanı Şıhâbeddin ’in 1204 yılında Sultan ve ordusu başkente ulaşmadan Gürgenç’i kuşatmalarına
halkın gösterdiği direnç çok iyi bir örnektir. Fakih, İmam Şıhâbeddin Hayvekî, minberlerinden
yaptığı konuşmada halkı düşmana karşı savaşmaya davet etmişti ve onun vaazlar vererek sürekli
savunmaya çağıran konuşmaları zor durumdaki Gürgençliler için iyi bir motivasyon kaynağı oldu.
Nitekim halk savunmaya topyekûn katıldı ve başarılı bir sonuç da elde edildi.39
Şehir ileri gelenlerinin Moğol istilası sırasında da şehirlerini ve ahaliyi koruyabilmek için
gayret sarf ettiklerini görüyoruz. Örneğin Cengiz Han, Buhara yakınlarındaki Zernûk kasabasında
ulaştığında, şehrin teslimi isteğini iletmek üzere bir elçi gönderdi. Bir Müslüman olan elçi
Dânişmend Hacib, şehre gördükleri ordunun başında bizzat Cengiz Han’ın bulunduğunu bildirerek,
Moğollar’ın neler yapabileceğinin bilgisini verdi. Şehir ileri gelenlerinden oluşan heyet Han’ın
huzuruna gitti. Cengiz, heyete ve şehre dokunmadı ancak işe yarar insan gücünü de devşirdi40 .

İbnü’l-Esîr, a.g.e., c. XII, s. 219-220; Cüveynî, a.g.e., s. 297-298.
Kafesoğlu, aynı yer.
37
İbnü’l-Esîr, a.g.e., c. XII, s. 220-222; Cüveynî, a.g.e., s. 332-333.
38
Cüveynî, a.g.e, s.333.
39
Cüveynî, a.g.e, s. 282.
40
Kafesoğlu, a.g.e., s. 260
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Cengiz Han, Buhara’yı kuşattığında Moğol kuvvetleri şiddetli bir saldırıya başladılar. Moğol
taarruzunun üçüncü gününde şehrin garnizonunun bir kısmı müdafaayı bırakarak kaçmaya çalıştılar
ise de Moğol askerleri tarafından öldürüldüler. Zayıflayan şehir savunmasının savunmaya yeterli
olamayacağını anlaşılınca halkın af talebini iletmek üzere gene şehir ileri gelenleri bir heyet halinde
Cengiz Han ile görüşmeye gitti. Şehrin isteğini heyetin başındaki Kadı Burhaneddin iletti. Halka
dokunulmayacağı vaadinden sonra Moğol ordusu Şubat 1220 tarihinde Buhara’ya girdi. Ancak
şehirde bulunan Hârezm askerleri savunmaya devam etti. Moğollar şehre çok zarar verdi.
Cüveynî’ye göre Sultanın askeri olan Kanklılar’dan öldürülenlerin sayısı otuz bini bulmaktaydı.
Şehir ileri gelenleri bir kez daha , şehrin daha fazla zarar görmesini engelleyebilmek için eman
dilediler. Ancak Buhara, talan ve katliamdan kurtulamadı. Öldürülenler isimler arasında şehir ileri
gelenleri de vardı.41
Cengiz Han, Semerkant’a saldırdığı zaman da şehir ileri gelenleri halka dokunulmaması için
bir heyet oluşturarak görüşmeye gitti.42 Ne vat ki şehir talandan halk da katledilmekten
kurtulamadı. Harezmşahlar başkenti Gürgenç’te de aynı olaylar yaşandı. Fakih Alâeddin el-Hayyatî
yıkımın önünü almak için Moğollar nezdinde girişimde bulunduysa da Gürgenç’in düşmesine mani
olamadı. Şehir diğer örneklerde olduğu gibi talan edildi, yakılıp, yıkıldı.43
.
SONUÇ
Hârezmşahlar zamanında “şehir ileri gelenleri” ifadesi kaynaklarımızda, şehirde saygın bir
ismi olan, halkın hürmet gösterdiği kişileri genel bir tanım ile anlatmak için kullanılmıştır. Bunlar
arasında seyyid, şeyh, imam, sûfî, zâhid ve ulema sayılabilir. Onları şehrin günlük yaşamında halkın
örnek insan olarak gördüğünü söyleyebiliriz. İleri gelenler ayrıca, şehirde belli bir nüfuzu da ifade
etmektedir.
Onlar şehrin temsilcisiydi. Siyasi hadiseler ile ilgileri de çoğunlukla bu sebepledir. Onları
daha çok şehre saldırılar sırasında halkın mağdur olmaması için gayret sarf ederken görmekteyiz.
Müzakereler için şehrin, halkı temsil amacıyla oluşturduğu heyetler ileri gelenlerden oluşuyordu.
Onların bu faaliyetleri bazen başarılı olmuş, kimi zaman ise şehri kurtarmaya yetmemişti.
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KEŞİKÇİDAĞ MAĞARALAR KOMPLEKSİNDƏ SIĞINACAQ MƏSKƏNLƏRİ
SHELTERS IN THE KESHIKCHIDAG CAVES COMPLEX
Musa MURSAQULİYEV
“Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğunun direktoru,
Azərbaycan Respublikası, Ağstafa şəhəri,
Director of the “Keshikchidag” State historical and cultural reserve,
Azerbaijan,Aghstafa district
Anahtar kelimeler (Keywords): Sığınacaq, Su Quyusu, Anbar (shelter, water well, warehouse).
Azərbaycan dünyanın ən qədim insan məskənlərindən və sivilizasiya mərkəzlərindən biridir.
Onun ərazisinin sakinləri minilliklər ərzində yaratdıqları zəngin mədəni irsi bizlərə miras qoyub
getmişlər. Bu irs müxtəlif tarixi qaynaqlar – maddi və mədəni abidələr əsasında öyrənilir. Əlverişli
iqlim şəraitinə və təbii mağaralara malik olan bu torpaqlar qədim zamanlardan insanları özünə cəlb
etmişdir. Tarixdən də məlum olduğu kimi bu ərazilərdə yaşayışın ilkin izləri Alt Paleolit dövrünə
qədər gedib çatır. Azərbaycanın bütün bölgələrində tarixin dərin izləri əks olunur. Qədim irsimizin
yaşadıldığı və qorunduğu abidələrimizdən biri də “Keşikçidağ” Dövlət
tarix-mədəniyyət
qoruğudur. Ağstafa rayonunda yerləşən Keşikçidağ mağara-məbədlər kompleksi təkraredilməz
relyefə, zəngin təbiətə, çoxsaylı arxeoloji və memarlıq abidələrinə malik olan mədəni-tarixi ərazidir.
Ulu əcdadlarımızın sitayiş və sığınacaq yeri olan bu mağaralar bu günümüzə qədər qorunmuş və
bizim dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır. “Keşikçidağ” Dövlət tarix-mədəniyyət qoruğu Ağstafa
rayonu ərazisindən 75 km məsafədə, Gürcüstan Respublikası ilə sərhəddə, Qatardağ silsiləsində,
dağların cənub və cənub-şərq tərəfindəki sıldırım qayalıqlarda yerləşir. Bu mağara - məbədlər
kompleksinin ərazisində 29 sığınacaq, 70-dək təbii və süni mağara, 87 kurqan, 1 inanc yeri, 23 su
quyusu, 12 ərzaq anbarı, 1 qala, 2 məbəd və 1 monumental abidə mövcuddur.
Tarixdən də məlum olduğu kimi ilk insanlar təbiət hadisələri qarşısında köməksiz vəziyyətdə
qalmış və özlərinə sığınacaqlar axtarmağa vadar olmuşlar. Təbii ki, ilk növbədə qədim insanlar
dağlara üz tutaraq sığınacaqlara sığınmışdılar. Ulu əcdadlarımızın ilk sığınacaq yeri kimi bu ərazini
seçmələri və davamlı olaraq bu ərazidə yurd salmaları səbəbsiz deyildi. Belə ki, Ceyrançöl
ərazisində dağlar dəniz altından çıxmış qum dağları idi. Buradakı sığınacaq və təbii mağaraları
oymaq və böyütmək çox asan idi. Keşikçidağ mağaralar kompleksi də bu baxımdan böyük
əhəmiyyət kəsb etmişdir. Dəniz səviyyəsindən 850 metr yüksəklikdə və sıldırım dik qayalıqda
yerləşən bu təbii mağaralarda eramızın ilk əsrlərində, Qafqaz Albaniyası dövründə yaşayış daha da
canlanmış, daha sonrakı dövrlərdə isə yerli sakinlər öz dini baxışlarını yaşatmaq üçün sığınacaq
kimi istifadə etdiyi mağara-məbədlər genişləndirilmiş, qayaların bir neçə formada yarılması
nəticəsində tək və bir neçə yaşayış otaqları, ovdanlar, təsərrüfat quyuları yaradılmışdı. Həmçinin bu
mağaralarda dini ayinləri keçirmək üçün xüsusi otaqlar - zallar düzəldilmişdir. Bir-birinin üzərində
oyulmuş hücrələrin iç-içə əlaqəsi, gediş-gəliş üçün dəhlizi vardır. Mağaraların möhkəmliyini
artırmaq məqsədilə sığınacaqların tavanı hisə verilir, daşlaşan süxurlar çapılırdı. Çox da hündür
olmayan, yaşayış üçün nəzərdə tutulan bu kiçik ölçülü hücrələr bir nəfərlik yatağa və ibadətgaha
malik idi. Keşikçidağ mağaralar kompleksində ikimərtəbəli və ikiyaruslu mağaralar da
mövcuddur. Mağaraların birində birinci mərtəbədən ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün yol giriş
qapısının üstündə idi və diqqəti yayındırmaq məqsədi güdürdü. Bu cür otaqlardan xüsusi mühafizə
məqsədilə istifadə edilmişdir. Ola bilsin ki, belə hücrələrə pilləkənlə qalxırdılar. Ceyrançölün
əsrarəngiz təbiətini, gözəlliyini seyr etməyə imkan verən bu mağaraların hər birində yataq, taxçalar
və ocaq yerləri aşkar edilmişdir. Sığınacaqlarda tapılan belə maddi-mədəniyyət nümunələri ulu
babalarımızın məişətindən, həyat tərzindən və dünyagörüşündən xəbər verir.
Aylarla yağış yağmayan, su çıxmayan bu qayalıqlarda il boyu möhkəm quraqlıq hökm sürürdü.
Elə bu səbəbdən də yerli əhali suya olan tələbatlarını ödəmək üçün yağış və sel sularını toplamaq
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məqsədilə mağara-məbədlərin döşəməsində su quyuları yaratdılar. Su anbarları qədim zamanlardan
bəri insanların su ehtiyacını ödəmək və əkinçilik sahələrinin suvarılması məqsədilə yaradılan su
strukturlarıdır. Məlumata görə, ilk su anbarları 5 min ildən də çox əvvəl yaradılmışdır. Yağış
suyundan qənaətcil istifadə zərurətini hiss edən insanlar tərkibi qumdan olan iri qaya parçalarını
yonaraq uzunluğu 200-800 metrə çatan novlar çapıb düzəltmişlər. Hər üç-beş mağaradan bir
hazırlanan, tutumu 5, 7, 10, 12 ton , dərinliyi isə 5 metrə çatan bu su quyularının mağaraməbədlərin döşəməsində yaradılmasında əsas məqsəd suyu uzun müddət sərin saxlamaq idi. Dağın
üstündə qayalarda çapılıb yonulan xüsusi novlar vasitəsilə yağış suyu əvvəlcə durulduculara
ötürülür, burada süzülür, lili çökdükdən sonra da bu quyulara tökülürdü. Belə quyularda su uzun
müddətli və sərin saxlanılırdı. Keşikçidağ mağaralar kompleksinin yerləşdiyi ərazinin quraq olması
ilə bağlı tarixçilər də öz əsərlərində məlumat vermişlər. Belə ki, Antik dövr tarixçisi Plutarx yazır
ki, eradan əvvəl 65-ci ildə Roma sərkərdəsi Pompey Qafqaz Albaniyasında qiyam qaldıran xalqı
cəzalandırmaq üçün buraya qoşun göndərir. Kür çayını, ucsuz-bucaqsız çölləri adlayıb uzun
məsafəni keçməyə - Kambisenanı fəth etməyə hazırlaşır və bu məqsədlə 10 min su tuluğu tədarük
etmək əmrini verir. Bununla da qoşununun suya olan ehtiyacını ödəyir. Bu torpaqların quraqlıq
olmasına sübut bu günümüzə kimi gəlib çatmış qayalıq süxurlarında qazılmış çalalar ola bilər.
Rahiblər bunlara yağış sularını yığırdılar. Onlar bu suları saxlaya və içmək üçün yararlı hala
gətirməyin yolunu bilirdilər.
Tarixdən də məlum olduğu kimi ilk insanların məşğuliyyətinin əsasını yığıcılıq və ovçuluq təşkil
etmişdir. Təbiət müxtəlif ərzaq məhsulları ilə zəngindir. Bununla belə, qədim dövrlərdə yaşayan
insanlar yaxşı dərk edirdilər ki, təbiətə etibar etmək olmaz. Odur ki, topladıqları qida məhsullarını
illərlə anbarlarda saxlayır, müharibə zamanı və ya quraqlıq illərində istifadə edirdilər. Keşikçidağ
mağara-məbədlər kompleksində məskən salmış qədim insanlar su anbarları ilə yanaşı ərzaq
anbarlarına da böyük ehtiyac duymuşlar. Belə ki, onlar ərzaq anbarları su quyularının üzərində
düzəltmişdilər. Buna səbəb suyun ətrafa sərinlik verməsi idi. Sərin su quyularına yaxın olan ərzaq
anbarlarında insanlar öz qidalarını xarab olmaqdan qoruyurdular. Su quyularının üzərində inşa
edilən ərzaq anbarlarının eni 2 metrə, dərinliyi isə 5 metrə çatırdı.
Keşikçidağ mağaralar kompleksində tapılan, qədim yaşayışın izlərini özündə əks etdirən
abidələrin araşdırılması tarixin müxtəlif dövrlərinə aid sirləri aşkar etmək üçün zəmin yarada
bilər. Keşikçidağ mağaralar kompleksinin ərazisində aşkar edilən təbii sığınacaqların, su
quyularının, ərzaq anbarlarının hər birində bir tarix yaşayır. Bu abidələrin hər biri qərb bölgəsinin
həm tarixini, həm mədəniyyətini göstərən abidələrdir. Bu ərazidə müxtəlif tarixi dövr və sahələr
üzrə çoxsaylı mütəxəssislərdən ibarət ekspedisiyanın geniş tədqiqat aparmasına ehtiyac vardır. Hər
bir bölgənin qədimliyi onun tarixi-mədəni abidələrində yaşayır. Keşikçidağ mağara-məbədlər
kompleksindəki bu unikal memarlıq abidələrinə tarixi-mədəni irsimizə qayğı ilə yanaşılır və ulu
əcdadlarımızdan miras qalan bu mədəni sərvətlərimiz gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanılır.
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ÇOCUK EDEBİYATININ İNTERAKTİF YÖNTEMLERLE
EGİTİMİNİN TEORİK-PRATİK SORULARI
Nazile Abdullazade
Asst.Prof., Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi
Xoşbaxt Aliyeva
Dr.Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi
ÖZET
Tüm halklarda olduğu gibi, Azerbaycan sanatsal edebiyatının bir kolu olan çocuk edebiyatı söz
sanatı gibi özellikleri ile karakterize edilir; çocukların yaş özellikleri, ilgi ve ihtiyaçları, zengin
hayalları, konuşmaları, bilişsel yetenekleri onların seviyelerine göre yazılmış lirik, epik ve dramatik
eserlerde yansıtılır.
Pedaqoji üniversitelerin ilköğretimde, okulöncesi eğitim ve korreksiyaedici eğitim uzmanlıklarında
ögretim konuları sırasında çocuk edebiyatının özel yeri vardır. Her üç uzmanlık üzere egitimçiler
çocuk dünyasının sirleri, garibelikleri, eğitim ve öğretim konularında şu fenin yeteneklerinden
yararlanırlar. Eskiçağ tarihe sahip Azerbaycan edebiyatında çocuk edebiyatı örneklerinin egitimi
sözlü halk edebiyatı tarihinden başlar. Eski ve orta yüzyıl temsilcilerinin yaratıcılıklarında çocuk
edebiyatı mütalaası örneklerinden başlayarak, modern çağ sanatkarlarının yaratıcılıklarına kadar
ögretim planında eks olunmuştur.
Bu gün Azerbaycan eğitiminde Bologna sistemine geçiş diger fenlerde olduğu gibi, çocuk
edebiyatının da pedagojik innovasyonlar, eğitim teknolojileri kullanılarak ögretimini karşıya sürür.
Diger taraftan, dünyada küreselleşme ve Azerbaycan milli eğitiminin Avrupa eğitim sistemine
entegrasyonu “etkinlik ve bilinçli öğrenme sağlanması”, “sorunlu sorulara cevap verme zorluğunun
geliştirilmesi”, “ulusal ve insani değerleri anlama ve değerlendirme” ihtiyacını talep ediyor.
Kurikulum uyğulaması ile ilgili ilkokul ders kitaplarında konuların ögretiminde yeni
yaklaşımlar − innovasyon teknikleri kullanma her şeyden önce, öğretmenin teorik hazırlanmasına
bağlıdır. Bu konuda eğitimli pedagojik personel çocuk edebiyatının ideolojik yönlerini, qayesini,
modern zamanla ilişkisini, sanatçının yaşadığı çevre ve zaman kesiminde yaşam tarzını iyi
öğrenmeli, sanatsal örneklerin çocuklarda estetik zevk, halkın tarihine, onun kahraman evlatlarına
sayqı, soyköke bağımlılık, nezaketlilik, alçakgönüllülük geliştirmek için çaba göstermelidir. Aynı
zamanda, novatorluk, yaratıcılık gelenekselden interaktife geçişte görsel yardımlar hazırlamak,
konuya bugünün prizmasından yaklaşma, gruplar ve çiftler halinde çalışmayı organize etme yolları
ve gidişinin araçlarının hazırlanması vb. gerektirir.
Anahtar kelimeler: Çocuk Edebiyatı, Egitim, İnteraktif, Teorik-pratik Sorular, Gelenekler
GİRİŞ. Çocuk edebiyatı küçük yaşlarından çocukların duygu ve düşüncelerini, anlama ve
kavrama becerilerini yansıtan edebiyata derler. “Edebiyat çocuğun zevk ve güzellik duygusu
bakımından gelişmesine hizmet eder. Onu oyalama, degerlendirme ve egitme işlevi görür. Duyğu
ve düşünce dünyasını dilsel ve görsel iletilerde zenginleştirir [Sever, 2003:9]. Azerbaycan
edebiyatının eski zamanlardan günümüze kadar yaranan örneklerinin içinde çocukların
dünyagörüşü ve ilgi dünyasına uygun gelen, onlarda iyi ahlaki nitelikler, humanizm, arkadaşlığa ve
kübarlığa sahip vb. nitelikleri terbiye eden edebi örnekler yeterincedir.
Böyle bir sanatçı bulamazsın ki, onun yaratıcılığında farklı yaş seviyelerinde çocuklar için
şiir, hikaye hiç olmasın. Nizami, Füzuli, Hatayi gibi eski ve ortaçağ temsilçileri, XIX yüzyılın
tanınmış yüzleri A.Bakihanov, S.A.Şirvani, C.Mammadguluzade, XX yüzyılda M.A.Sabir, A.Şaik,
S.S.Ahundov, A.Sahhat, modern çağın İ.Tapdık, H.Alibeyli, Q.Nacafzade, Z.Halil, R.Yusifoğlu,
A.Guluzade gibi söz ustaları çocuk dünyasının sihrinden kaçamamış, ince, saf duyğularını
çocuklarla paylaşmışlar.
ÇOCUK EDEBİYATININ EGİTİMİ. “Çocuk edebiyatı eserleri yaşla sınırlı degildir.
Çocuk edebiyatı eserlerini her yaştan insan zevkle okursa, o eser çocuk edebiyatı eseridir” (Oğuz,
2008:139). Tesadüf degil ki, çocuklar dünyaya gözlerini açtığında layla ile uyuyur, nazlamalarla
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büyüyor, masallarla kötünü iyiden, hayırı şerden ayırır, bulmacalarla düşüncelerini geliştirirler.
Ailede duyduklarının devamı olarak çocuk bahçede, ilkokulda yazılı edebiyyat örnekleri ile
tanışmış, hep kendi çocuk dünyalarını zenginleştirir, hep bu örneklerin yaratıcılarını yakından tanır.
Azerbaycan çocuk edebiyatının yaranma tarihi XIX yüzyılın sonu XX yüzyılın başları düşünülse
de, söz sanatı mevcut olduğu günden çocuklar için degerli örnekler yazılmıştır. Nizami, Füzuli,
Seyid Azim, Sabir, A.Şaik və b. yaratıcılığında yaş seviyesine uyğun olarak çocuklar için öngörülen
ahlaki-terbiyevi içerikli eserler yeterincedir. Bu eserler çocuk edebiyatının incilerinden sayılır.
Sanatsal edebiyatın ayrılmaz parçası sayılan bu örnekler hale bunu yapan sanatçıların
yaşadığı dönemde ögretim materyalı olarak, medrese ve okullarda kullanılmış, ders kitaplarında
yansıtılmıştır.
XX yüzyılın başlarında R.Afandiyev, M.Mahmudbeyov, F.Ağazade, A.Şaik, Ü.Hacibeyov
vb. yazarların dersliklerinde oku örneklerine geniş yer verilmiştir.
ÇOCUK EDEBİYATI NÜMUNELERİNİN ALİ PEDAGOJİ EGİTİMDE YERİ.
Ali pedaqoji üniversitelerin okul öncesi egitim, ilkokul ögretimi ve düzeltici ögrenme
uzmanlıklarında çocuk edebiyatı feni ögretilir; okulöncesi egitimde 75 saat (45 saat ders +30 saat
seminer meşğalesi), ilkokul ögretimi ve düzeltici ögrenme uzmanlıklarında bu fenin ögretimine 60
saat (30 saat ders+ 30 saat seminer) ayrılır. Farklı edebi türler ve janrlara dair çocuk edebiyatı
örnekleri seçme derslerle uzmanlıklarda ögretilir.
Azerbaycan edebiyatının eski ve ortaçağ, XIX yüzyıl, XX yüzyıl ve modern çağ dönemleri
sırasında dünya edebiyatından da seçme örneklerin ögretimi fen programı ve müfredatda
yansıtılır. Eserleri çocukların dilinin ezberi olan və ögretilen sanatçılardan biri de XX yüzyıl şairi
Mirze Alekber Sabirdir. M.A.Sabir Azerbaycan edebiyatında eleştirel-gerçekçi edebiyatın
temsilçisi, olağanüstü bir hiciv, ögretmen gibi özel bir yerə sahip sanatçıdır. Uzun zaman okulda
işlemiş şair çocuklar için lirik şiirler, masallar, manzum hikayeler də yazmıştır. Onun şocuk
eserlerinin konusunu hümanizm, dostluk, emekseverlik, büyüye sayqı, küçüklere kayğı, dürüstlük
vb. bu gibi ahlaki-manevi degerler orqanize edir. M.A.Sabirin özellikle küçük şiirleri (“Çocuk ve
buz”, “Fox ve karga”, “Yaz günleri” “Cütçü” vb.) ilkokulyaşlı çocuklar tarafından coşkuyla
ezberlenir. Tesadüfi degildir ki, şairin çocuk eserleri ilkokul ders kitapları ve programında ve
okulöncesi terbiye kurumlarının çocuk mütalaa örnekleri sırasında ana yerlerden birini kaplar.
ÇOCUK EDEBİYATI ÖNEKLERİNİN İNTERAKTİF YÖNTEMLERLE ÖGRETİMİ.
Çocuk edebiyatı örneklerinin ögretiminde verimliliyin artırılması yeni ögretim yöntemlerinin,
interaktif yöntemlerin, formaların uygulamasını gerektirir. İnteraktif ögretim aktif bilişsel
aktivitenin organize ve yönetim yöntemlerinin derlemesidir. Bu ögretim zamanı öyretmen bilişsel
problem durumunun, biilgilerin bağımsız keşfi, elde edilmesi, sahiplenme için ortamın yaratılması,
sorunu çözme sürecinde ögrencilerin aktif araştırmaçı pozisyonunu uyarır. İnteraktif yöntemli
dersde çocuk aktif araştırmaçıya çevrilir, derse ve konuya və mövzuya merak doğur, diskussiya
oluşur. Bu zaman geleneksel olandan farklı olarak, yaratıcı ve bağımsız düşünme gelişimi için
koşullar yaratılır.
Çocuk edebiyatı örneklerinin interaktif yöntemlerle egitimi zamanı ilk olarak, izleyicier
gruplara bölünür. Gruplarla ya da ciftler halinde çalışma aktif ögretimde ana araçlardan biridir. Bir
ders örneginde interaktif yöntemlerin kullanımına bakalım.
“M.A.Sabirin çocuk eserleri” konusunda dersin aşamaları interaktif ögretimde böyle
tanımlanır: motivasyon, araştırma, bilgi paylaşımı, bilgilerin tartışılması ve düzenlenmesi,
sonuçların çıktışı, yaratıcı uygulama ve degerlendirme aşamalarına ayrılır. Beyin krizi yönteminden
kullanılarak motivasyon yaratılır; bu yöntem ögrencileri yaratıcı düşünmeyi sevk ediyor. Psikolojik
bir faktör olarak, motivasyon herhangi bir aktivitenin mekanizmasıdır. Motivasyon kısmında ortaya
çıkmış sorun ve onun çözümü talepi aktif dersde düşünme sürecini çalışmaya sevk eden
ögrencilerin bilişsel aktivitesini artıran bir destek faktorü olarak yer alıyor. Bu sürecin en önemli
başarılarından biri düşüncenin özgürlüyü ve bağımsızlığıdır.
Belirli örnekleri tanıtıktan sonra araştırma aşamasında şairin çocuk eserlerinin anafikri
tanımlanır. Buna – ögrencileri önerilen sorunu çözmek için hedefli götüren, yeni bilgiler ve yeni
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sorular içeren farklı aktiviteler yardımçı olmalıdır. İşte yeni faktörlerin ögretimi ve bu sorulara
cevapların bulunması zamanı düşünmek ve yeni bilgiləri keşfetmek için uyğun koşullar yaranır.
Bilgi degişiminde Sabirin çocuk eserleri türe göre gruplaştırılır. Okul açmış, uzun zaman
ögretmenlik eden şair çocuk dünyasını yakından tanımış, onların neşe ve kederini, şaşkınlığını
şiirsel notlarla kaleme almıştır. “Şiirləri”, “Manzum hikayeleri”, “Temsilleri” başlıkları altında
tanıtım multimedya ile gösterilir. Ögrenciler ögrenirler ki, Sabirin çocuk şiirleri sırasında okulla
ilgili şiirler hakimdir. Şair okulun cennet gülünün etrini saçmasından, nimetlerinin insana hayat
vermesinden, vicdanı arıtma hakkında konuşur. Manzum hikayelerinde genç nesil yüksek ahlaki
niteliklerden etkilenir. Temsillerinde vatana, halka yararlı olmanın yolları tanıtılır. Bu aşamada
katılımçılar araştırma gedişinde kazandıkları tapıntıların yeni bilgi degişimini yapıyorlar. Sorunun
cevapını bulmak ihtiyaçı tüm araştırma katılımçılarını birbirlerinin sunumlarını aktif olarak
dinlemelerini teşvik eder.
SONUÇ. Bilgi degişimi tamamlandıkdan sonra tartışma amacıyla ögrencilere aşağıdakı
sorular sorulur: 1) M.A.Sabirin çocuk eserleri ve çocuk edebiyatı, 2) M.A.Sabirin çocuk
eserlerinin konu və ideya özellikleri, 3) Modern şocuk şiirleri ile Sabirin şiirlerinin karşılaştırmalı
seciyesi. Bu, en zor aşamadır ve tüm bilgi, beceri ve alışkanlıkların, farklı düşünce tiplerinin
(mantıksal, eleştirel, yaratıcı) mobilizasyonunu gerektirir. Mevcut aşamanın amaçı yeni gerçeklere
dayanan bilgileri sistematikleştirmek ve araştırma sorusunun cevabını bulmak için başlıca
bağlantıyı ortaya çıkarmaktır. Bilginin asimilasyonu için ana kriter onun yaratıcı kullanımıdır.
Yaratıcı uyğulama bilgini güclendirir, onun pratik önemini çocuğa anlatır. Bu nedenle, öğretmen
mümkünse öğrencilere teklif vere bilir, onlar belirli problemleri çözmek için veya yeni soruların
cevaplarını bulmak için kazanılmış bilgileri uyğulamaya çalışsınlar. Yaratıcı uygulama hemen
mümkün değilse ve önce bilgiye hakim olmanın yolunu sona kadar (model uygulamasından
başlayarak yeni ortamda uygulamaya kadar) geçmesi gerekiyorsa, bu yoldan gitmemiz gerektiği
anlamına geliyor. Tartışmalara dayanarak sunum soruları cevaplanır ve yaratıcı uyğulama ile
ögrenciler Sabirin çocuk eserlerinin rolu hakkındaki görüşlerini ifade ederler. Görüldügü gibi,
interaktif ögretim hep konunun derin ve anlamlı benimsenmesi, hep öğrencilerin yaratıcı
düşüncelerini geliştirmeye teşvik eder.
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MALATYA’DA GİRİŞİMCİ KADINLARIN KARŞILAŞTIKLARI FİNANSAL
ZORLUKLAR
FINANCIAL PROBLEMS OF ENTREPRENEUR WOMEN IN MALATYA
Neslihan DERİN
Prof. Dr. İnönü Üniversitesi
Ayşe KARA
YL. Öğrencisi, İnönü Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmanın temel amacı; Malatya ilinde kadın girişimcilerin başarılarını olumsuz etkileyen
finansal anlamda karşılaştıkları zorlukları belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Bu amacı
gerçekleştirmek için nitel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma için veriler yarı yapılandırılmış
mülakat tekniğiyle önceden belirlenmiş kadın girişimcilerden toplanmıştır. Araştırma sonucunda
kadın girişimcilerin mikro kredi bulma konusunda gerek çevresi gerekse ilgili kuruluşlar tarafından
desteklendiği fakat makro krediler konusunda ciddi zorluklarla karşılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.
Böyle bir olgunun oluşmasında en büyük nedenin makro kredilerin temini ve sürdürülebilirliğinin
sağlanmasında kadın girişimcilerin deneyim ve bilgi eksikliğinin olduğu gözlemlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Finansal Zorluklar.
ABSTRACT: The main purpose of this study; to determine the financial difficulties of women
entrepreneurs in Malatya province and to and offer solutions. A qualitative research was carried out
to achieve this aim. Data were collected from pre-determined female entrepreneurs by semistructured interview technique. As a result of the research, it was concluded that women
entrepreneurs are supported by both their environment and related institutions in finding micro
loans, but they face serious difficulties in macro credits. It is observed that the most important
reason for such a phenomenon is the lack of experience and knowledge of female entrepreneurs in
the provision and sustainability of macro credits.
Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Financial Challenges
1. Giriş

Kadınların çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının hız kazandığı ve kadın işgücünün
toplam işgücü içerisindeki oranının giderek arttığı günümüzde, ekonomik, sosyal ve teknolojik
gelişmeler bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadının toplumdaki rolünü değiştirmiş ve
onları iş yaşamının vazgeçilmez aktörleri haline getirmiş, bu süreç kadın girişimci sayısını
artırmıştır. Kadınların girişimci statüsünü kazanması hem ülke ekonomisine hem de yeni istihdam
alanlarının açılmasına ve işsizlik oranının azalmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye’de ekonomik
kalkınmada, toplumun refah seviyesinin yükseltilmesinde ve istihdamın artırılmasında kadın
girişimcinin yeri ve önemi her geçen gün biraz daha artmaktadır.
Dünya’nın pek çok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de kadın girişimciliğini desteklemek
amacıyla birçok ulusal ve uluslararası kuruluşlar aracılığıyla çeşitli program, proje ve çalışmalar
yürütülmektedir. Bu çalışmaların yapılmasına rağmen kadın girişimcilerin karşılaştıkları yapısal ve
finansal zorluklar etkisini devam ettirmektedir. Literatür taramasında kadın girişimcinin karşılaştığı
sorunların başında finansal kaynak temini ve cinsiyet temelli sorunlar etkin faktörler olarak yer
almaktadır
.
2. Girişimcilik Kavramı ve Kadın Girişimciliği
Soysal, girişimciliğin ve girişimcinin tanımlarını şöyle yapmıştır: Girişimcilik; “yeni ve
bilinmeyen bilginin yaratılması, var olan fırsatların görülmesi veya fırsatlar yaratılmasıdır.”
şeklinde, girişimciyi ise; “yenilik yapan, fırsatları gören ve bu fırsatları uygulayan, bu fikirlere
değer katan ve risk alarak bu emeği pazara süren sonunda da kazanç sağlayan kişidir.” olarak
tanımlamıştır (Erme ve Tatlı, 2015:64).

334

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

“İşkadını” ve “kadın girişimci” kavramları birbirleri ile eş anlamlı olarak kullanılsa da iki
kavram arasında taşıdıkları özellikler açısından fark bulunmaktadır. Her işkadını kadın girişimci
olamazsa da, her kadın girişimci bir işkadını özelliğine sahiptir. Kadın girişimci, girişimcilik
vasıflarına sahip, yenilikçi, yaratıcı, risk alan, kendine güvenen, fırsatları gören ve değerlendiren,
vizyonu ve cesareti ile kendi adına kararlar alan ve bu kararları doğrultusunda iş yapan kadındır.
İşkadını ise, bir iş yerinde çalışan tüm kadınlar olarak anlaşılmalıdır (Kılıç, 2016:15).
Ecevit ise, “kadın girişimci” tanımının şu çerçeveler içerisinde yapılması gerektiğini
vurgulamaktadır:
“Kadın girişimci:
• Ev dışı bir mekânda, kendi adına kurduğu bir veya birkaç işyeri olan;
• Bu işyerinde tek başına veya istihdam ettiği diğer kişilerle çalışan ve/veya işin sahibi
olması sıfatıyla ortaklık kuran;
• Herhangi bir mal veya servisin üretilmesiyle ilgili faaliyetleri yürüten, bu mal veya
servisin dağıtım, pazarlama ve satışını yapan/yaptıran;
• İşi ile ilgili olarak ilişkiye girmesi gereken kişi, örgüt, kurum ve kuruluşlarla kendi
adına ilişki kuran;
• İş sürecinin örgütlenmesi, mal ve hizmet üretiminin planlanması, işyerinin
işletilmesi, kapatılması veya işin geliştirilmesi konusunda kendisi karar veren;
• İşinden elde ettiği kazancın yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan
kadındır.” (Gürol, 2000: 262-263).
İnsanlığın var oluşundan günümüze kadar kadının çalışma yaşamı içerisinde önemli bir yeri
olmuştur. Tarihsel süreç içerisinde var olmuş medeniyetlerde kasaba ve şehirlerdeki kadınlar ebe,
terzi, çamaşırcı, hizmetli ve dükkân sahibi olarak çalışmışlar, köylerdeki kadınlar tahılların ve
hayvanların yetiştirilmesinden, yünlerin ip haline dönüştürülmesinden, çadır ve çulha
dokumasından, gıdaların konserve halinde saklanmasına dek çiftçiliğin her aşamasında yer
almışlardır. Hane halkının bütün ihtiyaçların karşılanması için büyük ve küçük
ayrımı
yapılmaksızın aile üyelerinin hepsi üretimde aktif olarak yer almışlardır. Annelik vasfının getirmiş
olduğu sorumluluklar dışında üretimde etkin rol üslenen evli kadınlar üretim fazlası mal ve
kumaşları satarak ailelerinin gelirine katkıda bulunmuşlardır (Gürol, 2000:209). Günümüzde kadın
girişimciler ekonominin değer kazanmasında, refah seviyesinin yükselmesinde ve istihdamın
artmasında önemli bir yere sahiptir.
3. Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunlar
Türkiye’de kadın girişimciler girişimci statüsünü kazanma yolunda bir takım ortak sorunlarla
karşılaşırken ayrıca erkek girişimcilerden farklı olarak kadın olmalarından yani cinsiyet temelli
sorunları da yaşamaktadırlar. Kadın girişimciler karşılaştıkları sorunlar mikro ve makro sorunlar
olmak üzere iki alana ayrılmaktadır. Mikro sorunlar; güvensizlik, ticari ve yönetsel deneyim
eksikliği, rol çatışması ve ayrımcılıklardan oluşurken; makro sorunlar ise beceri ve mesleki eğitim,
sermaye temininde kredi ve örgütlenme alanlarında kendini göstermektedir.
Ülkemizde yapılan araştırmalar sonucunda kadın girişimcilerin karşılaştıkları ortak sorunların
başında şu unsurlar yer almaktadır. Bunlar; toplum kültüründe kadın rollerinin kalıplaşmış olması,
eğitimlerinin yetersizliği, aile fertlerinin tepkileri, iş yükünün fazla oluşu, finans kaynağı bulma
güçlüğü, teşviklere erişimdeki zorluklar ve bu teşvikler hakkında bilgi eksikliği, güvenilirlik
kazanmak için kadınların erkeklerden daha fazla çaba göstermeleri ve kadınların kişisel
özgürlüklerini kullanabilme ihtiyaçlarının artması gelmektedir (Güldaval,2016:140).
Bir başka çalışmada kadın girişimcileri karşılaştıkları sorunlar iki kapsamda incelenmektedir. İlki
kadın olmaktan yani cinsiyet ayrımcılığından doğan sorunlar. İkincisi ise iş ve çevresel şartlardan
kaynaklanan sorunlar vardır.(Erme ve Tatlı,2015:65).Girişimci kadınları karşılaştıkları sorunlar;
devlet, sektör ve yasalarla ilgili makro sorunlar olduğu gibi, kadınların bireysel özellikleri ve yakın
çevreleriyle ilgili mikro sorunlar da olabilmektedir. Bu sorunların bir bölümü girişimciliğe
başlamadan önce, bir kısmı da başladıktan sonra karşılarına çıkmaktadır. (Kumkale,2015:27-28).
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4. Kadın Girişimcilerin Finansal Kaynakları Ve Kaynakların Temininde Karşılaştıkları
Zorluklar
Ülkemizde 1980’ler ve sonrasında girişimcilik alanında olumlu gelişmekler yanmış ve girişimcilik
için gerekli ortamların gelişmesi sağlanmıştır. Devlet Planlama Teşkilatınca 1989 yılında hazırlanan
“Küçük Sanayi” raporunda tanımlanan KOBİ kavramıyla girişimciliğin önemi ve gelişimi hız
kazanmıştır. 1990 yılında kurulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı kurulduğu yıldan bu zamana kadar Kobilerin ve girişimciliğin özelliklede kadın
girişimciliğinin desteklenmesinde önemli rol oynamıştır (Gümüşoğlu, Karaöz, 2013:71-72). Ancak
kadın girişimler tüm bu desteklere rağmen Kadın girişimcilerin yeni bir iş kurmak için yeterli
sermayenin temini karşı karşıya kaldıkları en önemli sorunlardan birisi olmuştur (Gürol, 2000:181).
Bir girişim düşüncesini faaliyete geçirebilmek için hem Özsermaye’ ye hem de Yabancı sermaye’
ye ihtiyaç bulunacaktır (Gürol, 2000:185). Gürol, kadın girişimcilerin işletmeleri için temin
edebilecekleri öz sermaye kaynaklarını:
a) Kişisel Birikimler
b) Arkadaşlar ve Akrabalar
c) Melek Yatırımcılar
d) Ortaklar
e) Büyük Sermaye Şirketleri
f) Risk Sermayesi Şirketleri
g) Pay Senetlerinin Halka Arzı
h) Yabancı Sermaye Piyasaları
Kadın girişimcilerin temin edebilecekleri yabancı sermaye kaynaklarını ise:
a) Ticari Bankalar
b) İşletmenin Varlıkları Karşılığı Ödünç Veren Kredi Kuruluşları
c) Ticari Krediler
d) Ekipman (Teçhizat) Kredileri
e) Tasarruf ve Ödünç Birlikleri
f) Brokerler
g) Sigorta Şirketleri
h) Kredi Kooperatifleri
i) Tahviller
j) Pay Senedi ve Tahvillerin Özel Yatırım Kuruluşların Satılması
k) Küçük İşletme Yatırım Firmaları
l) Küçük İşletmeler Ödünç Firmaları olarak sıralamaktadır (Gürol, 2000:186-199).
İşletmenin kuruluş aşamasında gerekli olan finansman için başvurulan kaynaklar erkek ve kadın
girişimciler için farklı olmaktadır. Erkek girişimciler girişimlerinin başlangıç aşamasında öz
sermayeleri yanında, finansman kaynağı olarak yatırımcı ve bankalardan da kredi temin edebilirken,
kadınlar ise genel olarak kişisel varlık veya birikimlerinden yararlanma yoluna başvurmaktadırlar
(Gürol,2000:232).
Finansal kaynakların teminde kadın girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar şu başlıklar altında
toplanmıştır:
• Özsermaye/İşletme sermayesi yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar
• Kredi temin etmede yaşan zorluklar
• Kredinin tutarı, maliyeti ve vadesi ile ilgili sorunlar
• Krediyi sağlamada teminat sorunları
• Kredinin ödemesiz süresine ilişkin sorunlar
• Sermaye piyasasından fon elde etmede karşılaşılan sorunlar
• Finansal yönetimdeki yetersizliklerden kaynaklanan sorunlar
• Alternatif finansman tekniklerinden yeterince yararlanılmaması ile ilgili sorunlardır(…….)
5. Araştırma
5.1.
Araştırmanın Amacı ve Önemi: Araştırmanın Amacı ve Önemi: Bu çalışmanın temel
amacı; Malatya ilinde kadın girişimcilerin başarılarını olumsuz etkileyen finansal anlamda
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karşılaştıkları zorlukları belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Ülkemizde her geçen gün kadın
girişimci sayısı artmaktadır. Kadın girişimcilerin karşılaştıkları finansal zorlukları ortaya koymaya
dönük gerçekleştirilen bu çalışma ile kadın girişimcilerin başarılı olmaları için önlerindeki engeller
daha bir net ortaya çıkacaktır. Kadın girişimcilerin karşılaştıkları finansal zorlukların giderilmesine
yönelik öneriler onların başarılarına katkı sunacağı düşünülmektedir.
5.2.
Yöntem: Bu çalışma nitel bir araştırma özelliği taşımaktadır. Çalışmamızda veri
toplama yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme metodu kullanılmıştır. Bu yöntemde tıpkı
yapılandırılmış görüşmelerde olduğu gibi daha önceden belirlenmiş sorular vardır. Yarı
yapılandırılmış soru formumuzda yer alan sorular katılımcılara yüz yüze görüşmelerle iletilmiş ve
cevap alınmıştır. Yarı yapılandırılırmış görüşme metoduyla toplanan veriler betimsel analiz
kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgular, konu ile ilgili literatürdeki bilgiler ışığında
yorumlanmıştır.
5.3.
Değerlendirme ve Bulgular
Araştırmada elde edilen verilerin değerlendirilmesi, görüşmelerde sorulan 10 temel soruya verilen
yanıtların yorumlanması ile oluşmuştur.
Soru1: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?
Yapılan görüşmede katılımcıların tümünün lisans mezunu oldukları tespit edilmiştir. Katılımcılar iş
sahasında minimum dokuz maksimum on sekiz yıllık bir zaman diliminde faaliyette bulunduklarını
belirtmişlerdir.
Soru2: Girişimci kadın olma statüsünü tercih etmenizdeki temel unsur/unsurlar nedir?
Girişimcilik ruhunun getirmiş olduğu cesaret, riskleri göze alabilen, aşırı karalı olmaları ve
hedeflerinin peşinden gitmek oluğunu belirtmişlerdir. Üç katılımcının baba mesleklerinin esnaflık
ve ticaret erbabı olduklarını ifade etmişlerdir. Bir katılımcı sağlık sorunları nedeniyle ofisini açtığı
diğer katılımcı ise ailevi nedenlerden dolayı ofis açmak durumunda kaldıklarını belirmişlerdir.
Soru3: Kadın girişimci olarak kaç yıldır faaliyette bulunmaktasınız?
Kadın girişimci olmadan önce bir dönem özel kuruluşlarda çalıştıklarını ve daha sonra kendi
ofislerini açtıklarına değinmişlerdir. Bu süreçte kuracakları işletmeleri için hem finans hem de
deneyim kazanmışlardır. Bir katılımcı sadece lisans mezunu olduktan hemen sonra işyerini açtığını
söylemiştir.
Soru4: İşletmenizi kurarken ne tür zorluklar ve engellerle karşılaştınız?
Katılımcıların çoğunluğu işletmelerini kurarlarken aile desteği ile kişisel birikimlerini
kullandıklarını ifade ederek, büronun araç geçer teminini ve aylık giderlerini bu sayede
karşıladıklarını belirmişlerdir. Katılımcılardan biri insan ilişkilerinin çok önemli olduğunu ve iş ile
ilgili bir sıkıntı durumunda onların yardım ve desteğini aldığına değinmiştir. İki katılımcı ise en
büyük sıkıntının yine kendi meslektaşları olduklarını ve onların pastanın bölünmesini
istemeyişlerinden kaynaklanan sıkıntılar ile toplumun kadına cinsiyet faktörü nedeniyle bakış
açısının değişmediğini ifade etmişlerdir. Bir bayan oldukları için işyerinin kirasının düşük ve güzel
bir yerde olmasının önemli olmadığını aksine güvenli olarak gidiş gelişin sağlanacağı bir yerde
olmasının daha önemli olduğuna değinilmiştir. Halbuki bir işletme için en önemli olanın, iş yerinin
bulunduğu yerdeki müşteri potansiyeli olduğunu belirtmişlerdir.
Kadın girişimcilerin karşılaştığı bir diğer engelin iş çevrelerindeki insanların kadın olmalarından
dolayı güvensizliğin olduğunu bu yüzden bazı inşaların iş getirmekten çekindiklerini ifade
etmişlerdir.
Soru5: Girişimci kadın olma yolunda karşılaştığınız en önemli zorluklar ve engeller neler?
Girişimci kadın olma yolunda karşılaştıkları en büyük engellerin kendi meslektaşları olduklarını ve
cinsiyet ayrımcılığı ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmişlerdir.
Soru6: İşletmenizi kurarken ne tür finansal kaynaklardan faydalandınız?
İşletmelerini kuruluş aşamasında kişisel birikimlerinden yani öz kaynaklarından ve aile desteğinden
fayda sağladıklarını belirtmişlerdir. Bir katılımcı KOSGEB’in faizsiz kredi desteğinden
faydalandığını ifade etmiştir. Katılımcılardan ikisi KOSGEB’in hizmet sektöründeki meslek
erbaplarına bir desteğinin olmadığını özelliklede kuruluş aşamasında olması gerektiğini
vurgulamışlardır.
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Birikimleriniz olmasaydı kredi kuruluşlarından kredi teminin de bulunur muydunuz sorusuna ise
hayır bulunmazdık öncelikle çalışıp birikimi sağladıktan sonra kuruluşu gerçekleştireceklerini
belirtmişlerdir.
Soru7: Finansal kaynakların temininde karşılaştığınız zorluklar neler?
Katılımcılar günümüzde kredi kuruluşlarının cinsiyet ayrımı yapmadığını sadece işletmenin finans
geçmişine ve bilançosuna bakarak kredi ödemesinde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Ancak gene
de kadınlar yukarıdaki ifadelerden görüleceği makro kredi kullanma konusunda isteksizler.
Soru8: Finansal kaynaklarınızın yönetiminde nasıl bir yol izlemektesiniz?
Öncelik kuruluşun ödemelerinin yapılması gerektiğini, gelir-gider dengesinin sağlanması
gerektiğini ve müşterilerin ödemelerinin düzenli olduğunu ifade etmişlerdir. Kadın olarak fazla
kontrolcü ve detaycı olduklarını bundan ötürü her şeye bütüncül bir çerçeveden baktıkları için
riskleri daha minimize edebildiklerini belirmişlerdir.
Soru9: Yeni kadın girişimciler için finansal kaynak temin ederken ne tür öneri ve tavsiyelerde
bulunursunuz?
Katılımcılar kadın girişimci adaylarına şu önerilerde bulunmaktadırlar:
• Kişisel bir sermayenin olmasını
• KOSGEB desteklerinin hangi alanda ve kimlere olduğunun bilinmesi
• Banka kredi oranları hakkında bilgi sahibi olunması
• Kurulacak olan iş alanı ile ilgili bilgi sahibi ve deneyimin olması
• Devletin imalat sektörüne desteğin çok fazla olması nedeniyle kadın girişimcilerin bu sektörde
faaliyette bulunabilecekleri tavsiye ve önerilerde bulunmuştur.
Soru10: Bir girişimci kadın olarak uluslararası arenaya açılmayı hiç düşündünüz mü?
Düşündüyseniz ne gibi çalışmalarda bulundunuz? Uluslararası arenaya açıldıysanız hangi tür
engeller ve zorluklarla karşılaştınız?
Katılımcılardan sadece birisi uluslararası arenaya açılmayı düşünmediğini diğer katılımcıların
düşündüğü belirtilmiştir. Fakat katılımcıların tümü uluslararası alanda faaliyette bulunmadıklarını
sadece uluslararası fuara katılımda bulunduklarını ifade etmişlerdir. Eğer uluslararası faaliyette
bulunacakları bir alan belirlemiş olsalardı ilk önce bu alanla ilgili fizibilite çalışması yapılması
gerektiğini belirtmişlerdir. Adaptasyon ve dil konusunda zorluklarla karşı karşıya kalabileceklerini
bunun da zamanla düzelebileceğini ifade etmişlerdir.
6. Sonuç ve Öneriler
Kadın girişimcilerin karşılaştıkları önemli zorlukların üstesinden gelinebilmesi ve kadın girişimci
sayısını arttırmanın yollarından birisi de, kadınları girişimci olmak yolunda cesaretlendirmektir.
Türkiye’de kadınların finansal kaynak temininde banka mevzuatı açısından banka kredisi, ipotek ve
diğer mali kredilerden yararlanmaları konusunda ayrımcı ve engelleyici kurallar söz konusu değil
aksine bu konuda kadın girişimcileri destekleyici politikalar ve düzenlemeler yapılmaktadır. Ancak
girişimci adayı olabilecek kadınların birçoğu ayrılan fon kaynaklarından ve kredi kullanım
olanaklarından habersiz ve bilgilendirme düzeyleri yeterli olmadığı için (Gürol,2000:283) makro
kredilerden yeterince faydalanamamaktalar. Kadın girişimcilere yönelik özel eğitim ve
bilgilendirme toplantılarının, daha önce makro kredi kullanıp işinin büyütmüş kadın girişimcilerin
deneyimlerinin öğrenilmesinin bu zorluğu aşmada katkı sunacağı düşünülmektedir.

338

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

Kaynakça
1. Erme, T., & Tatlı, M. (2015). Sosyal Girişimcilik Açısından Kadın Girişimciliği: Ulusal ve
Uluslararası Perpektifte Gelişim Süreci ve Sorunları Üzerine Bir İnceleme. II.
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE KARİYER SEMPOZYUMU, (s. 62). MUĞLA.
2. Güldaval, T. (2016). Orta Gelir Tuzağı ve Kadın Girişimciliği. Nobel Akademik Yayıncılık
Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
3. Gümüşoğlu, Ş., & Karaöz, B. (2013). Tarihsel Süreçte Girişimcilik: Muğla Örneği.
Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, (s. 71-72). Muğla.
4. Gürol, A. (2000). Türkiye'de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar, Sorunlar,
Beklentiler ve Öneriler. ATILIM ÜNİVERSİTESİ YAYINI-2.
5. Gürol, A. (2000). Türkiye'de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar, Sorunlar,
Beklentiler ve Öneriler. ATILIM ÜNİVERSİTESİ YAYINI-2.
6. KILIÇ, S. (2016). Kadın Girişimcinin Yol Haritası. Gazi Kitabevi Tic. Ltd. Şti.
7. Kumkale, İ. (2015). Kadın Girişimciliğinin Stratejik Liderlik Yetkinlikleri Açısından
İncelenmesi. Ekin Basım Yayın.

339

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

SAĞLIK KURUMLARINDA VİZYONER LİDERLİK DAVRANIŞININ
ÇALIŞANLARIN PSİKOLJİK RAHATLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF VISIONARY LEADERSHIP ON PSYCHOLOGICAL SAFETY IN
HEALTH INSTITUTIONS
Neslihan DERİN
Prof. Dr. İnönü Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmanın amacı çalışanların algılamalarına göre, sağlık kurum yöneticilerinin vizyoner liderlik
davranışlarının, hemşirelerin psikolojik rahatlık düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir.
Araştırmayı gerçekleştirmek amacıyla Malatya merkezde faaliyet gösteren özel ve kamu
hastanelerinde hemşire olarak çalışan 411 kişiden anket yöntemiyle veriler toplanmıştır. Toplanan
veriler üzerinde korelasyon ve regresyon analizleri yapılarak sağlık kurum yöneticilerinin vizyoner
liderlik davranışının, hemşirelerin psikolojik rahatlık düzeyleri üzerinde anlamlı pozitif bir etkiye
sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vizyoner Liderlik, Psikolojik Rahatlık, Sağlık Kuruluşları
ABSTRACT: The aim of this study is to determine the effect of visionary leadership behaviors of
health institution managers on psychological safety of nurses. In order to carry out the research,
data were collected from 411 people working as nurses in private and public hospitals in Malatya.
Correlation and regression analyses were performed on the collected data and it was concluded that
the visionary leadership behaviors of health institution managers had a significant positive effect on
psychological safety of the nurses.
Keywords: Visionary Leadership, Psychological Safety, Health Institutions
GİRİŞ
Günümüzün hızlı değişen ve giderek karmaşıklaşan sağlık sektöründe, geleceği doğru okuyabilen
ve kurumlarını bu geleceğe hazırlayan vizyoner liderlere, günümüzde geçmişe nazaran daha çok
ihtiyaç duyulmaktadır. Vizyoner lider, hem kendisi hem de kurumu için vizyon belirleyen kişidir.
Bu liderler vizyonu belirlediği gibi vizyonun hayata geçmesi ve kurumun vizyona ulaşması için
vizyonu doğru bir şekilde iletirler, paylaşır hale getirirler ve kaybını önlemeye çalışırlar.
Oluşturdukları vizyon, çalışanlarda bir hedef ve işlerinde bir anlam duygusunun gelişmesine yol
açar. Vizyoner lider, sunduğu açık vizyonla takipçilerinde hedef çatışmasını azaltır, aynı zamanda
neden hedeflere ulaşılması gerektiğine yönelik mantıklı sebepler oluşturur. Çalışanlara vizyonla
birlikte açık bir hedef sunulması onların kendilerini iyi ve güvende hissetmelerinde önemli bir
faktördür. Neden çaba göstermeleri gerektiğini anlayan kişiler, daha özerk bir akıl yürütmeyle
kendisini daha rahat hisseder, daha rahat kendini ifade eder ve hedefler doğrultusunda korkmadan
öneriler geliştirir.
Bu çalışmanın amacı sağlık sektöründe vizyoner liderliğin sağlık çalışanlarının psikolojik rahatlık
algıları üzerindeki etkisini belirlemektir. Geçmiş çalışmalarda liderliğin çalışanların psikolojik
rahatlık düzeyleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır ancak bu çalışmanın özel bir liderlik türü olan
vizyoner liderliğin psikolojik rahatlık düzeyi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik olması ve
sağlık sektöründe yapılmış olması nedeniyle alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
1.VİZYONER LİDER
Son zamanlarda yapılan ampirik araştırmalar ve meta-analitik incelemeler, kişi, grup, organizasyon
seviyesinde vizyoner liderliğin güçlü etkisini gösterirken, günümüzde bir çok liderlik ekolleri,
takipçileri tarafından vizyoner ve ilham verici olarak tanımlanan liderlik türünü tartışmaktadırlar
(Groves, 2006:566-567).
Vizyoner, vizyonu olan, yani geleceği görebilen, yönlendirebilen kişidir (Bridge, 2003:47).
Vizyoner lider, kurum içinde gerçekçi, güvenilir, etkileyici bir gelecek yaratma, insanları topluca
etkileyebilecek ve harekete geçirebilecek vizyonlar oluşturma yeteneğine sahiptir
(Kalyoncu:2008:7). Vizyoner lider, şu anda yapılanlarla ileride arzu edilenler arasında bağ kurar ve
***Bu bildiri İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, SBA-2019-1599 numaralı proje kapsamında desteklenmiştir.
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(Brown ve Anfara, 2003:16-34). takipçilerine nasıl bir gelecek tanımlayacağına, bu gelecek
doğrultusunda onları nasıl hareket ettireceğine ve amaçları nasıl başaracağına odaklanır (Sarwat ve
diğ., 2011:661). Lider davranışlarıyla, takipçilerinde geleceğe yönelik ümit ve güvenin oluşmasına
yol açar ve organizasyonun vizyon ve amaçlarını, çalışanların önemli değerleri, gayeleri ve
hedefleri ile birleştirici rol oynar. Aynı zamanda lider çalışanların, günlük işlerinin gelecekte
gerçekleşecek olan vizyona katkısının ne olduğunu görmelerine yardımcı olur (Kearneya, 2019;
Dent vd., 2005:647).
Vizyoner liderin bu şekildeki davranışları, çalışanlar arasında vizyonun netliğini artırır, çalışanların
vizyona odaklanmasını ve vizyon etrafında eşgüdümlü bir şekilde çalışmasını sağlar. Çalışanların,
vizyonu anlamaları, benimsemeleri, çalışanların vizyonu paylaştıklarının göstergesidir. Liderler tek
başlarına vizyonlarını gerçeğe dönüştüremeyeceklerini bilirler bu yüzden vizyonu paylaşılır hale
getirmek için ellerinden geleni yaparlar. Paylaşılan vizyonun gerçeğe dönüştürülmesi için,
takipçilere gereken şekilde yardım edilir ve destek verilir, onlara karşı kolaylaştırıcı olunur, karar
alma süreçlerinde inisiyatif kullanmaları sağlanır. Bu nedenle takipçilere daha iyi pozitif deneyimler
ve özgüvene yol açan görevler vererek onların bağımsız olarak çalışmalarına izin verilir. Böylece,
takipçiler için duygusal (bağlanma, coşku ve başarı) bir ortam yaratılır aynı zamanda kendi
yetkinliklerine ikna edilerek özgüvenleri artırılır (Saba vd. 2017:63-64). Özgüveni artan kişi
kendisini daha rahat hisseder ve duygu, düşünce ve önerilerini rahatlıkla paylaşır hale gelir.
2.PSİKOLOJİK RAHATLIK
Psikolojik rahatlık, grup içinde, kişilerarası iyi niyetle alınmış
risklerin
negatif
sonuçlanmayacağına dair oluşan güven duygusunu (Edmondson, 1999:354; Kruzich vd. 2014;
Guchait vd. 2014:31) ve kişilerin hatalarının, başarısızlıklarının yüzlerine vurulmayacağı, bunlar
için cezalandırılmayacaklarına yönelik inançlarını yansıtır (Lee, vd. 2004:311). Grup içinde
psikolojik rahatlık, bireylerin, özgürce konuşma konusunda kendilerine güven duymaları ve
başkalarının onaylamaması veya kendilerini etkileyebilecek negatif sonuçlar için
sınırlandırılmadıkları durumlardaki deneyimlerini ifade eder. Psikolojik rahatlığın olduğu
gruplarda, bireyler konuşmalarından dolayı ayıplanmaz, utandırılmaz, reddedilmez ve
cezalandırılmazlar (Guchait vd., 2014:31). Dolayısıyla psikolojik olarak rahat olan insan iş
çevresine güvenerek daha rahat risk alır ve öneriler geliştirir. Tam tersi durumda çalışan eğer iş
çevresine güvenmez, iş çevresiyle ilgili negatif algısı varsa risk algısı artar dolayısıyla psikolojik
olarak rahat olamaz.
Çalışanların psikolojik rahatlık algılarını etkileyen önemli faktörlerden birisi de kabul edilen liderin
davranışlarıdır. Geçmişte yapılan araştırmalar, destekleyici ve pozitif liderliğin çalışanların
psikolojik rahatlık algılarını önemli oranda etkilediğini ortaya koymuştur (Rao Jada ve
Mukhopadhyay, 2017:228).
3. SAĞLIKTA VİZYONER LİDERLİK VE PSİKOLOJİK RAHATLIK
Yeni sağlık projelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır. Tüm bunları uyumlu bir şekilde
yönetirken, yöneticinin liderlik hünerlerinin gelişmesi, takım çalışması ve bilgi yönetimi önemli
rol oynar. Etkili bir lider, organizasyonunu şimdiki halinden geleceğe organizasyonu taşımalıdır.
Bunu da organizasyona yönelik potansiyel fırsatlara yönelik vizyon, değişime yönelik çalışanlarda
bağlılık, enerji ve yeni kaynakları harekete geçirecek yeni bir kültürel yapı ve stratejiler oluşturarak
sağlayabilir (Alarcon ve diğ. 2002:336-341). Sağlık işletmelerinin, sürekli iyileşme, yüksek kaliteli
bakım, yaratıcılığın geliştirildiği ortam, tatmin edici yeniliklerin yapıldığı akademik çevrenin
oluşumunda paylaşılan bir vizyona ve etkili bir liderliğe ihtiyacı vardır. Sürekli gelişimin ve
gelişimin vazgeçilmez bir ilkesi liderliktir. Sağlıkta vizyoner lider, sağlık sektöründeki değişimi ve
fırsatları, farklı açılardan değerlendirebilme ve aksiyona geçirme becerisine sahip kişidir. Böyle bir
kişi, sağlık işletmelerinde takipçilerini bir takım olumlu tutum ve davranışa yönlendirerek
performanslarının artışına yol açabilir.
Konuyla ilgili farklı sektörlerde yapılan çalışmaların vizyoner liderliğin çalışanlarda bir takım
olumlu tutum ve davranışa yol açarken olumsuz tutum ve davranışlar üzerinde azaltıcı etkisinin
olduğu gözlemlenmektedir. Bu örneklerden birisi Densten (2005), Avustralya kolluk kuvvetleri
teşkilatında çalışan 580 üst düzey yönetici ile yaptığı deneysel araştırmadır. Bu araştırmada, liderin
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algılanan vizyoner liderlik davranışlarının takipçilerinin tükenmişlik düzeylerini azaltabileceği
sonucuna ulaşmıştır. Vizyonla birlikte insanlara işleriyle ilgili bir hedef ve amaç verilmesi, kişilerin
işlerini daha anlamlı bulmalarına yol açabilmektedir. Bu anlamlılık duygusu, kişileri daha enerjik
kılarak tükenme düzeylerinin azalmasını sağlayabilmektedir.
Fettahoğlu ve arkadaşlarının (2018), Türkiye’de 384 öğretmen üzerinde yaptıkları araştırmada,
vizyoner liderlik davranışları ve alt boyutlarının, örgütsel destek ve alt boyutları üzerinde pozitif
yönde bir etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmışlardır. Bu bulgu, yöneticinin vizyoner liderlik
davranışlarının, çalışanların örgütsel destek algısına yol açacağını ortaya koymaktadır.
Çalışanların ilerlemesinde, iyi oluşlarına katkı sağlayan yönetim desteği de psikolojik rahatlığın
oluşmasında teşvik edici bir öncüldür. (Hirak vd.2012). Ulaşılabilir olmak, açıklık hoşgörü,
tutarlılık gibi bir takım lider davranışları psikolojik rahatlığı teşvik edici kritik öncül rolündedir.
Çalışan, yöneticisini yetersiz bulur, geleceği belirsiz olarak algılarsa risk algısı artar ve psikolojik
rahatlık düzeyi düşer (Rao Jada ve Mukhopadhyay, 2017:228).
Yukarıdaki araştırmaların sonucu ve literatürde yer alan lider üye etkileşimi gibi liderlikle ilgili
teoriler sağlık sektöründe yöneticilerin sergiledikleri vizyoner liderlik davranışının çalışanların
psikolojik rahatlık düzeyleri üzerinde olumlu pozitif etkisinin olabileceğini düşündürtmektedir. Bu
bilgiler doğrultusunda araştırmamızın temel hipotezi “sağlık yöneticilerinin sergiledikleri vizyoner
liderlik davranışının, hemşirelerin psikolojik rahatlık düzeyleri üzerinde pozitif yönde anlamlı
etkisi vardır” şeklinde tasarlanmıştır.
4.METODOLOJİ
4.1.Araştırma Amacı: Sağlık çalışanlarının (hemşirelerin) yöneticilerinin vizyoner liderlik rollerini
algılayışları ile kendilerinin hissettikleri psikolojik rahatlık algıları arasında bir ilişki olup
olmadığını, ilişki varsa vizyoner liderliğin, psikolojik rahatlık algısını ne oranda etkilediğini ortaya
koyabilmektir.
4.2.Araştırmanın Yöntemi: Araştırma Malatya merkezde görev yapan hemşireler üzerinde
gerçekleştirilmiştir. 411 adet hemşireye ulaşılmış ve kendilerinden yüz yüze anket yöntemiyle
veriler toplanmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların demografik
özelliklerine ilişkin sorular yer almaktadır, ikinci kısımda Rosenbach ve Sashkin (2007) tarafından
geliştirilen, yazarlar tarafından Türkçeye çevrilen vizyoner liderlik ölçeği, üçüncü kısmında ise
üçüncü kısmında ise Orjinali Edmondson,(2010) tarafından geliştirilen ve Türkçeye uyarlaması
Yener (2015) tarafından gerçekleştirilen toplam 7 maddeden oluşan psikolojik rahatlık ölçek
kullanılmıştır. Ölçekler beşli likert olarak tasarlanmıştır.
Araştırmaya katılanların %46’sı “26-35” yaş grubu arasında; %65’i lisans mevzunu; %35’i “2-5”
yıl arasında kurumlarında çalışmaktalar; %30’u “2-5” yıl arasında mesleklerinde görev
yapmaktalar; %42,3’ü yoğun bakım hemşiresi; %53’ü sözleşmeli ve %47’si kadrolu olarak
çalışmaktadırlar..
4.3. Bulgular
4.3.1. Değişkenlere İlişkin Ortalamalar ve Korelasyon Analizi
Araştırmada öncelikle değişkenlere ait ortalamalar hesaplanmıştır. Değişkenler arası ilişkileri ortaya
koymak için de korelâsyon analiz yapılmıştır. Elde edile bulgular Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1: Betimleyici İstatistikler ve Korelâsyon Katsayıları
(N=411)
Betimleyici İstatistikler
Değişkenler
S.S
1
2
X
1.Vizyoner Liderlik
2,9372
,82654
,415**
1
2. Psikolojik rahatlık
2,9249
,72495
1
,415**
**p<.01; *p<.05
Vizyoner liderlik ve Psikolojik rahatlık temel değişkenlerine ilişkin ortalama değerler Tablo 1’de
yer almaktadır. Veriler 5’li likert ölçeğine göre toplanmıştır. Aritmetik ortalamaların
yorumlanmasında aşağıdaki aralıklar dikkate alınmıştır (Murray and Foster, 2000, 633–638).
1,00 ≤ aritmetik ortalama ≤ 2,60 : Düşük
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2,60 < aritmetik ortalama ≤ 3,40 : Orta
3,40 < aritmetik ortalama ≤ 5,00 : Yüksek
Bu aralıklar dikkate alınarak sağlık çalışanlarının yöneticilerine yönelik vizyoner liderlik ve
psikolojik rahatlık algıları orta düzeydedir. Tablodan korelâsyon değerleri incelendiğinde vizyoner
liderlik ve psikolojik rahatlık arasında pozitif yönlü, anlamlı, orta düzeyde ilişkinin olduğu
söylenebilir.
4.3.2. Regresyon Analiz Bulguları
Yapılan regresyon analizi sonucu elde edilen bulgular aşağıdaki Tablo-2 de sunulmuştur.
Tablo 2: Regresyon Model Özeti
R
Model R
Düzenlenmiş Std.
Hata
kare R kare

İstatistikler

Durbindf1 df2 Anlamlılık Watson

R
kare F
Değişimi Değişimi
1
,415a
,172
,170 66032 ,172
85,199 1
a. Bağımlı Değişken: Psikolojik Rahatlık
b. Bağımsız Değişken: Vizyoner Liderlik
Tablo3:Katsayılar
Model
Standardize
Standardize Edilmemiş
Katsayılar
Katsayılar
B
Std. Error
Beta
1,855
,120
(Sabit)
1Vizyoner Liderlik
,364
,039
,415
a. Bağımlı Değişken: Psikolojik Rahatlık

409

,000 1,759

t

Anlamlılık

15,412
9,230

,000
,000

Yukarıdaki tablo sonuçlarından da görüleceği üzere (p<.01) anlamlılık düzeyinde Vizyoner liderlik
uygulamalarının çalışanların psikolojik rahatlık algıları üzerinde β= .415 düzeyinde bir etkiye sahip
olduğu tespit edilmiştir. Yine görüleceği üzere Durbin-Watson değeri çalışmada herhangi bir otokorelasyon sorunu olmadığını işaret etmektedir.
SONUÇ
Bu araştırmanın bulgularına bakıldığında sağlık çalışanı olan hemşirelerin bir üst yöneticiyi
vizyoner lider olarak algılamaları ve psikolojik rahatlık algıları orta düzeyde bulunmuştur. Yapılan
korelasyon analiz sonucunda hemşirelerin yöneticilerini vizyoner lider olarak algılamaları ile
psikolojik rahatlık düzeyleri arasında anlamlı pozitif ilişkinin olduğu görülmüştür. Regresyon
analizinde ise vizyoner liderliğin %17 gibi bir oranda hemşirelerin psikolojik rahatlıkları üzerinde
açıklayıcıyı etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar yöneticilerin vizyoner liderlik
becerilerini artırmalarının, çalışanların ortamı güvenli hissederek risk alma davranışı olarak
nitelendirilen psikolojik rahatlık düzeylerini artıracağını ortaya koymaktadır. Çalışanların psikolojik
rahatlık düzeylerinin yüksekliği daha sesli düşünmelerine, yaratıcı ve yenilikçi olmalarına yol
açacaktır.
Konuyla ilgili araştırmacılar farklı sektörlerde ve farklı örneklemlerde araştırmayı
tekrarlayabilirler. Aynı zamanda farklı liderlik tarzlarıyla çalışanların psikolojik rahatlıkları
arasındaki ilişkiler ve bu iki değişkenin farklı örgütsel tutum ve davranışlarıyla etkileşimleri
incelenebilir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME TERCİHLERİ İLE
MUTLULUK DÜZEYİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
Nurgül ÖZDEMİR
Dr.Öğr.Üyesi İzmir Demokrasi Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin öğrenme tercihlerinin onların mutluluk düzeyleri üzerindeki
etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerini, görece
büyük bir örneklem üzerinde ortaya koyması bakımından tarama modelinde, betimsel bir
çalışmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen,
Doğan ve Çötok (2011) tarafından Türkiye’ye uyarlaması yapılan Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa
Formu kullanılmıştır. Beşli likert tipindeki ölçek tek boyuttan oluşmaktadır ve ölçeğin Cronbach
Alpha güvenirlik katsayısı .85 bulunmuştur. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü
anova analizi, basit korelasyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verileri farklı
fakültelerden 320 lisans öğrencisinden toplanmıştır.
Üniversite yaşamı bireyin yaşamında, en aktif ve mutlu olması beklenen bir süreçtir. Bu beklentinin
aksine araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin düşük düzeyde olduğu
görülmüştür. Araştırmada deneyerek ve gözlem yaparak öğrenme eğilimine sahip öğrencilerin daha
yüksek mutluluk düzeyi ortalamasına sahip olduğu gözlenmiştir. Bu çerçevede üniversite eğitimi
sürecinde uygulanan eğitim programlarında, daha fazla deneyerek öğrenme, gözlem yaparak
öğrenme fırsatları içeren uygulamalara yer vermenin yerinde olacağı söylenebilir. Böylelikle
gençlerin üniversite yaşam doyumunun daha yüksek olması buna bağlı olarak da üniversite
eğitimlerini daha mutlu bir biçimde tamamlamaları mümkün olabilir. Araştırmada ayrıca üniversite
öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin cinsiyete, ekonomik durum algısına, akademik başarı algısına,
sosyal çevre algısına, sosyal iletişim becerisine göre değiştiği gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğrenme Tercihi, Mutluluk
GİRİŞ
Geleneksel psikolojinin bakış açısı altında son zamanlara kadar daha çok bireyin mutsuzluğuna ya
da olumsuzlukların nedenlerine ilişkin çalışmalar ön plana çıkarken mutluluk, zihinsel dayanıklılık,
wellness gibi konular gözardı edilmiştir (Linley vd., 2006;Yetim,2001).Pozitif psikolojinin yarattığı
etki ile bu eksikliğin giderilmesine yönelik çalışmalar son zamanlarda artmaya başlamıştır.
Pozitif psikolojinin kendini gerçekleştirme çabasındaki insanı inceleme odağına alan bakış açısı
çerçevesinde bireyin mutluluğu önemli çalışma konularından biri haline gelmiştir. Mutluluk,
kendini gerçekleştirme yolunda insanın ulaşmak istediği tam verimliliğin bireyde oluşturduğu
doyum halini ifade eder. Deiner (1984) mutluluğu öznel iyi oluş hali olarak tanımlamıştır. Bu
tanımlamada öznel iyi oluş uzun bir süreçte bireyin genel olarak nasıl hissettiğini ifade eder ki bu
mutluluk kavramında karşılık bulur (Diener vd., 1997). Bir başka tanıma göre mutluluk bireyin
yaşamında daha çok olumlu hissetmesi ve yaşam doyumunun yüksek olmasıdır (Doğan,
Saplamaz,2013).
Mutlu bireyler yaşam doyumu daha yüksek, gelecek beklentileri daha fazla, daha yaratıcı, uzun
süreli ilişkiler kurup devam ettierebilen kişileridir (Lyubomirsky vd.,2005; Deiner ve
Seligman,2002).
Yapılan çalışmalarda bireyin mutluluğunu belirleyen birçok faktör olduğu ortaya konulmuştur
(Deneve ve Cooper,1998; Deci ve Ryan,2000;Spangler ve Palrecha,2004;Doğan ve
Saplamaz,2013;Diener,2000;Tümkaya, 2011).Bu faktörler kişilik özelliklerinden başlayıp yaşam
koşullarına, ihtiyaçlarına, tercihlerine kadar çok geniş bir yelpazeye sahiptir.Yaşam boyu devam
eden bir süreç olan öğrenmenin de birey için yaşamsal bir ihtiyaç olduğu düşünüldüğünde öğrenme
tercihlerinin de bireyin mutluluğunu etkileyeceği söylenebilir.Bu düşünceden hareketle bu
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çalışmada üniversite öğrencilerinin öğrenme tercihlerinin onların mutluluk düzeyleri üzerindeki
etkisi incelenmeye çalışılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerini, görece büyük bir örneklem üzerinde ortaya
koyması bakımından tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır.
Örneklem
Araştırma verileri farklı fakültelerden 320 lisans öğrencisinden tesadüfü örnekleme yöntemiyle
toplanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak Hills ve Argyle (2002) tarafından geliştirilen, Doğan ve
Çötok (2011) tarafından Türkiye’ye uyarlaması yapılan Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu
kullanılmıştır. Beşli likert tipindeki ölçek tek boyuttan oluşmaktadır ve ölçeğin Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı .85 bulunmuştur.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü anova analizi, basit korelasyon analizi
teknikleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmada üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeyleri
incelenmiş analiz sonuçları Tablo.1. de verilmiştir.

betimsel istatistiksel tekniklerle

Tablo.1. Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler
Ölçek
N
Min.
Max.
X
SS
320
1
5
2.89
.65
Mutluluk
Tablo.1. incelendiğinde üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeyi ortalamalarının düşük düzeyde
olduğu görülmektedir.
Araştırmada üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeyleri, cinsiyet değişkenine göre t-testi analizi
Tablo.3. Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Deneyerek Öğrenme
Değişkenine
Göre t Öğrencilerinin
Testi SonuçlarıMutluluk Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre
Tablo.2. Üniversite
N
X
SS
t
P
Ölçek
Öğrenme
t –Testi SonDeneyerek
uçları
Evet
276
2.92 S .67
Ölçek
Cinsiyet
N
X
S
t
Mutluluk
.02 p
2.52
Hayır
44
2.68 2 .4
Kadın
176
2.8
.5
2.78
.00
Mutluluk
Erkek
144
3.04
.76
rı Tablo.2. de verilmiştir.

ile
incel
enm
iş,
anal
iz
son
uçla

Tablo.2. incelendiğinde kadın öğrencilerin mutluluk düzeyi ortalamalarının erkek öğrencilere göre
daha düşük olduğu görülmektedir.
Araştırmada üniversite öğrencilerinin deneyerek öğrenme tercihlerine göre mutluluk düzeyleri ttesti analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.3. de verilmiştir.
Tablo.3. incelendiğinde üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin deneyerek öğrenme
değişkenine göre farklı olduğu ve söz konusu farkın deneyerek öğrenenler lehine olduğu
görülmektedir.
Araştırmada üniversite öğrencilerinin gözlem yaparak öğrenme tercihlerine göre mutluluk düzeyleri
t-testi analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.4. de verilmiştir.
Tablo.4. Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Gözlem Yaparak Öğrenme
Değişkenine Göre t Testi Sonuçları
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Ölçek

Gözlem Yaparak Öğrenme
Evet
Hayır

N
224
96

X
2.95
2.75

SS
.59
.75

t

P

Tab
Mutluluk
lo.4.
2.47
.01
ince
lendiğinde üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin gözlem yaparak öğrenme değişkenine
göre farklı olduğu ve söz konusu farkın gözlem yaparak öğrenenler lehine olduğu görülmektedir.
Araştırmada üniversite öğrencilerinin akademik başarı algısına göre mutluluk düzeyleri tek yönlü
anova analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.5. de verilmiştir.
Tablo.5. Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Akademik Başarı Algısı
Değişkenine Göre Anova Testi Sonuçları
Ölçek
Akademik Başarı Algısı
N
X
SS
F
P
Başarılı
68
3.04
.61
Orta
204
2.82
.68
3.16
.04
Mutluluk
Başarısız
48
2.96
.51
Tablo.5. incelendiğinde üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin akademik başarı algısı
değişkenine göre farklı olduğu ve söz konusu farkın kendini başarılı olarak tanımlayan öğrenciler
lehine olduğu görülmektedir.
Araştırmada üniversite öğrencilerinin sosyal çevre algısına göre mutluluk düzeyleri tek yönlü anova
analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.6. da verilmiştir
Tablo.6. Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Sosyal Çevre Algısı
Değişkenine Göre Anova Analizi Sonuçları
Ölçek
Sosyal Çevre Algısı
N
X
SS
F
Kalabalık
136
3.02
.66
Birkaç
kişi
168
2.75
.63
9.20
Mutluluk
Hiç kimse
16
3.25
.26

P
.00

Tablo.6. incelendiğinde üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin sosyal çevre algısı
değişkenine göre farklı olduğu ve söz konusu farkın yalnız olarak tanımlayan öğrenciler lehine
olduğu görülmektedir.
Araştırmada üniversite öğrencilerinin ekonomik durum değişkenine göre mutluluk düzeyleri tek
yönlü anova analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.7. de verilmiştir
Tablo.7.Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk
Değişkenine Göre Anova Testi Sonuçları
Ölçek
Mutluluk

Ekonomik Durum
Alt
Orta
Üst

N
100
160
60

Düzeylerinin
X
2.65
2.90
3.25

SS
.64
.58
.66

Ekonomik

Durum

F

P

17.53

.00

Tablo.7. incelendiğinde üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin ekonomik durum
değişkenine göre farklı olduğu ve söz konusu farkın kendini üst ekonomik sınıfta tanımlayan
öğrenciler lehine olduğu görülmektedir.
Araştırmada üniversite öğrencilerinin sosyal iletişim becerisi değişkenine göre mutluluk düzeyleri ttesti analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.8. de verilmiştir.
Tablo.8. Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Sosyal İletişim Becerisi
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Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları
Ölçek
Sosyal İletişim Becerisi
Girişken
Mutluluk
Çekingen

N
208
112

X
3.02
2.64

SS
.66
.54

t

P

5.23

.00

Tablo.8. incelendiğinde üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin sosyal iletişim becerisi
değişkenine göre farklı olduğu ve söz konusu farkın kendini sosyal anlamda girişken biri olarak
tanımlayan öğrenciler lehine olduğu görülmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Bireyin yaşamında, en aktif ve yaşam doyumunun yüksek olması beklenen bir süreçlerden biri
üniversite yıllarıdır. Bireyin bu dönemde aileden bağımsız hareket etmesi dolayısıyla özgüvenini
geliştirmesi ve kendi ayakları üzerinde duruyor olmaktan dolayı iyi oluş halinin yaşamındaki
sıklığının da artması beklenir. Bu beklentinin aksine araştırma sonucunda üniversite öğrencilerinin
mutluluk düzeylerinin, düşük olduğu görülmüştür. Bu sonucun üniversite öğrencilerinin üniversite
yaşamına uyum sağlayamamış olması ya da üniversiteye ilişkin beklentilerinin karşılanamamış
olması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. İlk, orta ve lise eğitimi boyunca üniversite eğitimi için
hazırlanan bireylerin bu kadar yüksek anlam ve beklenti yüklediği üniversite yaşamına ilişkin
gerçeklerle yüzleşmesinin bireyde hayal kırıklığına sebep olduğu söylenebilir. Üniversite
yaşamında araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme becerilerine ilişkin öğrenme davranışlarının
beklediğinin altında olması bireyde mutsuzluğa sebep olabilmektedir. Nitekim araştırmada elde
edilen bir diğer sonuç bu düşünceyi destekler niteliktedir. Bu sonuca göre araştırmada deneyerek ve
gözlem yaparak öğrenme eğilimine sahip öğrencilerin daha yüksek mutluluk düzeyi ortalamasına
sahip olduğu gözlenmiştir. Deneyerek ya da gözlem yaparak öğrenme yaparak yaşayarak öğrenme
olarak düşünüldüğünde öğrenme sürecinde bireyi daha aktif kılan ve eğlenerek öğrenmeye imkan
sağlayan bir öğrenme yoludur. Dolayısıyla öğrenme sürecinin ezberden ve öğreten odaklı yapıdan
uzaklaşması, birey için sürecin daha çekici hale gelmesi, bireyin öğrenmekten daha çok mutlu
olması anlamına gelmektedir. Bu çerçevede üniversite eğitimi sürecinde uygulanan eğitim
programlarında, daha fazla deneyerek ve gözlem yaparak öğrenme fırsatları içeren uygulamalara ve
programlara yer vermenin yerinde olacağı söylenebilir. Böylelikle gençlerin üniversite yaşam
doyumunun daha yüksek olması buna bağlı olarak da üniversite eğitimlerini daha mutlu bir biçimde
tamamlamaları mümkün olabilir.
Araştırmada ayrıca üniversite öğrencilerinin mutluluk düzeylerinin cinsiyete göre erkek öğrenciler
lehine değiştiği görülmüştür. Bu sonucun toplumsal cinsiyet rolleri ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Toplumda kadın öğrencilere atfedilen cinsiyet rollerinin kadınlar üzerinde
yarattığı baskıya karşın erkek öğrencilerin toplumda kendilerini daha güvende, özgür
hissetmelerinin onların yaşamlarından daha fazla doyum sağlamasına sebep olduğu söylenebilir.
Araştırmada kendini üst ekonomik sınıfta tanımlayan öğrencilerin diğerlerine göre daha mutlu
olduğu gözlenmiştir. Bu sonucunda alt ve orta gelir grubunda yeralan öğrencilerin yaşamlarını
devam ettirebilmek için daha yüksek kaygı düzeyine sahip olmaları ile açıklanabilir. Nitekim
kendini başarılı olarak algılayan öğrencilerin araştırma sonucunda diğer gruplara göre daha mutlu
olduğunun görülmesi başarının getirdiği özsaygı ve özgüven ile açıklanabilir. Araştırmada elde
edilen bir diğer sonuç kendini kalabalık sosyal bir çevrede ve girişken bir birey olarak tanımlayan
öğrencilerin diğerlerine göre daha mutlu olduğunun bulunmasıdır. Bu sonucun kalabalık bir sosyal
çevre içinde, bireyin algıladığı sosyal desteğin daha yüksek olmasına neden olduğu söylenebilir.
Bireyin geniş bir sosyal çevrede algıladığı sosyal destek onun daha güçlü, güvende dolayısıyla
daha mutlu olmasını sağlayabilecek bir etken olarak düşünülebilir.
Gelecekte konuyla ilgili yapılabilecek çalışmalarda öğrenme stillerine ya da öğretim model, strateji,
yöntem ve tekniklerine göre öğrencilerin mutluluk düzeyleri deneysel desende yapılabilecek
çalışmalarla incelenebilir.
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DÜZENLİ SPOR ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ZİHİNSEL
DAYANIKLILIĞI NASIL ETKİLİYOR?
Nurgül ÖZDEMİR
Dr.Öğr.Üyesi İzmir Demokrasi Üniversitesi
ÖZET
Bu çalışmada düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılıkları incelenmeye
çalışılmıştır. Araştırma bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerini, görece büyük bir örneklem
üzerinde ortaya koyması bakımından tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır. Araştırmada veri
toplama aracı olarak Madrigal, Hamill ve Gill (2013) tarafından geliştirilen; Erdoğan (2016)
tarafından Türkiye’ye uyarlaması yapılan Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. Beşli likert
tipindeki ölçek, tek boyuttan oluşmaktadır ve ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı
.87olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü anova analizi, basit
korelasyon analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırma verileri farklı fakültelerden düzenli spor
yapan 219 üniversite öğrencisinden toplanmıştır.
Araştırma sonucunda düzenli spor yapan üniversite öğrencilerin zihinsel dayanıklılık düzeyi genel
ortalamasının, ortanın üzerinde olduğu görülmüştür. Araştırmada ayrıca düzenli spor yapan
üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılıklarının, akademik başarı algısına, sosyal çevre
algısına, karar verme becerisine, sosyal iletişim becerisine ve ekonomik duruma göre farklı olduğu
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Zihinsel Dayanıklılık, Düzenli Spor
GİRİŞ
Günlük yaşamda birçok kişi için spor fiziksel zindelik ve formda olmanın anahtarıdır. Ancak sporun
bireye sağladığı etkinin sadece fiziksel sonuçlarla sınırlı olmayıp aynı zamanda duygusal ve zihinsel
sağlamlığa da hizmet ettiği günümüzde sıkça konuşulan bir durumdur. Düzenli sporun kaygı ve
stres belirtilerini azalttığı gibi zihinsel performansı da arttırdığı bilinmektedir.
Performans fiziksel, teknik- taktik, psiko-sosyal ve zihinsel hazırlık gerektiren bir sonuçtur. Yüksek
performans, tüm bileşenlerin bir bütün olarak sağlanmasıyla mümkündür. Zihinsel dayanıklılık
sporda müsabaka öncesinde, sırasında ve sonunda yaşanabilecek problemlerle baş edebilmeyi ifade
eder ve performansın psikolojik ve bilişsel yönünü oluşturur.
Jones ve arkadaşlarına göre (2002) zihinsel dayanıklılık, bireyin zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada;
zorluklarla başa çıkmada diğerlerinden daha iyi olmasıdır. Bir başka tanıma göre zihinsel
dayanıklılık, ortamın yarattığı strese doğru cevap verebilmedir (Jones vd.,2007). Gould ve
arkadaşlarına (2002) göre ise hedefe ulaşmada kararlılık, mücadele etme ve azimli olmadır. Cough
ve arkadaşları (2002) zihinsel dayanıklılığın hedefe ulaşma yolundaki olumsuzluklardan
etkilenmeyi azalttığını ifade etmişlerdir. Zira performansın sergilenmesinin önündeki olası
engellerle başa çıkma kapasitesi, zihinsel dayanıklılığın geliştirilmesi ile ilgilidir. Nitekim zihinsel
dayanıklılığı yüksek bir birey karşılaştığı tüm engellere rağmen performansını en yüksek düzeyde
sergileyebilir. Çünkü bu niteliğe sahip bireylerin motivasyonlarının, kararlılıklarının, azimlerinin
devamlılığını sağlayacak değer, tutum ve inanca sahip olduğu söylenebilir ki bu, sporun bireye
sağladığı disiplin sisteminin yarattığı bir etkidir. Dolayısıyla düzenli spor yapan birey, söz konusu
bu nitelikleri, zamanla kişiliğinin bir parçası haline getirir. St Clair-Thompson vd.(2015) da
çalışmalarında zihinsel dayanıklılığı var olan şartlardan bağımsız biçimde stresin yarattığı baskı ile
başa çıkmayı sağlayan bir kişilik özelliği olarak tanımlamışlardır ki spor ortamındaki mücadeleci
davranışlar nedeniyle düzenli spor yapan bireyin zihinsel dayanıklılığının da aynı oranda yüksek
olması beklenir. Bu düşünce temelinde bu çalışmada düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin
zihinsel dayanıklılıkları incelenmeye çalışılmıştır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Araştırma bir konuya ilişkin katılımcıların görüşlerini, görece büyük bir örneklem üzerinde ortaya
koyması bakımından tarama modelinde, betimsel bir çalışmadır.
Örneklem
Araştırma verileri farklı fakültelerden düzenli spor yapan 219 üniversite öğrencisinden toplanmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak Madrigal, Hamill ve Gill (2013) tarafından geliştirilen;
Erdoğan (2016) tarafından Türkiye’ye uyarlaması yapılan Zihinsel Dayanıklılık Ölçeği
kullanılmıştır. Beşli likert tipindeki ölçek, tek boyuttan oluşmaktadır ve ölçeğin Cronbach Alpha
güvenirlik katsayısı .87 olarak bulunmuştur. Araştırmada ayrıca kişisel bilgilerin toplanması için
araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu kullanılmıştır.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, tek yönlü anova analizi, basit korelasyon analizi
teknikleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmada düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeylerine ilişkin
betimsel istatistiksel tekniklerle incelenmiş analiz sonuçları Tablo.1. de verilmiştir.
Tablo.1. Düzenli Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Zihinsel Dayanıklılık
Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler
Ölçek
N
Min.
Max.
X
SS
219
1.55
5.00
3.74
.52
Zihinsel Dayanıklılık
Tablo.1. incelendiğinde düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeyi
ortalamalarının ortanın üzerinde olduğu görülmektedir.
Araştırmada düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeyleri akademik
başarı algısına göre tek yönlü anova analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.2. de verilmiştir
Tablo.2. Düzenli Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Zihinsel Dayanıklılık
Düzeylerinin Akademik Başarı Algısı Değişkenine Göre Anova Testi Sonuçları
Ölçek
Akademik Başarı Algısı
N
X
SS
F
P
Başarılı
44
3.87
.57
Zihinsel
3.23
.04
Orta
143
3.73
.51
Dayanıklılık
32
3.57
.39
Başarısız
Tablo.2. incelendiğinde düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık
düzeylerinin akademik başarı algısı değişkenine göre farklı olduğu ve söz konusu farkın kendini
başarılı olarak tanımlayan öğrenciler lehine olduğu görülmektedir.
Araştırmada düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeyleri sosyal
çevre algısına göre tek yönlü anova analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.3. de verilmiştir
Tablo.3. Düzenli Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Zihinsel Dayanıklılık
Düzeylerinin Sosyal Çevre Algısı Değişkenine Göre Anova Analizi Sonuçları
Sosyal Çevre Algısı
Kalabalık
Zihinsel
Birkaç kişi
Dayanıklılık
Hiç kimse
Ölçek

N
108
103
8
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X
3.79
3.12
3.40

SS
.54
.49
.49

F

P

3.04

.04
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Tablo.3. incelendiğinde düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık
düzeylerinin sosyal çevre algısı değişkenine göre farklı olduğu ve söz konusu farkın sosyal
çevresini kalabalık olarak tanımlayan öğrenciler lehine olduğu görülmektedir.
Araştırmada düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeyleri ekonomik
durum değişkenine göre tek yönlü anova analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.4. de
verilmiştir.
Tablo.4. Düzenli Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Zihinsel Dayanıklılık
Düzeylerinin Ekonomik Durum Değişkenine Göre Anova Testi Sonuçları
Ölçek
Ekonomik Durum
N
X
SS
F
P
61
3.69
.65
Alt
Zihinsel
5.20
.00
Orta
116
3.68
.40
Dayanıklılık
Üst
42
3.96
.52
Tablo.4. incelendiğinde düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık
düzeylerinin ekonomik durum değişkenine göre farklı olduğu ve söz konusu farkın kendini üst
ekonomik sınıfta tanımlayan öğrenciler lehine olduğu görülmektedir.
Araştırmada düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeyleri sosyal
Tablo.6. Düzenli Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Zihinsel Dayanıklılık
Düzeylerinin Karar Verme Becerisi Değişkenine Göre Anova Testi Sonuçları
Ölçek
Karar Verme Becerisi
N
X
SS
F
P
78 3.57 .53
Sık Sık Kararsızlık Yaşarım
Her zaman Kararlı Biriyim
47 3.95 .56
Zihinsel
8.54
.00
Dayanıklılık
Ara Sıra Kararsızlık Yaşayan
94 3.77 .44
Biriyim
iletişim becerisi değişkenine göre t-testi analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.5. de
verilmiştir
Tablo.5. Düzenli Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Mutluluk Düzeylerinin Sosyal
İletişim Becerisi Değişkenine Göre t-Testi Sonuçları
Ölçek
Sosyal Beceri
N
X
SS
t
P
Girişken
165
3.84
.49
Zihinsel
5.44
.00
Dayanıklılık Çekingen
54
3.42
.47
Tablo.5. incelendiğinde düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık
düzeylerinin sosyal iletişim becerisi değişkenine göre farklı olduğu ve söz konusu farkın kendini
sosyal anlamda girişken biri olarak tanımlayan öğrenciler lehine olduğu görülmektedir.
Araştırmada düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık düzeyleri sosyal
iletişim becerisi değişkenine göre anaova analizi ile incelenmiş, analiz sonuçları Tablo.6. de
verilmiştir.
Tablo.6. incelendiğinde düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılık
düzeylerinin karar verme becerisi değişkenine göre farklı olduğu ve söz konusu farkın kendini her
zaman kararlı biri olarak tanımlayan öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Üniversite yaşamı birey için birçok değişikliği de beraberinde getirir. Bu değişikliklerle etkin bir
biçimde başa çıkabilen birey, yaşamda çok daha güçlü adımlarla yol alır. Sporun bireye ilişkin
sağladığı fiziksel, sosyal, psikolojik, zihinsel fayda göz önünde bulundurulduğunda üniversite
yaşamı boyunca düzenli spor yapan bireylerin, zihinsel dayanıklılıklarının da artmış olması
beklenir. Bu beklentiye cevap aramak üzere yürütülen bu çalışma sonucunda, düzenli spor yapan
üniversite öğrencilerin zihinsel dayanıklılık düzeyi genel ortalamasının, ortanın üzerinde olduğu
görülmüştür. Bu sonucun sporun mücadeleci atmosferinin yarattığı etki Araştırmada ayrıca düzenli
spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılıklarının, akademik başarı algısına göre
farklı olduğu ve farkın başarılı öğrenciler lehine olduğu görülmüştür. Kendini başarılı olarak
tanımlayan düzenli spor yapan öğrencilerin yüksek zihinsel dayanıklılığının, yüksek başarı algısına
bağlı olarak gelişen akademik benlik saygısının sonucu olabileceği düşünülmektedir.
Araştırmada elde edilen bir diğer sonuç düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel
dayanıklılıklarının, sosyal iletişim becerisine ve sosyal çevre algısına göre farklı olduğu ve farkın
kendini girişken ve kalabalık bir sosyal çevrede tanımlayan öğrenciler lehine olduğu görülmüştür.
Kalabalık bir sosyal çevrede bulunan girişken bireyin daha geniş ve farklı ilişki ağı içerisinde yer
alıyor olması, onun birçok farklı deneyim kazanmasını sağlar. Bu deneyim bireyin zihinsel
dayanıklılığının gelişimi üzerinde olumlu etki yaratmış olabileceği düşünülmektedir.
Araştırmanın bir diğer sonucu düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel
dayanıklılıklarının, karar verme becerisine göre farklı olduğu ve farkın kendini her zaman kararlı
biri olarak tanımlayan öğrenciler lehine olduğu görülmüştür. Karar verme becerisi bireyin özgüveni
ile yakından ilişkilidir. Dolayısıyla araştırmada kendini kararlı biri olarak tanımlayan bireyler
diğerlerine göre daha yüksek özgüven duyarlar. Söz konusu özgüven bireyin mücadele etme,
sorunlarla başa çıkma kapasitesini de geliştirir ki bu zihinsel dayanıklılık olarak ifade edilmektedir.
Araştırmada ayrıca düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılıklarının,
ekonomik duruma göre farklı olduğu ve farkın kendini üst ekonomik sınıfta tanımlayan öğrenciler
lehine olduğu görülmüştür. Bu sonucun ekonomik koşuların bireyin yaşamdaki zorluklarla
mücadele etme konusundaki kaygılarını arttırıp azaltma konusundaki etkisi ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir. Özellikle üniversite yaşamı boyunca kendi yaşamını tek başına idame ettirme
konusunda ilk defa önemli bir tecrübe yaşayan üniversite öğrencisi, ekonomik kaygılardan
uzaklaştıkça zihinsel dayanıklılığını geliştirmiş olabileceği söylenebilir.
Literatürde zihinsel dayanıklılığın farklı değişkenler bakımından incelendiği çalışmalar mevcuttur.
Örneğin Çoban (2018) çalışmasında tenis oynayan erkek sporcuların zihinsel dayanıklılıklarının
kadın sporculara göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Kaiseler vd. (2009)’nin yaptığı
çalışmada sporun zihinsel dayanıklılığa etkisi olmadığı bulunmuştur. Bir başka çalışmada ise tenis
oynayan üniversite öğrencilerinin zihinsel dayanıklılıklarının tenis oynama süresine yani antrenman
yaşına, sporcu yaşına, göre değiştiği bulunmuştur (Connaughton vd.,2008; Çoban, 2018).
Farklı çalışmalarda düzenli spor yapan ve yapmayan bireylerin zihinsel dayanıklılıkları
karşılaştırılabilir. Ayrıca farklı yaş gruplarının zihinsel dayanıklılıkları incelenerek zihinsel
dayanıklılığın gelişim süreci ortaya konulabilir.
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YENİ MEDYADA DİL KULLANIMINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME
Petek DURGEÇ
Araş. Gör.Dr. ,Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
ÖZET
Teknolojik gelişmeler ve etkileşimli iletişim ortamlarının bireylere bilgiye ulaşma sürecinde büyük
avantajlar sunmaktadır. Ancak yeni medya ortamlarında etkileşim halindeyken kullanıcılar
tarafından konuşma dilindeki ifadeleri yazı diline olduğu gibi yansıtıldığı görülmektedir. Zaman
zaman Türkçe karakterli harflerin yerine noktasız harfler tercih etmekte, kelime içerisindeki ünlü ve
ünsüz harfleri yazılmamakta ve bazı harflerin yerleri değiştirilmektedir. Ayrıca aynı cümlenin
içerisinde Türkçe ve İngilizce kelimeler birlikte kullanmakta ve birleşik yazılması gereken ekler
ayrı, ayrı yazılması gereken ekler ise birleşik olarak yazılmaktadır. Bu durum yeni medya
ortamlarında dilin kullanımı konusunda bir bilinç kazılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Ayrıca sözcük ve terim üretimine önem verilmeli ve uzmanların konu ile ilgili çalışmalar yapması
teşvik edilmelidir. Dil ile ilgili bilincin kazandırılması sürecinde eğitim kurumlarına büyük rol
düşmekte ve toplumun bütün kesimlerinde gereken hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dil, Yeni Medya, Teknoloji
ABSTRACT
Technological developments and interactive communication environments provide individuals with
great advantages in the process of reaching information. However, while interacting in new media
environments, it is seen that the expressions of the spoken language are reflected to the written
language by the users. He prefers non-dot letters instead of Turkish characters, does not write the
vowels and consonants in the word and changes the positions of some letters. In addition, Turkish
and English words are used together in a sentence and the annexes to be combined are written
separately and the annexes to be written separately are combined. There is a need to build
awareness on the use of language in new media. In addition, attention should be paid to the
production of words and terms and experts are encouraged to work on the subject. In the process of
gaining awareness about language, educational institutions play a major role and the required
sensitivity should be shown at all levels of education.
Keywords: Language, New Media, Technology
GİRİŞ
En etkili iletişim araçlarından biri olan medyada yaşanan değişimler, bireylerin dil kullanımı
üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Yeni medya ortamlarında bireylerin kullandığı yazı
dilinde, kelimelerin yanlış yazıldığı, yabancı kelimelerin kullanıldığı öğelere
rastlamak
mümkündür. Bireylerin sosyal paylaşım ağlarında birbirleriyle olan iletişim halindeyken
kullandıkları dil incelendiğinde günlük konuşma dilinin yazı diline aktarıldığı görülmektedir.
Toplumsal açıdan konunun önemini kavramak, gelecek nesillere yozlaşmamış ve arılığını koruyan
bir dil bırakabilmek adına büyük önem taşımaktır.
Dil, yaygınlaşma, dilsel biçimlerin çeşitlenmesi ve hız bakımından yeni araçların (telgraf,
telefon, radyo, tv. vb.) keşfedilmesiyle yeni bir aşama kat etmiştir. Ancak en önemli sıçramayı
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internetin bulunmasıyla yaşamıştır. Böylelikle dil, yazı, kağıt ilişkisi yerini dil, yazı, elektronik
ortam ilişkisine bırakmıştır. (Yıldırım ve Tahiroglu,2006)
Yeni medya ortamlarının çeşitlenmesi bireyler arasındaki iletişimi ve etkileşimi de
değiştirmiştir. Bireyler, söz konusu ortamların çeşitlenmesi ile duygu, düşünce ve anılarını
saklayabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, paylaşıma dayalı çeşitli iletişim araçlarını
kullanmaya başlamışlardır. Günümüzde iletişimin büyük bir kısmı, yeni medya olanakları ile
sağlanan bu ortamlarda gerçekleştirilmektedir. Sözkonusu ortamlarda etkileşime geçilirken
kullanılan Türkçenin kurallara uygun İnsanlık kültür tarihi açısından yazının bulunmasını ilk,
matbaanın icadını ise ikinci önemli dönüm noktası olarak görmektedirler.
KÜRESEL DİL KAVRAMI
Küreselleşme, ülkelerin sahip olduğu maddi ve manevi değerler ile bunları şekillendiren
unsurların ulusal sınırların ötesine geçerek bütün dünyaya yayılması ve sonuç olarak milli
farklılıklardan uyumlu bir bütün ortaya konulmasını ifade eden bu bağlamda da ülkeler arası
karşılıklı ekonomik etkileşimin yoğunluğuna göre başarı kazanacak olan bir süreçtir. (Aydın, 1999)
Küreselleşme ile birlikte ülkelerarası bilgi ve teknoloji aktarımının kolaylaşmış olması ve
İngilizcenin küreselleşme mantığıyla ortak bir dil haline getirilmeye çalışılması, birçok dilin
varlığını tehdit etmektedir.
Türkçe, UNESCO raporlarına göre dünya dilleri arasında besinci sırada yer almaktadır.
Yani iki yüz milyondan fazla nüfus 12 milyon kilometre kare alanda Türkçe
konuşmaktadır.(Gökçora,2004) UNESCO’nun günümüzde yeryüzünde konuşulan diller konusunda
yaptığı araştırmaların sonuçlarına göre; konuşulan ortalama 6.000 dilin yarısından fazlası ölümle
yüz yüzedir. Her 14 günde bir, bir dil yeryüzünden silinmektedir. (Tosun, 2005:145) Buna rağmen
Türkçe, birçok dilden etkilenmesine rağmen köklü yapısının bir sonucu olarak, varlığını oldukça
geniş bir coğrafyada sürdürmeye devam etmektedir.
Yazı yazma ve yazım bir gelenektir ve bu gelenek nesiller boyu devam eden bir süreci
içinde barındırır. Ancak internet ortamındaki farklı biçimlerde karakterlerin kullanıldığı yazıların
çoğalması yazı geleneğini olumsuz etkileyebilir.(Kabadayı,2006) Yeni medya ortamlarında
Türkçenin kelimelerin özensiz kullanımının yaygınlaşması ve bu kullanımın ortak bir dil halini
almaya başlamış olması dilin teknolojik ortamda bir değişim geçirdiğinin de göstergesi olarak öne
çıkmaktadır.
Türkçenin doğru ve güzel kullanımı konusunda iletişim araçlarına büyük sorumluluk
düşmektedir. Ancak bir dilin gidiş yolunu bu iletişim araçlarındaki kullanım sekline göre belirlemek
de doğru bir yöntem değildir. Kitle iletişim araçlarında kullanılan dilin de ölçünlü dilin
kurallarından uzaklaştığı görülmektedir. (Hızlan,2002)
Teknolojik gelişmeler ve etkileşimli iletişim ortamlarının bireylere sunduğu avantajların
yanında, dil üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği de ortadadır. Kullanıcılar yeni medya
ortamlarında iletişim kurarken, çoğunlukla konuşma dilindeki ifadeleri yazı diline
yansıtmaktadırlar. Türkçe karakterli harflerin yerine noktasız harfleri tercih etmekte, kelime
içerisindeki ünlü ve ünsüz harfleri yazmamakta ve bazı harflerin yerlerini değiştirmektedir. Ayrıca
bir cümlenin içerisinde Türkçe ve İngilizce kelimeler birlikte kullanmakta ve birleşik yazılması
gereken ekler ayrı, ayrı yazılması gereken ekler ise birleşik olarak yazılmaktadır.
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Bilginin hızlı bir şekilde aktarılmasına ortam hazırlayan günümüz toplumunda, dili iyi
kullanma ve iletişim becerilerine sahip olmanın önemi daha da artmaktadır. İletişimin hızının
artması ise bireylerin kendilerini iletişim ortamlarında en kısa şekilde ifade edebilme becerilerine
sahip olmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu da yeni medya ortamındaki iletişim faaliyetleri
sırasında, dilin doğru kullanımı gerekliliğini göz ardı ederek, iletişimin hızlı kullanımı üzerinde
yoğunlaşılması sonucunu doğurmaktadır. Hız faktörünün de ortaya çıkmasıyla yeni bir iletişim dili
olarak, özünden kopuk ve değişime uğramış kelime kümeleri ortaya çıkmaktadır. Kelimelerin
yazılışında gerçekleştirilen dile uygun olmayan değişiklikler, eksik ve yanlış yazımlarla
sözcüklerin doğru yapısını değiştirmektedir.
DİLİN KULLANIMI VE YENİ MEDYA
1970’ler sonrasında özellikle bilgisayar ve bilgi-işlem alanında kaydedilen gelişmelerin
iletişim alanına uyarlanmasıyla biçimlenmeye başlayan yeni medya; Bilgi ve İletişim Teknolojileri
(BİT ya da ICT-Information and Communication Technologies) veya Bilişim Teknolojileri( BT,
Informatics) olarak da adlandırılmaktadır. (Törenli, 2005: 88)
Yeni medya ile taşınan mesajlar, küresel ağ sayesinde dünyanın herhangi bir noktasına anlık
olarak iletilebilmekte ve bu iletim farklı noktalar arasında dağınık ağ yapısı üzerinden
yapılabilmektedir. Yeni medyanın ilettiği içeriğin senkronik olarak tüm alıcılara aynı anda iletilmesi
zorunluluğu bulunmamaktadır. İçerikler, farklı zamanlarda, farklı alıcılara iletilmek üzere
depolanabilmekte ve yeni medya ortamları aracılığıyla çok noktadan çok noktaya iletişim
kurulabilmektedir. Bir merkezden çok noktaya mesaj iletimi zorunluluğunun olmaması, birden fazla
kaynaktan birden fazla alıcıya gönderim yapılabilmesine imkan vermektedir. Bu durum, hiyerarşik
olmayan herkesin kaynak olabildiği gibi alıcı da olabileceği bir ortam oluşturmaktadır.
Dijital bir kodlama sistemine sahip, modülerlik ve hipermetinsellik özellik taşıyan,
bireylerin karşılıklı bir biçimde etkileşime olanak sağlayan aktif bir iletişim alanı olarak
tanımlanabilecek yeni medya, günümüz enformasyon çağının en temel aracı olarak öne
çıkmaktadır. (Yengin, 2012: 128-132) Bu araç, gündelik yaşantımızın her alanına nüfuz ederek
sosyal, ekonomik ve kültürel yaşantımızı tamamen şekillendirmektedir.
Yeni medya, çoklu ortam kullanımı sayesinde farklılıkları bir araya toplayabilmektedir. İstenilen
veriyi anında bulabilme imkanı, hızlı ulaşılabilirlik düzeyi ve sayısal temsili vardır. Sayısallığın bir
uzantısı olarak yeni medya; veri kaybının önlendiği ortamlardır. (Öğüt, 2005:3) Çoklu ortam
özelliğine sahip yeni medya, internet aracılığıyla yapılan iletişim olanaklarını ifade etmekte olup
geleneksel medyanın gösterdiği monolog yapıyı ortadan kaldırarak süreksiz ve kesintisiz bir
iletişime imkan vermektedir. Bu bağlamda herkese ulaşma imkanı sağlayan bir araç olarak yeni
medyanın önemli ve alternatif bir medya aracına dönüştüğü görülmektedir.
İnternetin en önemli özelliklerinden olan etkileşim sayesinde bireyler çeşitli iletişim
boyutlarını kullanabilmektedir. Özellikle internet üzerinden gerçekleştirilen bu iletişimde; ses, yazı
ve görüntü gibi unsurların bir arada bulunması bakımından bireyler arası etkileşimin de arttığı bir
gerçektir. Bu durumla doğrudan ilgili olarak, bireylerin paylaşımları ve toplumsallaşma adına
ihtiyaçlarını da doyurdukları gözlemlenmektedir. İnternet kullanıcıları, sanal iletişim sayesinde
oluşan ortamlarda farklı kültürlerde yaşayanlarla yakınlaşmakta ve kültürel etkileşim içine
girmektedirler. (Çakır ve Topçu, 2005:76) Söz konusu etkileşim sadece kültürle sınırlı kalmamakta
dil de bu durumdan önemli ölçüde etkilenmektedir.
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SONUÇ
Sosyal ve canlı bir yapı olan dil, farklı dillerle etkileşim halinde bulunarak gelişime ve
değişime açık olma özelliğiyle öne çıkmaktadır. Yıllar içerisinde Türkçeye yabancı dillerden
yerleşmiş çok sayıda yabancı kökenli kelime süreç içerisinde dil ile bütünleşmiştir. Yeni medya
ortamlarında dilin kullanımı konusunda bir bilinç kazılması gerekliliği bulunmaktadır. Ayrıca
sözcük ve terim üretimine önem verilmeli ve uzmanların konu ile ilgili çalışmalar yapması teşvik
edilmektedir.
Dilin özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanılması; milli birlik ve
bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş kültür, eğitim ve bilim dili halinde gelişmesinin
sağlanmasının en önemli yapı taşlarından biridir. Yeni medya ortamlarında ve teknolojik imkanların
hızla arttığı günümüzde, etkileşim sürecinde kullanılan dile özen gösterilmesi ve yabancı kelimelere
anlamlarını karşılayacak yeterlilikte Türkçe karşılıklar bularak, dilin gelişmesine olanak sağlayıcı
çalışmalar yapılması gerekliliği bulunmaktadır.
Dil ile ilgili bilincin kazandırılması sürecinde eğitim kurumlarına büyük rol düşmekte ve
gereken hassasiyetin bütün öğretim kademelerinde gösterilmesi gerekmektedir. Yeni medya
ortamlarında kullanılan dile, yazılan kelimelerin düzgün olmasının önemine yönelik bireyleri
bilinçlendirecek çalışmalar yapılması ve dil bilinci geliştirme konusundaki hassasiyetin toplumun
bütün kesimleri tarafından önemsenmesi gerekmektedir.
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GÜNDELİK YAŞAMIN DÖNÜŞÜMÜNDE YENİ İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİNİN ROLÜ
Petek DURGEÇ
Araş. Gör.Dr. ,Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
ÖZET
Gündelik yaşam içerisinde sosyal ilişki kurma biçimlerini ve ilişki niteliklerini ciddi bir dönüşüme
uğratan yeni iletişim teknolojilerinin toplumsal yapıyı önemli bir biçimde şekillendirmektedir.
Mobil cihazların hayatın her alanında etkin ve yaygın bir biçimde kullanılması, bireylerin sürekli
etkileşim halinde olmasını kolaylaştırarak onlara değişik kültürleri tanıyabilme olanağını
sağlamaktadır. Yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla etkileşimin artması, pek çok olumlu etkisinin
yanında bazı tehditleri da beraberinde getirmektedir. Bunlardan en önemlisi, bireylerin internette
geçirdikleri sürenin uzaması nedeniyle gerçek dünyada birbirlerine ayırdıkları sürenin azalması
sonucudur. Bu bağlamda, birbirine yabancılaşmış bireylerden oluşan bir toplum yapısının ortaya
çıkma tehdidi ortaya çıkmakta ve gündelik hayat içerisinde yüz yüze sosyalleşmekten çok
yalnızlaşan ve bireyselleşen kitlelerin varlığı dikkat çekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Gündelik hayat, Toplumsallaşma, İletişim Teknolojileri
ABSTRACT
New communication technologies, which transform the forms and relationships of social relations
in daily life, transform the social structure in a significant way. Effective and widespread use of
mobile devices in all areas of life facilitates the continuous interaction of individuals, enabling them
to recognize different cultures. Increased interaction through new communication technologies
brings along many positive effects as well as some threats. The most important of these is the
decrease in the amount of time the individuals spend in the real world due to the prolongation of the
time they spend on the internet. In this context, the threat of the emergence of a social structure
consisting of alienated individuals emerges and the presence of masses that become lonely and
individualized rather than face-to-face socialization in daily life is remarkable.
Keywords: Everyday life, Socialization, Communication Technologies

GİRİŞ
Yeni iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve toplumdaki yaygınlığının etkin şekilde artmasıyla
birlikte iletişim süreçlerindeki zaman ve mekan sınırlaması tamamen ortadan kalkmıştır. Bu durum,
toplumu oluşturan bireylerin sosyal ağlar yoluyla düşüncelerini paylaşma ve kendilerini ifade
edebilme sürecine büyük bir katkı sağlamıştır. Bireyler; mobil iletişim araçları ve ağlar aracılığıyla
sosyalleşmektedir. Ancak diğer yandan yüzyüze kurulan gerçek ilişkilerinin zayıflama ve topluma
ve birbirlerine karşı yabancılaşma gibi tehditlerle de karşı karşıya gelmektedir. Yeni iletişim
teknolojileri bağlamında değişen örgütlenme biçimleri, yalnızlaşma olgusunu da beraberinde
getirmektedir.
Diğer yandan mobil cihazların hayatın her alanında etkin ve yaygın bir biçimde
kullanılması, bireylerin sürekli etkileşim halinde olmasını kolaylaştırarak değişik kültürleri
tanıyabilme olanağını sağlamaktadır. Yeni iletişim teknolojileri aracılığıyla etkileşimin artması,
pek çok olumlu etkinin yanında bazı tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bunlardan en
önemlisi, bireylerin internette geçirdikleri sürenin uzaması nedeniyle gerçek dünyada birbirlerine
ayırdıkları sürenin azalması sonucudur. Bu bağlamda, birbirine yabancılaşmış bireylerden oluşan
bir toplum yapısının ortaya çıkma tehdidi ortaya çıkmakta ve gündelik hayat içerisinde yüzyüze
sosyalleşmekten çok yalnızlaşan ve bireyselleşen kitlelerin varlığı dikkat çekmektedir. Bu
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dinamikler çerçevesinde bu çalışmada yeni iletişim teknolojilerinin gündelik hayat üzerindeki
etkileri tartışılacaktır.
TOPLUMSALLAŞMA KAVRAMI VE GÜNDELİK YAŞAM
Bireyin içinde bulunacağı sosyal yaşamın gereklerine uygun bir biçimde davranması süreci
olarak tanımlanabilecek toplumsallaşma olgusu, iletişim araçları ve kodlarını, ortak yaşam kuralları
ile pratiklerini, düşünce tarzlarını içererek topluma entegre olma sürecini ifade eden bir kavramı
tanımlamaktadır. (Bilgin,2003:351)
Bireyin kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanması, toplumla bütünleşmesi
süreci ve sosyalleşmesi olarak tanımlanan toplumsallaşma kavramı, bireylerin topluma adaptasyonu
ve toplum içinde yaşamını sürdürebilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazanarak toplumun bir
parçası olabilmesini sağlayan süreçleri kapsamaktadır. İnsanı biyolojik bir varlık olmaktan
çıkararak toplumsal bir varlığa dönüştüren bu süreçler, bireyin içinde bulunduğu toplumun bir
parçası olabilmesi için gerekli değerlere sahip olabilmesi anlamına gelmektedir. (Altunay,2015)
Toplumsallaşmanın bir süreç olarak devamını sağlayan araçlar olarak toplumsallaşma
araçları, bireyler arasındaki etkileşimi sürekli kılmakta bu bağlamda toplumun ve kültürün
devamına hizmet etmektedir. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus toplumsallaşmanın
gerçekleşmesinde önemli bir rol üstlenmiş bulunan bu araçların hem toplumda anomi gibi
durumların oluşumunu engellediği hem de değer kazanma, sosyal rollere uygun davranmayı
öğrenme gibi önemli toplumsal davranışları özümsemeyi teşvik ettiğidir. (Çambay,2015) Birey,
toplumsallaşma süreci içerisinde, topluma ait değer ve normları öğrenip içselleştirerek toplumun bir
parçası olabilmek için gerekli davranış kalıpları hakkında fikir sahibi olmaktadır. Değer ve
normların öğrenilip davranış kalıplarının benimsendiği toplumsallaşma sürecinde de medya önemli
bir role sahiptir.
Medya, gündelik hayat kalıplarına daha fazla nüfuz edip, bireyin hayatında daha geniş yer
alırken toplumun biçimlenmesinde de etkili olmaktadır. Bireyin, sosyalleşmesi ve kültürün
oluşmasında da yine medya etkin bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır (Cebeci: 1996: 14.)
Günümüzde toplumsallaşma sürecini yönlendiren en önemli araçlardan birisi de güçlü bir kamuoyu
oluşturucu gücü bulunan yeni iletişim teknolojileri ile öne çıkan yeni medya araçları şeklinde
belirginleşmektedir. Yeni toplumsal yapının oluşumunda önce bilgisayar aracılı iletişim süreçlerini
kavrayabilme, daha sonra mobil iletişimi ve ağ kültürü içinde çevrimiçi bir kimlik oluşturabilme,
gündelik yaşam pratikleri içinde iş ve serbest zaman dahilinde yeni iletişim teknolojilerini
benimseyebilme ve işlevsel olarak gündelik yaşamın içinde dahil edebilme gibi farklı bilgi ve beceri
süreçleri yer alır. Bireylerin ağ toplumu içinde yer alabilmeleri için, bu bilgi ve becerileri
yaşamlarının bir parçası haline getirebilmeleri gerekmektedir.(Altunay,2015)
Gelişen teknolojik imkanlar doğrultusunda işlevsel olarak bir bilgisayara dönüşen akıllı cep
telefonlarının ve tablet bilgisayarların etkin ve yaygın şekilde kullanılmaya başlanmasıyla, teknoloji
gündelik hayattaki alanını büyük ölçüde genişletmiştir. Fiber optik kablo teknoloji sayesinde
internet hızının üst seviyelere ulaşması ve mobil cihazların tüketime bağlı olarak ucuzlaması ile
kolay erişilebilir hale gelmesinin de bu durumdaki rolü büyüktür. İletişim teknolojileri temelli
iletişimin etkin hale yeni medya ortamları ile birlikte; bireyler ve iletişim sürecinde daha aktif hale
gelmektedirler. Enformasyona erişme noktasında çok geniş olanaklara sahip olunması gündelik
hayat pratiklerinin şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. İçinde yaşadığımız teknoloji çağında
sosyal ağlar; bireylerin gündelik yaşamda kendilerini var ettikleri bir alan olarak varolmaktadır.
YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE GÜNDELİK YAŞAMIN DÖNÜŞÜMÜ
İletişim teknolojileri kavramı; telgraf, telefon, faks, teleks, radyo, televizyon, uydu,
interaktif televizyon, kablo televizyon, uzaktan kumanda, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz,
bilgisayar modem, video oynatıcı, video kamera, video projektör, kaset çalar, amplifikatör, tuner, cd
rom, vcd, dvd, matbaa, yazıcı, fotokopi gibi gündelik hayatımızda sıkça karşılaştığımız yüzlerce
aygıta ait teknolojileri içermektedir. (Atabek, 2001:45 )
Yeni iletişim teknolojileri ile hayatımıza damgasını vurmuş bir kavram olarak yeni medya,
bilgisayar ağ yapıları arasında iletişim kurmaya yarayan yazılımlara dayanmakta olup erişilebilirlik
olanaklarını yükseltip toplum içerisinde etkileşim kurma yeteneğini artıran bir araç olarak öne
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çıkmaktadır (Köseoğlu, 2012: 433-435). Bu araç, toplumsal yaşamı büyük ölçüde biçimlendirmekte
farklı kamusal ortamların oluşmasına aracılık etmektedir. Yeni medyanın bu özellikleri, gündelik
yaşamda bir dönüşüme yol açarak toplumsal yaşamın da farklı bir şekilde değişmesine neden
olmuştur.
İletişim teknolojilerindeki hızlı gelişim, gündelik yaşamın bireysel, kamusal yaşamın
kolektif pratiklerine kadar her alanda değişimlere neden olmuştur. 1960-1980 yılları arasında
gerçekleşen bir dizi bilimsel ve teknolojik yenilik, yeni bir teknolojik devrim çağının yaşanmaya
başladığını gösterirken, bu devrimin toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanı yeniden
yapılandırdığı da ileri sürülmektedir.(Timisi,2003:79)
İletişim teknolojilerinde yaşanan ilerlemeler; iletişimin yeniden biçimlenmesine neden
olmaktadır. Böylelikle araç değişince toplumun iletişim biçimleri de değişmektedir. Teknoloji
başlangıçta insanlar tarafından şekillendirildiğini fakat kısa bir süre sonra teknolojinin insanları
şekillendirmeye başladığı bir dönem yaşanmaktadır. Her yeni iletişim teknolojisi yeni bir çevre
meydana getirmekte ve bu çevre içerisinde hayatın organizasyonun ve ritmi tamamen
değişmektedir. Teknolojinin insanlar üzerinde belirleyici bir role sahiptir. Toplumlar ise iletişim
sürecinde içerikten çok birbirleri ile iletişimde bulunurken kullandıkları araçlar tarafından
biçimlendirilmektedir. (McLuhan,1966:54) Yeni iletişim teknolojilerin gelişmesi, araçsal iletişimin
yaygınlık kazanması sonucunu doğurmuştur. Gündelik yaşam içerisinde bireyler yüz yüze
iletişimden yerine; araçlar üzerinden kurulan iletişimi tercih etmeye başlamışlardır. Dolayısıyla,
iletişimin kurulduğu araca sahip olmayan bireyler, iletişim sürecinin dışında kalabilmektedir. Yeni
medyanın en önemli özelliklerinden biri, mekan kavramını ortadan kaldırmış olmasıdır. Yeni
medya araçları, bireyleri hem bireyselleştirmekte hem de sanal alemde yeni bir biçimde
toplumsallaştırarak hareketsiz toplumsallaşmaya olanak sağlamaktadır (Binark, 2007: 23). Mobil
cihazların taşınabilir olma özelliği zamansal ve mekansal sorunları ortadan kaldırarak etkileşimi
kolaylaştıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır.
Yeni iletişim teknolojileri toplumları şekillendirmekte ve sosyal hayatlar gündelik yaşam
içerisinde bu yeni teknolojiler zemininde bir dönüşüm sürecine girmektedir. Sosyal hayatın önemli
aktörleri haline gelen mobil iletişim araçlarının yaygınlaşması bu sürecin ilerlemesindeki en önemli
unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal ağlar ve internet, gündelik yaşamı dönüştürmüş ve toplumsal yaşamın farklı bir
şekilde algılanmasına neden olmuştur. Sosyal ağlar ve İnternet ortamına erişmemiz için gerekli olan
yeni medya ortamları, bedenin bir uzantısı haline gelmiştir. Böylece, gündelik yaşamda, yeni
medyanın yoğun bir şekilde kullanımı; toplumun sosyal ağlar şeklinde tanımlanmasına yol açmıştır.
Sosyal paylaşım ağları ise, kendine özgü bir kültür oluşturmuş ve bu kültürün devamlılığına katkı
sunmuştur (Castells,2005: 497)
Günümüz enformasyon toplumlarında sosyalleşme biçimi, kendisini en belirgin olarak
sosyal ağ sitelerinde göstermektedir. Dünyada ve Türkiye’de en fazla üye sayısına sahip sosyal ağ
sitesi olan Facebook, ayrıca Twitter, Linkedin, Instagram ve Myspace sosyal ağ siteleri; bireylerin
birbirlerine bağlı olduğu yapılardan meydana gelmektedir. Sosyal ağlar, yüz yüze etkileşimin yerini
almaya başlamış bu durum da toplumsal yapıda önemli değişiklikler meydana gelmesine yol
açmıştır.
2012 yılında İngiltere’de gerçekleştirilen “Sex and Social Media” isimli araştırmanın
sonuçları insanlar zamanlarının çoğunu sosyal ağlarda arkadaşları ile konuşarak ya da sosyal
ağlarda ﬂört ederek geçirdiği sonucunu ortaya koymuştur. Araştırmaya katılan 1020 kişinin %57’si
partnerleriyle birlikte olmak yerine, internette vakit geçirmeyi tercih ettiklerini ifade
etmişlerdir.(Artus,2012) Mobil iletişim araçlarının ve sosyal ağların insan ilişkileri üzerindeki
etkilerini tespit etme amacıyla yapılan bu araştırmanın sonuçları, sosyal ağlar üzerinden kurulan
sanal ilişkilerin bireylerin gerçek ilişkilerini olumsuz yönde etkilediği sonucunu ortaya
koymaktadır.
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SONUÇ
İletişim olanaklarının çeşitlenmesi ve gelişmesiyle bireylerin gündelik yaşam kalıplarında da
değişimler meydana gelmiştir. İnternet ve sosyal ağlar aracılığıyla, gündelik yaşam içerisinde pek
çok eylem gerçekleştirilebilmektedir. İletişim teknolojileri sayesinde mekansal ve zamansal
sınırların ortadan kalkmasıyla bireyler, her türlü bilgiye kolaylıkla ulaşabildikleri gibi birbirleriyle
de sürekli etkileşim halindedir. Her türlü iletişim ve bilgi ihtiyacını internet ve iletişim teknolojileri
aracılığı ile sağlayan birey, zaman içerisinde başka bir araca ihtiyaç duymamaktadır. Bu durum
sosyal hayatın teknoloji merkezli değişmesine neden olmaktadır.
Yeni iletişim teknolojilerini oluşturan araçlar yoluyla gerçekleşen toplumsallaşma süreci
bilgiye kolay erişim sağlama yönünden büyük faydalar sağlasa da yüz yüze iletişimden
uzaklaşılması, ağlara bağımlı bireylerin artması ve iletişimin kalitesinin bozulması gibi sorunlara
yol açabilmektedir. Mobil iletişim araçları ile internette ve sosyal ağlarda fazla zaman geçirilmesi,
bireyleri bağımlı hale getirmekte ve yüz yüze kurulan gerçek ilişkilerin zaman içerinde azalması
tehdidini ortaya çıkarmaktadır. Gerçek ilişkilerin azalması ve dijital ortamlardan iletişimin
semboller aracılığı ile gerçekleşmesi ilişkilerinde sığlaşması sorununu beraberinde getirmektedir.
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ÜNİVERSİTELERİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI: İZMİR’DEKİ
DEVLET VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
SOCIAL MEDIA USAGE OF UNIVERSITIES: A COMPARATIVE ANALYSIS OF STATE
AND PRIVATE UNIVERSITIES IN IZMIR
Selin BİTİRİM OKMEYDAN
Dr. Öğr. Üyesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
ÖZET
Web 1.0 olarak tanımlanan ilk nesil internet teknolojilerinin aksine Web 2.0 teknolojileri üzerine
kurulu sosyal medya, kullanıcıların içerik üretimine izin veren yapısı, zaman ve mekân engeli
olmaksızın çift yönlü iletişimi mümkün kılan doğası gereği dünyada büyük bir kullanım oranına
ulaşmıştır. Bilgi iletişim teknolojilerindeki ilerlemelere koşut olarak ortaya çıkan ve kısa sürede
büyük bir gelişim ivmesi yakalayan sosyal medya, kamu sektörü ve özel sektörde faaliyet gösteren
tüm kurum ve kuruluşlar tarafından hedef kitleleri ile iletişimi kolaylaştırmak ve sürdürmek
amacıyla kullanılmaktadır. Bu gelişmeler ekseninde, günümüzde bütün dünyada olduğu gibi
Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin de iç ve dış hedef kitleleriyle sürdürülebilir ilişkiler
kurmanın ve kurumsal iletişimi aktifleştirmenin bir yolu olarak sosyal medyanın potansiyelinden
yararlanmaya başladıkları görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı, devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal medya kullanımındaki benzerlik ve
farklılıkları tespit ederek üniversitelerin sosyal medya kullanım örüntülerini ortaya çıkarmaktır. Bu
amaçla devlet ve vakıf üniversitelerini temsil eden örnekler üzerinden ‘üniversitelerin en çok hangi
paylaşımları yaptıkları ve bu paylaşımların devlet ya da vakıf üniversitesi niteliğinde nasıl değiştiği’
sorusuna yanıt aranmıştır. Nitel araştırmaya dayanan bu çalışmada, İzmir’deki en yüksek öğrenci
sayısına sahip ilk iki devlet üniversitesi sırasıyla; Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ege Üniversitesi ve
ilk iki vakıf üniversitesi ise Yaşar Üniversitesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi, amaçlı örnekleme
göre belirlenmiştir. Araştırmada yer verilen toplam dört üniversitenin en çok takipçiyi içeren resmî
sosyal medya hesaplarının ise Facebook ve Twitter olduğu saptanmıştır. Üniversitelerin bu sosyal
medya hesaplarındaki paylaşımları, geriye doğru tarama yöntemi ile tercih günlerini de kapsayacak
şekilde ele alınmış ve 2019 yılının 1 Temmuz ile 31 Ağustos arasındaki iki aylık süreç araştırmaya
dahil edilmiştir. Belirlenen tarihler arasında devlet ve vakıf üniversitelerinin paylaşımları içerik
analizine tabi tutulmuş ve elde edilen bulgular kategoriler halinde sunulmuştur. Gerçekleştirilen
analiz sonucunda devlet üniversitelerinin vakıf üniversitelerine göre daha az paylaşımda bulunurken
bu paylaşımlarında kurumsal imaj ve itibarı ön plana çıkardıkları; vakıf üniversitelerinin ise oldukça
aktif paylaşım döngüsü içerisinde eğitim olanaklarını tanıtmaya ağırlık verdiği saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, İletişim, Facebook, Twitter
ABSTRACT
Unlike the first generation internet technologies defined as Web 1.0, social media based on Web 2.0
technologies has reached a high usage rate in the world due to its structure that allows users to
produce content, and the nature of two-way communication without any time and space limitations.
Social media, which has parallel development through information communication technologies
and has achieved a great improvement in a short time, is used by all institutions and organizations
operating in the public and private sectors with their target audiences in order to facilitate and
maintain communication. In this development axis, it is now recognized that as in the whole world,
Turkey as well, that state and private universities understand the potantial of social media, as a way
to establish sustainable relationships with internal and external target audiences and activate
corporate communication.
The aim of this study is to determine the similarities and differences in social media usage of state
and private universities and to reveal the patterns of social media usage of universities. For this
purpose, it is being sought to answer the question of ‘which sharing are make by the universities
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and how these sharing change in the nature of state or private universities’. In this study, which is
based on qualitative research, the first two state universities with the highest number of students in
Izmir are; Dokuz Eylül University with Ege University and the first two private universities were
determined as Yaşar University and Izmir University of Economics. The four universities that
included in the research the most followers number in official social media accounts were found to
be Facebook and Twitter. In these social media accounts, based on the backward scanning method
of the sharing of universities, including the publicity days of them, was examined the study the twomonth period between July 1 and August 31 of 2019. The sharing of the state and private
universities, were subjected to content analysis between the specified dates and the findings were
presented in categories. As a result of the analysis, while state universities' sharing are less more
than private universities, they emphasize corporate image and reputation in these sharings; but it
was determined that private universities focused on promoting educational opportunities in a highly
active sharing cycle.
Keywords: Social Media, Communication, Facebook, Twitter
GİRİŞ

Tek yönlü iletişimi ifade eden geleneksel medyanın yerini çift yönlü iletişime ve etkileşime
bırakan sosyal medyanın almasıyla birlikte dünya, daha önce hiç olmadığı kadar küçülmüş ve
McLuhan’ın ilk kez 1962 yılında dile getirdiği ‘küresel köy’ hayali tam anlamıyla gerçeğe
dönüşmüştür. Sosyal medyanın zaman ve mekân sınırı olmaksızın çift yönlü iletişime izin veren
yapısı ve sürekli etkileşim süreci yaratması, bireysel yaşamı olduğu kadar kurumsal yaşamı da
değiştirmiş ve hedef kitleleriyle karşılıklı güven iklimine dayalı olumlu ilişkiler geliştirmek isteyen
tüm kurum ve kuruluşları sosyal medya kullanımına duyarlı hale getirmiştir. Drury (2008: 275),
geleneksel medyanın aksine sosyal medyadaki iletişim faaliyetleri ile müşterilerle diyalog
kurulduğunun ve ilişki geliştirildiğinin altını çizmektedir. Böylece kurum ve hedef kitleleri
arasındaki etkileşimin sağlıklı bir şekilde kurulup sürdürülmesine katkı sağlanmaktadır. Sosyal
medya, tüm kurumların ve markaların hedef kitlelerle iletişiminin yanı sıra küresel dünyadaki iş
yapma biçimlerini de kökten değiştirmektedir. Mills (2012: 162-163), kurumların ya da markaların
mevcut müşterilerine ulaşmak, potansiyel yeni müşterilerini kazanmak, kamuoyuna güven vermek,
hedef kitlelerindeki bilinirliklerini artırmak, imaj ve itibarlarını koruyup güçlendirmek için giderek
artan oranda sosyal medyayı kullandıklarına ve sosyal medya ortamlarına dahil olduklarına işaret
etmektedir. Bu eksende dünyanın en başarılı şirketleri de günümüzde sosyal medya aracılığı ile
rakiplerine göre rekabet üstünlüğü elde ettiklerini vurgulamaktadır (Lee, 2018: 200). Phillips ve
Young (2009: 222) ise sosyal medyanın birbirinden farklı değerlere, normlara, istek ve beklentilere
sahip olan, genişleyen ve çeşitlenen kamularla etkileşime girmeye izin verdiğini ve bu durumun, iç
ve dış kamular yönünden dikkate alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Nitekim kurumlar ve önde
gelen markalar, sosyal medyada hedef kitlelerine yönelik içerik oluşturarak onların dikkatlerini
çekerken hedef kitleler de kendi aralarında konuşup tartışarak, görüşlerini dile getirerek ve yeni
fikirler sunarak bu içerikleri zenginleştirmekte ve bu süreç hem kurumların hem de markaların
aldıkları geri bildirimler doğrultusunda iletişim süreçlerini iyileştirerek tercih edilirliğine olumlu
katkı sağlamaktadır.
Sosyal medyanın geleneksel medyaya göre avantajları temelde beş başlıkta kategorize
edilmektedir. Bunlar; denetim ve kontrolden uzaklık, arşivleme, güncelleme, ölçme ve etkileşim
olarak sıralanmaktadır (Kuyucu, 2015: 152). Bu özelliklerin çift yönlü iletişime dayanan sosyal
medyaya üstünlük sağladığı söylenebilmektedir. Pek çok kurum ve kuruluş, sosyal medyanın
kendilerine birçok yönden çeşitli katkılar sağlayacağını bilmelerine rağmen sosyal medyadan etkin
bir şekilde nasıl yararlanılacağını halen tam kavrayabilmiş değildir. Sosyal medya, kurum ve
kuruluşlara kendini tanıtma, markanın sesi olma ve müşterilerin hizmet beklentilerine hızlı yanıt
verme olanağı sunmaktadır (Kuşay, 2010: 68). Bu nedenle sosyal medya, kurum ve kuruluşlar için
önemli avantajlara sahiptir. Sosyal medya aracılığıyla markalar kısa sürede kendilerini dünyanın bir
ucundaki hedef kitlelere tanıtabilmekte, ürün veya hizmetleri hakkında bilgi verebilmekte ve
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birbirinden çok farklı hedef kitlelere ulaşıp hitap edebilmektedir. Günümüzde eğitim kurumları da
sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaktadır.
Bu çalışma ekseninde gerçekleştirilen alanyazın taramasına göre üniversitelerde sosyal
medyanın kullanımının çeşitli avantajlar sağladığı ancak sosyal medyanın üniversitelere sunacağı
fırsatlara rağmen üniversitelerin halen bilinçli bir sosyal medya stratejisi izlemediği tespit
edilmiştir. Bu noktadan hareketle çalışma, İzmir’deki devlet ve vakıf üniversitelerinde var olan
durumun saptanması amacıyla kaleme alınmıştır. Araştırma, üniversitelerin tanıtım faaliyetlerine
yoğunlaştığı tercih günlerini de kapsayacak şekilde 1 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasındaki
bulguları ortaya çıkarmak üzere tasarlanmıştır. Bu doğrultuda İzmir’de yer alan ve en çok öğrenci
sayısına sahip iki devlet üniversitesi ve iki özel üniversite belirlenmiş; bu kapsamda devlet
üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ege Üniversitesi, vakıf üniversitelerinden ise Yaşar
Üniversitesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi araştırmaya dahil edilmiştir. İkisi devlet ve ikisi vakıf
olmak üzere incelenen dört üniversitenin, en çok takipçi alan resmî sosyal medya hesaplarının
Facebook ve Twitter olduğu saptanmıştır. Toplam dört üniversitenin belirlenen tarihler arasındaki
her iki resmî sosyal medya hesabı içerik analizi yöntemine göre incelenmiş ve üniversitelerin en çok
hangi içerikleri paylaştığı ve bu paylaşımların devlet ya da vakıf üniversitesine göre farklılaşıp
farklılaşmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirilerek çalışmanın tartışma ve sonuç
bölümünde sunulmuştur.
Sosyal Medyanın Gelişimi ve Üniversiteler Açısından Önemi
Günümüzde geleneksel medya ile özdeşleşmeye başlayan Web 1.0, kullanıcıların pasif hedef
kitleler konumunda olmasını ifade eden ilk nesil internet teknolojilerini içermektedir. Alikılıç’a
(2011: 5) göre Web 1.0’da sadece bilgi veya veri alabilme ve geri bildirim olarak tekrar bilgi veya
veri gönderimi döngüsünde tasarlanmış bir teknoloji söz konusuydu. Bu açıdan Web 1.0,
profesyoneller tarafından üretilen bilgileri elde etmek, Web sunucuları tarafından sağlanan içeriği
okumak, bilgisayar programları ve dosyaları indirmek için kullanılmaktaydı. Avrupalı bir teknoloji
ürünü olan ve İsviçre’de Parçacık Fiziği Araştırma Laboratuvarları (CERN) bünyesinde İngiliz
bilim insanı Tim Berners Lee tarafından geliştirilen Web temelli teknolojilerin çıkış noktası,
CERN’de çalışılan projelerin bilim insanlarının raporları doğrultusunda daha düzenli bir şekilde
takip edilmesini kolaylaştırmaktı (Eldeniz, 2010: 19). Web 1.0 ve ilk nesil internet teknolojilerinin
ardındaki gelişmeler her ne kadar eskiye uzansa da bu gelişmelerin etkisi tahmin edilemeyecek
ölçüde büyük ve hızlı olmuş; bu teknolojilerin kısa sürede gelişmesiyle Web 2.0 ortaya çıkmış ve
bundan sonra dünya, bir daha asla aynı olamayacak yepyeni bir döneme girmiştir.
Web 2.0’ın ideolojik ve teknik temelleri bağlamında kullanıcıların içerik oluşturup ortaya
çıkarmasına izin veren ve bu içerikleri istediği gibi değiştirmesine olanak tanıyan internet tabanlı
bir grup uygulama (Gezgin ve Kırık, 2018: 12) günümüzdeki yaygın adı ile ‘sosyal medya’ olarak
ifade edilebilmektedir. Buradan da anlaşılabileceği gibi sosyal medya, Web 2.0 teknolojilerine
dayanmaktadır. Web 2.0 kavramı ise ilk kez 2004 yılında O’Reilly Media’dan Tim O’Reilly
tarafından ortaya atılmıştır (Çakır, 2016: 2). Sosyal medya, interaktif bilgi paylaşımını ve içerik
üretimini artırıp geliştiren, internet teknolojilerindeki gelişmelere dayanan ve çeşitli iletişim araçları
ile platformları içeren bir etkileşim zeminidir. Bu doğrultuda sosyal medya, internetin sosyal
yönlerini çift yönlü iletişim, etkileşimli iş birliği ve yaratıcı ifadeler için bir kanal olarak
değerlendiren çeşitli ağ araçları veya teknolojileri olarak tanımlanabilmektedir (Bruns ve Bahnisch,
2009: 5). Sosyal medyanın yarattığı dinamik medya ortamı içerisinde kullanıcılar, her türlü bilgiyi
ve paylaşımı birbirleri ve hiç tanımadıkları kişiler arasında kolaylıkla aktarabilmektedir. Sosyal
medya ile bilgiye erişme ve saklama daha da kolaylaşmış, bilginin yeniden üretilmesini sağlayan
diyaloğa dayalı iletişim ortamı doğmuştur. Aktan’a (2017: 55) göre bu yönüyle sosyal medya,
kullanıcıların bilgiyi monolog temelli aktarma sürecini ortadan kaldırarak bilginin kullanıcılar
tarafından işlendiği ve üretilip paylaşılmasına katkıda bulunan diyalogsal iletişim dönemini
başlatmıştır. Bu noktada sosyal medyanın içerik üretimi ile birlikte çift yönlü iletişimi ve etkileşimi
sürdürülebilir kıldığı anlaşılmaktadır. Böylece sosyal medya ile kullanıcıların, pasif alıcı olmaktan
çıktığı ve aktif kullanıcılara dönüşerek birer içerik üreticisi konumuna geldiği ifade
edilebilmektedir.
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Sosyal medya; bireylerin video, fotoğraf, görüntü, yazı, karikatür, fikir, dedikodu, haber gibi
içerikleri aktarmak ve paylaşmak için kullandığı çevrim içi (online) kaynaklardır ve bu kaynaklar;
Facebook gibi sosyal ağları, blogları, vlogları, forumları, haber ve tartışma gruplarını, dijital
sözlükleri, Flickr ve YouTube gibi içerik topluluklarını, Twitter gibi mikroblogları, Reddit ve
Pinterest gibi sosyal imleme sitelerini, mesaj panolarını, lokasyon bazlı servisleri, ITunes gibi
podcastleri, LinkedIn gibi profesyonel dikey iş ağlarını, Wikipedia gibi wikileri ve sanal dünyaları
içermektedir (Çiftçioğlu, 2016: 66-67; Kahraman, 2013: 23-39; Kaplan ve Haenlein, 2009: 62-64).
Sosyal medyanın çevrim içi kaynakları, dünya genelinde küresel sisteme dahil olan herkesin birbiri
ile kesintisiz iletişim ve etkileşim sürecine girmesine olanak vermektedir. Kamu sektörü ve özel
sektördeki kuruluşların da yer almasının artık kaçınılmaz olduğu bu sosyal medya platformları,
birçok avantajlı amaca hizmet etmektedir. Kurum ve kuruluşların marka bilinirliğini artırma, marka
bağlılığı ve sadakati yaratma, kamuoyundaki genel eğilimler hakkında bilgi verme, rakiplere
yönelik bilgi toplama, olumlu tavsiyeler ve yorumlarla ağızdan ağıza pazarlama gerçekleştirme
(Barutçu ve Tomaş, 2013: 7) gibi nedenlerle sosyal medyada görünür olmak istemekte ve sosyal
medya pazarlamasını profesyonel şekilde yürütmeye çaba göstermektedir.
Güçdemir’e (2017: 107) göre sosyal medya pazarlaması en genel tanımıyla herhangi bir
kurumun, kuruluşun ya da markanın sosyal medya araçları üzerinden görünürlüğünü artırmak ve
sosyal medyayı kullanarak ürün ve hizmetlerini tanıtarak tutundurma faaliyetlerine yön vermek
olarak ifade edilebilmektedir. Sosyal ağların bugün birçok kurum ve marka için bağlantı noktası
haline geldiği düşünüldüğünde sosyal medya pazarlamasının önemi kendini hissettirmektedir.
Sosyal medya pazarlaması, ürün ve hizmetlerin yerine insanlarla ilişki inşa etmeye odaklanan
pazarlama yaklaşımını tanımlamaktadır. Zira sosyal medya pazarlamasında içerik, ilişki kurulan
mevcut veya potansiyel hedef kitleler tarafından oluşturulup geliştirilmektedir. Nitekim bu hedef
kitlelerin yaptığı beğeniler, bıraktığı yorumlar, şikayetler ya da öneriler, sosyal medya
pazarlamasının temelini oluşturmaktadır (Alan vd., 2018: 538). Bu bağlamda kurumların ve
markaların, sosyal medya pazarlaması ile hedef kitlelerine yönelik sürdürülebilir iletişim sağlayacak
güçlü etkileşim yaratması, marka farkındalığı ve marka bağlılığının yanı sıra söz konusu kurum ve
markanın imaj ve itibarına da olumlu yansıyacak ve kurulan güven atmosferi içerisinde diğerlerine
göre rekabet üstünlüğü elde etmesiyle sonuçlanacaktır. Bu noktada sosyal medya pazarlamasında
önemli olan, hedef kitlelerle kurulan ilişki sonucunda tercih edilirliği artırmak ve sadık müşteriler
yaratmaktır.
Sosyal medya pazarlaması çalışmaları, üniversiteler açısından da oldukça önemli rol
oynamaktadır. Paladan’a (2018: 161) göre bloglardaki, sosyal ağlardaki, forumlardaki ve diğer
sosyal medya mecralarındaki akranların önerileri ve yorumları, özellikle genç üniversite adaylarının
karar alma süreçlerinde giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Sosyal medya, kurumların
başarısıyla doğrudan ilişki kurabilen ve eğitim politikalarını etkileyebilecek yükseköğretim
kurumlarının pazarlama işlevleri için önemlidir. Bir üniversitenin sayfasını inceleyen aday
öğrenciler; Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Flickr, bloglar gibi sosyal ağlarda
kendine özgü sayfası ile yer alan bir üniversite hakkındaki bilgilere ve yorumlara rahatlıkla
ulaşabilecek ve hatta bu üniversitenin bir ‘hayranı’ olarak viral pazarlama etkisi yaratabilecektir
(Reuben, 2008: 3-5). Üniversitelerin sosyal ağlarda aktif şekilde yer alması, sosyal ağlarını güncel
tutması ve olumlu yorumlarla birlikte anılması, günümüzde bu üniversitelerin tercih edilirliğine
doğrudan etki eden faktörlerden biri haline gelmiştir. Sosyal medya pazarlamasının ve kurumsal
sosyal medya iletişiminin kurumlar açısından temelde yedi işlevi vardır. Bunları; kimlik oluşturma,
diyalog geliştirme, paylaşım yaratma, görünür olma, ilişki inşası ve yönetimi, itibar elde etme,
bireysel ve profesyonel gruplara ulaşma (Koçyiğit, 2012: 111) olarak açıklamak mümkündür. Bu
işlevler, günümüzde üniversiteler yönünden de anlamlı ve kaçınılmazdır. Üniversiteler de sosyal
medyadan tanıtım, kurumsal haber ve etkinlik paylaşımı, sosyal sorumluluk kampanyalarının
duyurulması, yeni katılan öğrencilere motivasyon sağlayacak etkili oryantasyon programları için
bilgilerin oluşturulup aktarılması gibi amaçlarla yararlanmaktadır (Çakaröz, 2018: 817).
Üniversitelerin sosyal medya iletişimi çalışmaları ile hedef kitlelere mesajlar doğrudan ve etkili
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şekilde ulaşabilmekte, üniversiteler mevcut ve potansiyel hedef kitleleri ile zaman, para ve emek
israf etmeden iletişim kurabilmekte, çift yönlü etkileşime yön verebilmektedir.
Üniversiteler, sosyal medyadan kurum içi ve kurum dışı hedef kitleleri ile bağlantı kurmak
amacıyla yararlanmaktadır. Bu sayede kurum içi iletişimin geliştirilmesi ve kurumsal aidiyetin
güçlenmesi söz konusu olmaktayken kurum dışına da kendini, eğitim ve sosyal olanaklarını
tanıtarak imajını güçlendirebilmektedir. Alexa vd. (2012: 2), sosyal medyanın üniversitelere hedef
gruplarıyla daha iyi iletişim kurmaları için önemli avantajlar sunduğunu ve bunlar arasında geri
bildirim almanın, en değerli avantaj olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.
Dolayısıyla üniversiteler gibi tüm eğitim kurumları da hedef kitlelerinden gelen geri bildirimler ile
onların ihtiyaçlarına, isteklerine ve beklentilerine kısa zamanda karşılık verebilmek, sorunlarına
kalıcı çözümler sunarak ilişki yönetimini sürdürülebilir kılmak için sosyal medyayı daha aktif
kullanır hale gelmektedir. Peruta ve Shields (2018), üniversitelerin sosyal medya platformlarında
varlığını sürdürmesinin; öğrencilerin üniversite tercihi, elde tutulması, üniversitenin görünürlüğü ve
güven vermesi için zorunlu olduğuna dikkat çekmişlerdir. Bu tespit, sosyal medyanın özellikle vakıf
üniversiteleri arasında artan rekabetle baş edebilmenin ve rekabette ayakta kalabilmenin öncül
koşullarından biri haline geldiğini vurgulamaktadır. Vakıf üniversiteleri açısından üniversitelerin
ismini duyurması ve olumlu bir imaja sahip olması devlet üniversitelerine göre daha fazla önem
taşımaktadır. Kurumsal her şirkette olduğu gibi üniversitelerin amacı da eğitim ve hizmet
kalitesinin devamlılığını sağlamak, güven tesis etmek, kendi sektöründe sağlam ve kalıcı bir yer
edinmektir. Bunun için kurumsal imajını ve itibarını pekiştirmek ve kurumsal kimliğini sergileyerek
akılda kalıcılığı artırmak için sosyal medyanın olanaklarından yararlanmaktadır (Akyazı, 2018:
680). Sosyal medyanın eğitim ve öğretim kurumları bağlamında kullanılması, öğrencilerin
yaratıcılığını geliştirmekte, birbirlerine destek olma bilinci aşılamakta ve eğitim kurumlarıyla
karşılıklı etkileşim kurma olanağı sağlamaktadır. Sosyal medya üzerinden gerçekleşen paylaşım,
etkileşim ve iş birliği sonucunda hem sosyalleşme artmakta hem de üniversitelerin hedef kitlelerine
hitap eden içerikler oluşturulmaktadır (Permatasari vd., 2013: 33). Üniversitelerin sosyal medya
hesapları incelendiğinde birçok sosyal medya ortamında görünür olmalarına rağmen aktif olarak en
çok Facebook ve Twitter hesaplarını kullandıkları tespit edilmiştir.
Facebook
Harvard Üniversitesi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından Andrew McCollum ve Eduardo
Saver’ın yardımıyla 2004 yılında Harvard öğrencilerini bir araya getirmek amacıyla ‘The
Facebook’ adıyla kullanıma başlayan sosyal ağ, 2005 yılında diğer ülkelerdeki üniversitelerin de
sisteme katılmasıyla bir milyonu aşan kullanıcı sayısına ulaşmış ve adı da ‘Facebook.com’ olarak
değiştirilmiştir. Eylül 2006’da herhangi bir e-posta adresi olan tüm internet kullanıcılarını üyeliğe
kabul etmeye başlayan Facebook dünya çapında popülerlik kazanmıştır (Toprak vd., 2009: 37-38).
Facebook’un, sosyal ağlar arasından sıyrılıp diğerlerinden farklı bir konuma ulaşmasının ve
günümüzde en çok kullanılan sosyal medya ortamı olmasının en temel nedenleri; insanların
arkadaşlarıyla etkileşimini sürdürmek, sınırsız sayıda fotoğraf yüklemek, bağlantıları ve videoları
paylaşmak, yeni tanıştıkları kişiler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve ilgi alanlarını içeren
kurumları ve markaları takip ederek onlarla etkileşim kurmak istemeleridir. Kişisel profiller, durum
güncellemeleri, ağlar (coğrafi bölgeler, okullar, şirketler), gruplar, uygulamalar ve hayran sayfaları
olmak üzere altı bileşenden oluşan Facebook, bu bileşenlerle insanları birbirine bağlama
motivasyonunu sürekli hale getirmektedir (Reuben, 2008: 3). İnsanların sahip olduğu bu
motivasyon, bugün Facebook’un birçok marka için vazgeçilmez iletişim aracı haline gelmesine yol
açmıştır. 2007 yılında Türkiye’de ortaya çıkıp yaygınlaşmaya başlayan Facebook, insanlara ilk
olarak eski arkadaşlarını kolaylıkla bulup onlarla yeniden iletişime geçmede motivasyon sağlayınca
aynı şeyi yapmak üzere markalar da harekete geçmiş ve tüzel kişiliklere ait ‘sayfalar’ oluşturularak
kişisel ilgi alanları doğrultusunda markaları ve kurumları beğenenlerin ve takip edenlerin bir araya
gelmesi hedeflenmiştir (Sevinç, 2012: 69). Sürekli kendini yenileyen uygulamalar ile zengin
içeriklere sahip olan ve kullanıcılarına en fazla etkileşim olanağı sunan Facebook, bu özellikleri
sayesinde halen en popüler ve dünyada en çok kullanılan sosyal ağdır. We Are Social 2019
Raporu’na göre Facebook, dünyada 2 milyar 271 milyon kişi ile günümüzde en çok kullanıcıya
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sahip sosyal ağ platformu olma özelliğini korumaktadır. Türkiye’deki aktif Facebook kullanıcı
sayısı ise 43 milyona ulaşmıştır ve bu sayının her geçen yıl giderek artması beklenmektedir
(https://wearesocial.com/blog/2019/01/digital-2019-global-internet-use-accelerates;
https://dijilopedi.com/2019-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri/, Erişim Tarihi:
04.10.2019). 2004 yılından bugüne kadar geçen 15 yıl içerisinde Facebook’un hızlı bir gelişme
gösterdiği ve hem bireysel hem de kurumsal açıdan cazip bir iletişim mecrası haline geldiğini
söylemek mümkündür.
Günümüzde hedef kitleleri ile etkileşime geçmek ve ilişki inşa etmek isteyen markalar,
Facebook aracılığıyla takipçiler oluşturabilmekte, paylaşımları ile bu takipçilere istedikleri zaman
ulaşabilmekte ve onlarla sürekli iletişim kurabilmektedir. Facebook’un kurumlar ve markalar için
sağladığı olanakların çeşitlenmesiyle marka bilinirliğinin artması, hedef kitleler ile etkileşimin ve
ilişki inşasının güçlenmesi söz konusu olmaktadır. Dolayısıyla kamu sektörü ya da özel sektörde
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların her geçen yıl Facebook’a üye olma sayısı da artmaktadır.
Bu durum, üniversiteler gibi eğitim kurumlarının da yeni gelişmelere kayıtsız kalmaması ile
sonuçlanmaktadır. Halen dünyada ve Türkiye’de en çok kullanıcı sayısına sahip olan sosyal medya
platformu Facebook, hedef kitleleriyle sürdürülebilir iletişim kurmak amacıyla günümüzde
üniversiteler tarafından da önemli bir iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.
Twitter
Teknoloji girişimcileri olan Jack Dorsey, Biz Stone ve Even Williams tarafından 2006
yılında kurulan Twitter (Akar, 2010: 63), Türkçe’de ‘cıvıltı, cıvıldama’ anlamlarına gelen ‘tweet’
adı verilen ve 140 karakterden oluşan kısa mesajların gönderildiği ve gönderilen diğer mesajların da
okunabildiği internet tabanlı mikroblog uygulamasıdır (Sanlav, 2014: 64). Güncel verilere göre
dünyada 326 milyon, Türkiye’de ise 9 milyon kullanıcıya sahip olan Twitter
(https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-overview, Erişim Tarihi: 04.10.2019),
bir kurumun ya da markanın hedef kitleleri ile ilişki geliştirmek ve etkileşim yaratmak açısından en
uygun iletişim araçlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Amacı bilgi vermek olan Twitter,
insanların olumlu ya da olumsuz düşüncelerini, üzüntülerini, sevinçlerini, hayallerini, hayal
kırıklıklarını ve korkularını başkalarıyla paylaştıkları (Arıoğlu, 2013: 16) ve bu paylaşımları ile
düşüncelerine destekçi buldukları veya düşüncelerini tepki göstermek amacıyla birbirlerine
aktardıkları anındalık özelliğine sahip sosyal medya ortamları arasında yer almaktadır. Bu
özelliklerinden dolayı Twitter, markalar için hem büyük bir avantaj hem de dezavantaj potansiyeli
taşımaktadır. Twitter; bilgiyi anında ve hızlı paylaşmak, ortak ilgi alanları olan insanlarla etkileşimi
sağlamak, iletişimi güçlendirmek ve ilişki inşa etmek, pazarla ilgili güncel bilgi toplamak,
insanların kendileri ve rakipleri hakkındaki düşüncelerinden geri bildirim elde etmek ve gündemde
ne olduğunu ve gelişmelerin ne yönde seyrettiğini takip etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bunun
yanı sıra Twitter, viral iletişimle insanlarla yakın ilişkiler geliştirilmesine olanak tanımaktadır. Zira
memnun ve sadık müşteriler, tavsiye ve yorumlarıyla çevrelerini etkileyebilmektedir (Aydın, 2017:
326). Bu özellikler, Twitter’ın avantajlı doğasını tanımlamaktadır. Kurumlar ve markalar açısından
amaç, sosyal ağ olarak Twitter’ın üstünlüklerinden yararlanmak ve Twitter’ın sahip olduğu ve
sunduğu özellikleri kurumsal avantaja dönüştürecek şekilde kullanmak olmalıdır.
Bireyler arasında etkileşimi sağlayan Twitter, kullanıcı (user), bahsetme (mention), yanıt
(reply), iletiyi aynen tekrar etme (retweet), beğeni (favori) ve etiket (hashtag) olarak bilinen çeşitli
yapısal unsurlara sahiptir. Bu unsurlar arasında bahsetme (mention) ve etiketleme (hashtag),
tamamen etkileşimi artırma amacı taşımaktadır. Bahsetme (mention) özelliği ile herkese açık bir
ortamda diyalogsal iletişime yön verilmektedir. İletişimin özelleştirilmesi ve ikna edicilik açısından
önemli rol oynayan bu özellik, kullanıcılar arasında doğrudan iletişimi de güçlendirmektedir (Ceng,
2018: 673). Etiket/Hashtag (#) kullanımı ise gündem olan ya da konuşulan ortak konu hakkında
görüş paylaşmayı, konuyu sınırlandırmayı ve başka konularla karışmamasını hedeflemektedir.
Böylece kullanıcılar, belirlenen konuya yönelik düşüncelerini dile getirebilmektedir. Hashtag
kullanarak yandaş veya rakip grupları takip etmek, çeşitli kampanyalar ve promosyonlar
düzenlemek, bir olaya katılarak tepki göstermek ya da bir olaydaki kavramları etiketleyerek konuya
destek vermek mümkündür (Sütçü ve Aytekin, 2013: 1865). Sözlü iletişimi güçlendirip
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desteklemek, ikna ediciliği artırmak ve gündem oluşturmayı kolaylaştırmak için fotoğraf ve video
paylaşım özelliklerinin de eklendiği Twitter, kullanıcılara yönelik etkileşimi anındalık ve hız ile
birlikte geliştirmektedir. Davis vd.’ye (2012: 4) göre Twitter; eğitim kurumlarına dakikası
dakikasına en yeni etkinlik programlarını, mezuniyet kutlamalarını, önemli toplantıları, canlı
oturumları ve kampüs acil durum uyarılarını oluşturma fırsatı sunmaktadır. Bu yönden Twitter,
üniversiteler başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarının hedef kitleleri ile etkileşime dayalı ilişki
kurma ve bu ilişkileri sürdürme açısından önemli rol oynayan iletişim platformlarından biridir.
Üniversiteler, Facebook ve Twitter sayfaları aracılığıyla hedef kitlelerini ve onların
beklentilerini öğrenebilme, bu hedef kitlelerden hizmetleri konusunda geri bildirimler alabilmekte
ve hedef kitleleri ile karşılıklı diyalog, ilişki ve etkileşim kurabilme fırsatı yakalamaktadır (Jang vd.,
2015: 162). Aynı zamanda üniversiteler, bu uygulamalarla imaj ve itibarlarının oluşturulmasına ya
da korunup geliştirilmesine olumlu yönde katkı sağlayabilmektedir. Facebook ve Twitter sayfaları
üzerinden sosyal medya yönetiminde başarılı olan üniversitelerin, mevcut ve potansiyel hedef
kitleleri ile uzun dönemli sürdürülebilir iletişim kurmaları mümkün olabilmektedir.
İLGİLİ LİTERATÜR
Ulusal ve uluslararası alanyazında üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanımını
belirlemeye yönelik çok sayıda araştırma gerçekleştirildiği görülse de bir kurum olarak devlet veya
vakıf üniversitelerinin sosyal medya kullanımına odaklanan çalışma sayısının daha kısıtlı olduğu
gözlenmiştir. Bu konuda alanyazında kendine yer bulan çalışmaları şöyle sıralamak mümkündür:
Reuben (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada sosyal ağlar aracılığıyla kullanım amacı
genişleyen sosyal medyanın, üniversitelerin iletişim ve pazarlama çabalarında önemli bir araç
olarak kullanılma potansiyeli taşıdığına işaret edilmiştir. Alexa vd. (2012) tarafından Romanya’daki
devlet ve özel üniversitelerinin dijital pazarlama ve sosyal medya kullanımını inceleyen çalışma,
üniversitelerin sosyal medyayı en yaygın olarak; bilgi toplama ve paylaşma, öğrenci ve öğretim
görevlilerinin başarılarını tanıtma, özel etkinlikler yayınlama, acil durum bildirimleri ve
öğrencilerle veya aday öğrencilerle iletişim kurmanın yanı sıra bir diyalog oluşturma gibi farklı
etkinlikler için kullandığını göstermiştir. Nyangau ve Bado’nun (2012) gerçekleştirdiği çalışmada
sosyal medya, yükseköğretim kurumlarının pazarlanması açısından ele alınmış; yüksek öğretim
kurumları tarafından sosyal medya kullanımının arttığı görülse de üniversitelerin, sosyal medya
sayfalarında yer verdikleri içeriğin, potansiyel müşterilerin seçim yapma süreçlerini etkileyip
etkilemediği konusunda belirsiz kaldığı sonucu ortaya çıkmıştır. Lim vd. (2013) tarafından
Malezya’daki üniversitelerin lisans programlarında sosyal medya kullanımına yer verilen
çalışmada, yükseköğretim kurumlarının, öğrenim deneyimlerini artıracak ve geliştirecek yenilikçi
ve yaratıcı bir eğitim ortamı tasarlamada öğrencilerin günlük yaşamlarına entegre olan bu
teknolojileri kullanmak için ellerine geçen fırsatı kullanmaları gerektiği vurgulanmıştır. Voss ve
Kumar (2013), üniversitelerin sosyal medya kullanımını hedef kitleleriyle ilişki kurma bağlamında
inceledikleri çalışmada, üniversitelerin Facebook ve Twitter başta olmak üzere neredeyse her sosyal
medya platformunda olmasına rağmen bu durumun, hedef kitleleriyle etkileşim kurmak ve ilişki
inşa etmek için yeterli olmadığını göstermişlerdir. Yolcu (2013), Türkiye’deki üniversitelerde
Twitter kullanımını incelediği çalışmasında, üniversitelerin Twitter’ı bilgi vermek, tanıtım yapmak
amacıyla yoğun şekilde kullandığına dikkat çekmiş ancak ilişki kurma amaçlı kullanımdan uzak
olduklarını ortaya çıkarmıştır. Beqiri (2014), yükseköğretimde sosyal medyanın etkisini araştırdığı
çalışmada eğitim kurumlarının, öğrenci destek hizmetlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve
potansiyel öğrencilere daha kolay erişilmesini sağlamak için sosyal medyadan yararlandığı
sonucuna varmıştır. Köseoğlu ve Köker (2014), Türk üniversitelerini Twitter kullanımı açısından
inceledikleri çalışmada, Twitter’ın diyalogsal iletişim aracı olarak büyük bir potansiyel taşıdığını
ancak Türk üniversitelerinin bu potansiyelden etkin şekilde yararlanamadığını belirtmişlerdir.
Doğru ve Doğru’nun (2015), Twitter’ın Türkiye’deki üniversite rektörleri tarafından nasıl,
ne amaçla ve hangi etkileşim düzeyinde kullanıldığını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirdikleri
çalışmada, rektörlerin Twitter’dan; üniversiteleri tanıtmak, üniversitelerde yapılmış ve yapılacak
olan etkinlikler hakkında takipçilerini bilgilendirmek için genelde tek yönlü ve orta düzeyde
etkileşime izin verecek şekilde yararlandıkları saptanmıştır. Alsufyan ve Aloud (2016), devlet ve
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özel üniversitelerin sosyal medya kullanımını görünürlük, markalaşma, özgünlük, bağlılık ve
katılım açısından değerlendirdikleri çalışmada, sosyal medya kullanımında belirlenen temalara göre
özel üniversitelerin, devlet üniversitelerini geçtiğini ve bu durumun da hedef kitlelerin
memnuniyetini artırıp mevcut ilişkilerin güçlendirilerek sürdürülmesine yol açacak güven inşasında
önemli olduğu sonucuna varmışlardır. Bingöl ve Tahtalıoğlu (2017), Türkiye’de üniversitelerin
sosyal medya kullanımını ve stratejilerini ortaya çıkarmak için gerçekleştirdikleri çalışmada,
üniversitelerin sosyal medya stratejilerinin belirlenmesinin ve sosyal medya hesaplarının güncel ve
aktif tutulmasının, üniversitelerin kimlik inşa etmedeki önemine işaret etmişlerdir. Dumpit ve
Fernandez (2017), yükseköğretim kurumlarındaki sosyal medya anlayışına odaklanan çalışmada,
özel üniversitelerin sosyal medya kullanmada daha istekli ve hevesli olduklarını ancak devlet
üniversitelerinin, teknolojik gelişmelerden tam anlamıyla yararlanabilmeleri için sosyal medya
kullanımını yeniden değerlendirmeleri gerektiği sonucuna varmışlardır. Hou ve Macnamara (2017),
sosyal medyayı üniversitelerde ilişki ve topluluk kurma fırsatı açısından değerlendirdikleri
çalışmada, sosyal medyanın bu fırsatlara ulaşmada üniversiteleri halkla ilişkiler, pazarlama ve
diyalogsal yaklaşım benimsemeye zorunlu hale getirdiği ve üniversitelerin ortak değerler üretme,
ortaklıkları geliştirme ve kurumu güçlendirme rollerini sosyal medya aracılığıyla yansıtabileceği
sonucuna ulaşmışlardır. Peruta ve Shields’in (2017), meslek yüksekokulları ve üniversitelerin
Facebook’u nasıl ve ne amaçla kullandığını anlamaya yönelik yükseköğretimde sosyal medya
kullanımına odaklandıkları çalışmada, kurum tipine göre paylaşımların farklılaştığı ancak her iki tip
kurumda da sosyal medya içeriklerinin daha iyi ve profesyonel şekilde yönetilmesi gerektiği sonucu
dikkat çekmiştir. Akyazı’nın (2018), tercih sürecinde üniversitelerin sosyal medya kullanımı
üzerinde duran çalışmasında üniversitelerin, kendileri ve programları hakkında bilgilendirici
mesajlara yer verdiği ancak yeni öğrenci kazanmak adına önemli olan bu süreçte, üniversitelerin bu
süreci tam olarak yönetemedikleri ortaya çıkmıştır. Chen ve DiVall (2018) tarafından okullar ve
eczacılık fakülteleri için sosyal medyaya bir katılım aracı olarak yaklaştıkları çalışmada, bu
kurumlar için sosyal medya stratejileri geliştirmenin önemine değinmişler ve sosyal medyayı
pazarlama, işe alım ve öğrenci katılımı girişimlerini yerine getirmek için etkili bir araç olarak
kullanmanın, tamamen gelişmiş sosyal medya stratejisine sahip olma şartına bağlı olduğunu ortaya
koymuşlardır.
Coleman vd. (2018), yükseköğretimde sosyal medya kullanımını inceledikleri çalışmada;
Facebook, LinkedIn, bloglar ve çevrimiçi forumlar dışında, üniversite üyelerinin iş yerinde diğer
sosyal medya platformlarını benimsemekte çekingen kaldıklarını doğrulamış ve öğretim üyelerinin
aktif sosyal medya kullanımı ile öğrenci memnuniyetinde artış kaydedildiğini ortaya koymuştur.
Çakaröz (2018), Türkiye’deki devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal medya etkililik düzeyini
belirlemeye yönelik gerçekleştirdiği çalışmasında, üniversitelerin sosyal medyada takipçi sayıları ve
Facebook, Instagram ve Twitter’da paylaşım sayıları arttıkça sosyal medya etkililik düzeyinin de
artacağı bulgusuna yer verilmiştir. Jadrić ve Kovačević (2018), sosyal medyanın yükseköğretim
kurumlarının pazarlama iletişimine katkısını ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirdikleri
çalışmada, özel üniversitelerin sosyal medya kullanımında daha aktif olduğunu ve değişikliklere
daha hızlı adapte olduğunu doğrulamışlardır. Manca ve Whitworth (2018), yükseköğretim
kurumlarında sosyal medya ve uygulamalarına odaklanan çalışmada; yönetim, araştırma, örgütsel
öğrenme, mesleki gelişim ve meslek olarak akademinin değerlerini içeren uygulamalar gibi
alanlarda sosyal medya kullanımına daha fazla ağırlık verilmesini önermişlerdir. Paladan (2018)
tarafından Asya ve Afrika’daki 25 üniversite örneği üzerinden yükseköğretim kurumlarında dijital
teknolojilerin benimsenme düzeyini ve sosyal medya pazarlamasını içeren araştırma, bu
üniversitelerin sosyal medya pazarlamasından faydalandığını göstermiş, üniversitelerin Facebook
ve Twitter başta olmak üzere programları ve etkinlikleri hakkında bilgi vermek amacıyla sosyal
medyayı aktif şekilde kullandıklarını ortaya koymuştur. Yine Peruta ve Shields (2018) tarafından
Facebook paylaşımlarının ve biçimlerinin üniversitelerin sosyal medyada pazarlanması üzerindeki
etkisini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, katılımcılığı önemli ölçüde artıran
içerik paylaşımlarının ve kullanıcıların içerik üretimine dahil edilmesinin büyük bir etkileşim
yarattığını göstermiştir. Anderson (2019), yükseköğretimde sosyal medya kullanımının zorluklarına
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ve fırsatlarına değindiği çalışmasında, sosyal medyanın hem öğrencilerle bağlantı kurmada hem de
öğrenme etkinliğini arttırmada eğitim kalitesinin geliştirilmesine yardımcı olacağına ancak bu
konunun maliyetleri yükselteceğine ve süreçte öğretim üyesinin kontrolünü azaltacağına dikkat
çekmiştir.
Yukarıda sunulan perspektif doğrultusunda çalışmanın amacı, İzmir’de en çok öğrenci
sayısına sahip iki devlet üniversitesi olarak Dokuz Eylül Üniversitesi ile Ege Üniversitesi ve iki
vakıf üniversitesi olarak Yaşar Üniversitesi ile İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin, en çok takipçi
sayısının bulunduğu Facebook ve Twitter hesapları özelinde sosyal medyayı nasıl ve hangi
amaçlarla kullandıklarını tespit etmektir. Araştırma, sosyal medya kullanımının devlet ve vakıf
üniversitelerinde değişip değişmediğinin ve üniversiteler arasında içerik paylaşımına göre herhangi
bir farklılık olup olmadığının saptanması açısından önemli görülmektedir. Bu noktadan hareketle
belirlenen üç araştırma sorusu (A.S.) şöyle sıralanabilmektedir:
A.S1. Devlet ve vakıf üniversiteleri, Facebook ve Twitter hesaplarını hangi amaçlarla
kullanmaktadır?
A.S2. Devlet ve vakıf üniversitelerinin Facebook ve Twitter hesaplarında ne tür içerikler öne
çıkmaktadır?
A.S3. Devlet ve vakıf üniversitelerinin Facebook ve Twitter kullanımı arasında farklılık var mıdır?
YÖNTEM
Araştırmanın örnekleminde İzmir’de en çok öğrenci sayısına sahip olan Dokuz Eylül
Üniversitesi ve Ege Üniversitesi olmak üzere iki devlet, Yaşar Üniversitesi ve İzmir Ekonomi
Üniversitesi olmak üzere iki vakıf üniversitesi yer almaktadır. Araştırma kapsamında yer alan
üniversitelerin resmî sosyal medya hesaplarından ise güncel ve aktif kullanımlarından dolayı
Facebook ve Twitter hesapları incelenmek üzere seçilmiştir. Futurarts araştırma şirketinin 2011
yılında Türkiye’deki üniversitelerin en çok hangi sosyal medya sitesinde yer aldığını açıklamaya
yönelik yapılan çalışmada, üniversitelerin ilk olarak Facebook’u, ardından Twitter’ı kullandığı
sonucuna ulaşılmıştır. 2017 yılında benzer bir araştırma tekrarlandığında üniversitelerin iletişim ve
farkındalık sağlamak adına yine en çok Facebook ve Twitter’dan yararlandıkları tespit edilmiştir
(Bingöl ve Tahtalıoğlu, 2017: 2409). Birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren 500 kurum ve
kuruluş üzerinde gerçekleştirilen sosyal medya incelemelerinde, hedef kitlelerin algılarını en çok
Facebook ve Twitter’ın etkilediği ortaya çıkarılmıştır (Yadav ve Raman, 2017: 1295). 1 Temmuz
ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında araştırmanın örneklemi olarak belirlenen dört üniversitenin de
en çok takipçi sayısının Facebook ve Twitter’da olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla hem bu noktadan
hareketle hem de halen en fazla etkileşime izin veren yapısı gereği bu iki sosyal medya mecrası
araştırmaya dahil edilmiştir.
Araştırmada, betimsel tarama modeli izlenmiştir. Betimsel araştırmalarda amaç, herhangi bir
olayın, objenin, varlığın, grubun, alanın ya da kurumun ne olduğunu veya nerede olduğunu
betimleyip açıklayarak tasvir etmeye çalışmaktır. Böylece değişkenler arasındaki ilişkiler
gruplanarak aralarındaki ilişkiler daha iyi şekilde açıklanmaktadır. Betimsel analizde gözlem ve
değişkenler arasındaki ilişkilerin tasvir edilmesiyle belirli düzeyde genellemelere ulaşmak
mümkündür (Selçuk vd., 2014: 432). Betimsel tarama modeline dayanan bu araştırmada,
üniversitelerin resmî Facebook ve Twitter sayfalarındaki paylaşımları tasvir edilmeye ve
açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde ise içerik analizi yönteminden
hareket edilmiştir. Fiske’ye (1996: 176) göre içerik analizi, yazılı iletilere açık, nesnel, ölçümlenip
doğrulanabilir açıklamalar getirebilmek ve sınıflandırabilmek amacıyla uygulanmaktadır. Böylece
içerik analiziyle yazılı bir metin veya doküman içerisindeki belirli niteliklerin kategorize edilip
sınıflandırılması, ayrıntılı bir şekilde sunularak karşılaştırılması ve açıklanması mümkün
olmaktadır. İçerik analizinde iki farklı çözümleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemler;
kavramsal ve ilişkisel çözümleme olarak içerik analizinin nicel ve nitel boyutunu oluşturmaktadır.
Kavramsal çözümleme, herhangi bir metin ya da doküman üzerindeki kelime, karakter ve tema gibi
belirlenen kavramların tekrarlanma sayılarını ve oranlarını tespit etmek için kullanılmakta ve
yöntemin nicel boyutunu ifade etmektedir. İlişkisel çözümleme ise herhangi bir metin ya da
doküman üzerindeki kelime, karakter ve tema gibi belirlenen bu kavramlar arasındaki ilişkilerin
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incelenip değerlendirilmesine dayanmakta ve yöntemin nitel boyutunu ortaya çıkarmaktadır
(Sekaran ve Bougie, 2010: 386). İçerik analizinde temel amaç, verileri açıklayabilecek kavramları
ve ilişkileri ortaya çıkarmaktır. Betimsel analizde özetlenerek yorumlanan veriler, içerik analizinde
daha derinlemesine incelenir ve betimsel analizde gözden kaçan temalar, bu analiz sonucunda
görünür hale gelir. İçerik analizinde öncelikle veriler kodlanır, temalar bulunur, kodlar ve temalar
düzenlenir ve son olarak bulgular tanımlanıp yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 259-260). Bu
bağlamda çalışmanın yöntemi de nicel ve nitel içerik analizine dayanmaktadır.
Öncelikle nicel içerik analizi kapsamında amaçlı örnekleme göre belirlenen dört
üniversitenin resmî Facebook ve Twitter hesapları takip edilerek verilere ulaşılmıştır. Araştırma
yapmak üzere veri toplayabilmek için bağımsız Facebook ve Twitter hesabı oluşturularak dört
üniversitenin ilgili sosyal medya hesapları takip edilmiştir. 1 Temmuz-31 Ağustos arasında
üniversitelerin ilgili hesaplarından gerçekleştirdiği paylaşımların kodlanması ile temalar elde
edilmiş ve sonrasında bu kodlar ve temalar düzenlenerek bulgular yorumlanmıştır. Böylece nicel ve
nitel içerik analizine uygun hareket edilmiştir. İlgili tarihler arasında yazılı metinlere ilaveten
fotoğraf ve video paylaşımları da dikkate alınarak toplanan verilere dahil edilmiştir. Niceliksel
içerik analizinde yazılı veya görsel verilerin üniversiteler tarafından kullanım sıklığı ve oranının
saptanması, üniversitelerin Facebook ve Twitter hesaplarında öne çıkan konuların da tespit
edilmesini sağlamıştır. Bu aşama, aynı zamanda araştırma sorularına uygun olan kategorilerin
oluşturulmasına da yardımcı olmuştur. İçerik analizinde kategoriler, yürütülen araştırma evrenine
özgüdür. Dolayısıyla içerik analizinde kategoriler, anlamsal olarak üzerinde anlaşmaya varılan
bilgilerden oluşur ve üzerinde uzlaşma sağlanamayan bilgiler kategorilere dahil edilmez (Gökçe,
2006: 58-59). Bu doğrultuda kategorilerin; amaca uygun ve anlamlı olması, homojen birimlerden
oluşması, bütünsellik göstermesi, ayırt edici ve objektif olması gerekmektedir (Çilingir, 2017: 151).
Araştırmanın kategorileri; dört üniversitenin resmî Facebook ve Twitter hesaplarındaki paylaşımları
olarak belirlenmiştir. Böylece kategorilerin birbiriyle karşılaştırılabilecek verileri içermesine dikkat
edilmiştir. Araştırmada yararlanılan kod düzenini oluşturmada Bayraktutan vd.’nin (2012), siyasi
partilerin Facebook ve Twitter kullanımını nicel ve nitel içerik analizi ile inceledikleri çalışma ile
Peruta ve Shields’in (2018), üniversitelerin sosyal medya kullanımında paylaşım tiplerinden
yararlanılmış ve bu araştırma için ilgili çalışmalara dayanan kodlama cetveli geliştirilmiştir.
Jensen’a (2011: 52) göre ampirik araştırmalar gibi internete dayalı araştırmalarda da kodlar, en
temel birimleri ifade eder. Kodlama aşamasında gerek kod düzeni oluşturmada gerekse yeni
maddelerin eklenmesinde uzman görüşü alınmış ve böylelikle araştırmacı çeşitleme tekniği ile
çalışma kapsamında inandırıcılığı, güvenilirliği ve sonuçların doğruluğunu artırmak hedeflenmiştir.
Verilerin kodlara dönüştürülmesi süreci, araştırmacı ile içerik analizinde deneyimli bir öğretim
üyesi tarafından önce birbirinden bağımsız olarak gerçekleştirilmiş ve sonra bir araya gelinerek
tartışmalı hususlarda anlaşmaya varılıp görüş birliği elde edildikten sonra nihai kodlama cetveli
ortaya çıkmıştır. Nitel içerik analizinde ise ortaya çıkan temaların nasıl ifade edildiği incelenerek
(Mayring, 2011: 116) nicel ve nitel analiz, birbirini bütünleyip tamamlayacak şekilde kullanılmıştır.
İçerik analizinde güncel nitel yöntemler, çözümlemelerin nicel ve nitel birlikteliğini ifade ederek
(Yıldırım, 2015: 117) daha güçlü zemin inşa etmektedir. Belirlenen tarihler arasında toplam dört
üniversitenin gerçekleştirdiği paylaşımlar ve bunların sıklığı, içerik analizi yöntemiyle belirlenmiş;
elde edilen bulgular Bayraktutan vd. (2012) ile Peruta ve Shields (2018) tarafından gerçekleştirilen
çalışmaya dayandırılarak kategorize edilmiş ve bunun sonucunda ‘Kurumsal Haber’, ‘Duyuru’
‘Sosyal Sorumluluk’, ‘Tanıtım’, ‘İlişki Kurma’ ve ‘Diğer’ olmak üzere altı tema etrafında
çözümlenmiştir.
BULGULAR
Facebook Paylaşımları Açısından Elde Edilen Bulgular
Belirlenen tarihler arasında devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından toplam 198 Facebook
paylaşımı yapıldığı izlenmiştir. Facebook paylaşımlarının sadece 8 tanesi bir devlet üniversitesi
olan Dokuz Eylül Üniversitesi’ne aitken 190 paylaşımın, birbirine yakın sonuçlarla iki vakıf
üniversitesine ait olduğu görülmüştür. Bu tarihler arasında Ege Üniversitesi’nin resmî Facebook
hesabında herhangi bir paylaşıma rastlanmamıştır. Üniversitelerin resmî Facebook hesabında 108
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paylaşım ile ‘Tanıtım’ kategorisi ilk sırada açık farkla öne çıkarken bunu 34 paylaşım ile ‘Duyuru’
ve 31 paylaşım ile ‘Kurumsal Haber’ kategorisi izlemiş ve söz konusu paylaşım oranı, ilk üç
kategoriyi de belirlemiştir. Tablo 1, üniversitelere göre Facebook paylaşım sayılarını temsil
etmektedir.
Tablo 1. Üniversitelerin Facebook Paylaşım Sayıları (1 Temmuz-31 Ağustos)
Kurumsal
Sosyal
İlişki
Duyuru
Tanıtım
Diğer Toplam
Kurma
Haber
Sorumluluk
Dokuz
1
2
0
5
0
0
8
Eylül
Üniversitesi
Ege
0
0
0
0
0
0
0
Üniversitesi
Yaşar
19
21
5
38
6
7
96
Üniversitesi
İzmir
11
11
2
65
0
5
94
Ekonomi
Üniversitesi
TOPLAM
31
34
7
108
6
12
198
Tablo 1’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nin resmî Facebook hesabında iki ay içerisinde toplam
8 paylaşım yapıldığı saptanmıştır. Toplam 8 paylaşım içinde beşinin, ‘Tanıtım’ kategorisinde
üniversitenin tanıtımıyla ilgili içeriklerden oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu içerikler tanıtım günleri ile
ilgili haberler, tanıtımla ilgili özel web linkleri ve üniversite sanal tur paylaşımlarından oluşmakta
ve üniversitenin olumlu imaj ve itibar algısına dayanmaktadır. Bunun dışında ‘Duyuru’
kategorisinde yatay geçiş şartları ve kayıtlanma ile ilgili iki duyurunun yer aldığı hesapta;
üniversitenin, Türkiye’nin en çok burs veren dördüncü üniversitesi olduğuna dair ‘Kurumsal Haber’
kategorisindeki bir paylaşımı yer almaktadır. Ege Üniversitesi’nin ise ilgili tarih aralığında resmî
Facebook hesabından hiç paylaşımda bulunmadığı saptanmıştır. Ege Üniversitesi’nin, Türkiye’nin
en eski ve köklü üniversitelerinden biri olmasından dolayı hâlihazırda güçlü bir imaj ve itibar
algısına sahip olmasını ve URAP üniversite sıralamasında her yıl en iyi ilk 10 üniversite içerisinde
yer almasını, resmî Facebook hesaplarını aktif şekilde kullanmaya yönelik özel bir çaba
sergilememesinin nedeni olarak düşünmek mümkündür. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)
Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren ‘URAP (University Ranking by Academic
Performance) Araştırma Laboratuvarı’ tarafından her yıl Türkiye üniversitelerinin akademik
performansını içeren bir liste yayımlanmaktadır. Ekim 2019’da açıklanan bu listeye göre• Ege
Üniversitesi, Türkiye’deki üniversiteler arasında 8. sırada yer almaktadır.
Yaşar Üniversitesi’nin resmî Facebook hesabında ise ilgili tarihler arasında 96 paylaşım
yapıldığı saptanmıştır. Son derece güncel ve etkileşim oranını yüksek olan hesapta, ağırlıklı olarak
38 paylaşımla ‘Tanıtım’ kategorisinin öne çıktığı ve bu kategoride üniversite tanıtımına yönelik
içeriklerin paylaşıldığı gözlemlenmiştir. Söz konusu içerikler ön lisans, lisans ve lisans üstü
bölümlerle ilgili soru cevap videoları, okulun laboratuvar ve özellikli alanlarıyla ilgili video ve
görsellerden oluşmuştur. Bunlara ek olarak kampüsü tanıtan video ve fotoğraf paylaşımları da söz
konusudur. Yaşar Üniversitesi’nin resmî Facebook hesabında en çok paylaştığı ikinci içerik,
‘Duyuru’ kategorisine aittir. 21 kez paylaşılan duyurularda; ön lisans, lisans ve lisansüstü kayıt
tarihleri, özel yetenek sınav başvuruları, sınav sonuçları gibi içeriklerin yer aldığı gözlemlenmiştir.
19 paylaşımla en çok paylaşılan üçüncü içeriğin, ‘Kurumsal Haber’ kategorisinden oluştuğu
saptanmıştır. Kurumsal haberler; üniversite akademisyenlerinin basına yansıyan araştırmaları ve
başarıları, öğrencilerin kazandığı ödüller ve üniversite ile ilgili basına yansıyan olumlu haberlerin
paylaşımını içermiştir. Üniversitenin resmî Facebook hesabında en çok paylaşılan dördüncü içerik
ise 7 paylaşım ile ‘Diğer’ kategorisinde yer alan özel günlere dair kutlamalar ve anma mesajlarının
•

2019-2020 URAP Türkiye Sıralaması Basın Açıklaması, http://tr.urapcenter.org/2019/2019-2020-URAP-TurkiyeSiralamasi-Raporu.pdf, Yayım Tarihi: 15.10.2019, Erişim Tarihi:15.10.2019.
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yanı sıra askerde şehit düşen eski bir mezunla ilgili baş sağlığı mesajına dayalıdır. 6 paylaşım ile
‘İlişki Kurma’ kategorisi beşinci sırada yer alırken bu kategorinin, takipçilerle etkileşim yaratmaya
yönelik içeriklerden oluştuğu görülmüştür. Söz konusu paylaşımlar, “Kafanızda soru işareti var mı?
Varsa buyurun”, “Bugünlerde hangi kitabı okuyorsun”, “Buluşmaya az kaldı”, gibi içeriklerden
oluşmuştur. Söz konusu içeriklerin, etkileşimi canlandırdığı ve hesap takipçileri ile üniversitenin
sosyal medya yöneticileri arasında esprili diyalogları geliştirdiği gözlenmiştir. Paylaşılan içeriklerde
son sırada ise ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisi yer almıştır. Söz konusu 5 paylaşımdan dördü,
İzmir’de çıkan orman yangını sonrasında tahrip olan ormanlık alanların rehabilite edilmesiyle ilgili
olarak üniversitenin başlattığı kampanya ile ilgili paylaşımlar ve biri de kadına yönelik şiddeti
kınayan bir içerikten oluşmuştur.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin resmî Facebook hesabından ilgili tarihler arasında toplam
94 paylaşım yapıldığı saptanmıştır. Diğer vakıf üniversitesi olan Yaşar Üniversitesi’nde olduğu gibi
güncel ve etkileşim oranının yüksek olduğu gözlemlenen Facebook hesabında en çok yapılan
paylaşım, ‘Tanıtım’ kategorisine aittir ve bu kategori, üniversite tanıtımıyla ilgili içeriklerden
oluşmuştur. Toplam 65 paylaşımdan oluşan söz konusu içeriklerde; öğrenciler tarafından
bölümlerin video veya metin ile anlatılması, bölümlerin dekanları tarafından canlı yayın soru cevap
etkinlikleri, kampüs tanıtım videoları, okulun sağlık, spor ve staj olanakları gibi özelliklerini
belirten görseller kullanılmıştır. 11 paylaşımla ‘Kurumsal Haber’ ve yine 11 paylaşımla ‘Duyuru’
kategorisi, en çok paylaşım içerikleri arasında ikinci sırada yer almıştır. Kurumsal haber
paylaşımları; öğrencilerin edindiği çeşitli başarılar, akademisyenlerin basına yansıyan çalışmaları ve
elde ettiği başarılar ve üniversite ile ilgili olumlu haberlere dayanmıştır. En çok paylaşılan üçüncü
içerik ise ‘Diğer’ kategorisinde yer alan özel günlere dair kutlama-anma mesajlarına ve vefat eden
bir öğrenci ve eski bir üniversite yöneticisiyle ilgili iki başsağlığı mesajına aittir. Son sırada ise 2
paylaşımla ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinin bulunduğu saptanmıştır. Söz konusu paylaşımlar
İzmir’de yaşanan orman yangınlarında hasar gören ormanlık alanların rehabilite edilmesiyle ilgili
üniversitenin başlattığı kampanya ile ilgili içeriklerden oluşmuştur. İlgili tarihlerde üniversitenin,
‘İlişki Kurma’ kategorisine yönelik herhangi bir paylaşımı bulunmamıştır.
Araştırma kapsamında yer alan üniversitelerin Facebook kullanımları incelendiğinde vakıf
üniversitelerinin devlet üniversitelerine göre çok daha aktif bir kullanım oranı sergiledikleri
görülmüştür. Bu bağlamda iki aylık periyotta Ege Üniversitesi’nin hiçbir paylaşımda bulunmadığı,
9 Eylül Üniversitesi’nin ise sadece 8 paylaşımda bulunduğu saptanmış; vakıf üniversitelerinden
Yaşar Üniversitesi’nin 96, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin ise 94 paylaşımda bulunduğu
izlenmiştir. Üniversitelerin resmî Facebook hesapları üzerinden incelenen paylaşımları ve bu
paylaşımların sıklığı düşünüldüğünde devlet üniversitelerinin, daha çok olumlu imaj ve itibar
algısını ön plana çıkardığı; vakıf üniversitelerinin ise tanıtıma ağırlık verdiği söylenebilmektedir.
Şekil 1’de araştırmaya dahil edilen üniversitelerin Facebook paylaşım oranlarının özeti yer
almaktadır.
Şekil 1. Üniversitelerin Facebook Paylaşım Oranları

Şekil 1’e göre vakıf üniversitelerinin resmî Facebook hesaplarındaki içerik paylaşım oranları
birbiri ile benzerlik göstermektedir. Bu bağlamda devlet ve vakıf üniversitelerinin Facebook
kullanımındaki en temel farklılık, vakıf üniversitelerinin Facebook hesaplarının güncel olması ve
son derece aktif kullanılmasıdır. Devlet üniversitelerinde resmî Facebook hesaplarının kullanımı ise
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aktif değildir. Araştırma kapsamında yer verilen her iki devlet üniversitesinin de Türkiye’nin en
köklü üniversiteleri arasında yer almasından ve bu üniversitelerin olumlu yönde seyreden imaj ve
itibar algısına sahip olmasından dolayı resmî Facebook hesaplarını yoğun şekilde kullanmadıkları
söylenebilmektedir. Şekil 2’de, araştırmada yer alan üniversitelerin Facebook hesaplarındaki
paylaşım içeriklerinin özeti yer almaktadır.

Şekil 2. Üniversitelerin Facebook Paylaşım İçerikleri
ÜNİVERSİTELERİN FACEBOOK PAYLAŞı M İÇERIK
DAĞıLıMı
( 1 T E MMUZ - 3 1 AĞUST OS)

Duyuru

Tanıtım

Sosyal Sorumluluk

İlişki Kurma

Diğer

E G E Ü N I V ER S I T E S I

YAŞ AR
Ü N I V E R S I T ES I

0

5

11
2

11

7

0

0

0

0

0

6

21
5

DOKUZ E YL ÜL
Ü N I V E R S I T ES I

0

0

0

5

2

0

1

19

38

65

Kurumsal Haber

İZM IR EK O N O M I
Ü N I V E R S I T ES I

Şekil 2’de de görülebileceği üzere devlet üniversitelerinin Facebook paylaşım oranları, vakıf
üniversitelerine göre çok daha azdır. Ancak tüm üniversitelerin Facebook paylaşım içerikleri
arasında benzerlikler bulunmuştur. Bu bağlamda tüm üniversitelerin en çok paylaştıkları içeriklere
göre ilk sırada ‘Tanıtım’ kategorisi yer almıştır. Araştırma tarihlerinin tercih günlerini de
kapsayacak şekilde belirlenmesinin, bu sonuç üzerinde etkili olduğunu düşünmek mümkündür.
Üniversitelerin resmî Facebook hesaplarında ikinci sırada ‘Duyuru’ ve üçüncü sırada ise ‘Kurumsal
Haber’ içeriklerine dair paylaşımlar izlenmiştir. İlgili süreçte devlet ve vakıf üniversitelerinde ilişki
kurmaya yönelik paylaşım yapılmadığı, sadece Yaşar Üniversitesi’nin 6 paylaşım ile ilişki kurmaya
yönelik bir miktar çaba sergilediği dikkat çekmiştir.
Twitter Paylaşımları Açısından Elde Edilen Bulgular
Araştırma kapsamında yer alan üniversitelerin resmî Twitter hesapları incelendiğinde ise
Facebook hesaplarına göre çok daha farklı bulgular ortaya çıkmıştır. Bu noktada özellikle devlet
üniversitelerinin Twitter’da oldukça aktif oldukları, ancak yapılan paylaşımlarının büyük kısmının,
rektörlerin kişisel hesabından yapılan paylaşımların ‘retweet’ (RT)• edilmesiyle gerçekleştiği
gözlemlenmiştir. Ancak vakıf üniversitelerinin resmî Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar,
devlet üniversitelerinin aksine çoğunlukla üniversitelerin kendi hesabından yapılan kurumsal
paylaşımlardan oluşmuştur. Belirlenen tarihler arasında devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından
toplam 417 Twitter paylaşımı yapıldığı tespit edilmiştir. Twitter paylaşımlarında 170 paylaşım ile
vakıf üniversitesi olan İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni, 147 paylaşım ile devlet üniversitesi olan
Dokuz Eylül Üniversitesi izlemiş ve üçüncü sıraya 72 paylaşım ile yerleşen diğer vakıf üniversitesi
olan Yaşar Üniversitesi’nin ardından son sırada 28 paylaşım ile Ege Üniversitesi yer almıştır. İki
vakıf üniversitesinin toplam paylaşımı 242 iken iki devlet üniversitesinin toplam paylaşımının ise
175 olduğu izlenmiştir. Üniversitelerin resmî Twitter hesaplarında en çok paylaşım yaptıkları
konulara göre saptanan ilk üç kategorinin sırasıyla; ‘Kurumsal Haber’, ‘Tanıtım’ ve ‘Duyuru’
olduğu gözlemlenmiştir. Üniversitelerin Twitter paylaşımlarında öne çıkan ilk üç kategorinin
•

RT (Retweet): Twitter’da birinin yapmış olduğu paylaşımın, bir başkasının hesabında tekrar paylaşılmasıdır.
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Facebook paylaşımları ile aynı kategoriler olduğu; bu kategorilerin yalnızca sıralamasının farklılık
gösterdiği saptanmıştır. Tablo 2’de araştırma kapsamında yer alan üniversitelerin 1 Temmuz-31
Ağustos tarihleri arasında resmî Twitter hesaplarından yapmış oldukları paylaşımlar ve içerikleri
yer almaktadır.
Tablo 2. Üniversitelerin Twitter Paylaşımları (1 Temmuz-31 Ağustos)
Kurums
al Haber

Duyuru

Sosyal
Sorumlul
uk

Tanıtı
m

İlişki
Kurma

Diğer

Topla
m

Dokuz Eylül
93
15
4
17
0
18
147
Üniversitesi
Ege
11
6
1
4
1
5
28
Üniversitesi
Yaşar
22
13
5
16
1
15
72
Üniversitesi
İzmir
53
17
4
88
0
8
170
Ekonomi
Üniversitesi
TOPLAM
179
51
14
125
2
46
417
Tablo 2’ye göre Dokuz Eylül Üniversitesi’nin resmî Twitter hesabını, resmî Facebook
hesabının aksine son derece aktif bir biçimde kullandığı saptanmıştır. İlgili tarihler arasında toplam
147 paylaşım yapılan hesapta, bu paylaşımların 117’sini Rektör Nükhet Hotar’ın şahsi hesabından
RT edilen paylaşımlar oluşturmuştur. Rektör Nükhet Hotar’ın hesabından RT edilen paylaşımlar
çoğunlukla ‘Kurumsal Haber’ niteliği taşıyan içerikleri kapsamıştır. Üniversitenin resmî Twitter
hesabı tarafından yapılan paylaşım sayısı ise 30 ile sınırlıdır. Üniversitenin hesabında en çok
paylaşılan içerik 93 paylaşımla kurumsal haberlere dayalıdır. Bu paylaşımlar; rektörün katıldığı
etkinlikler, konuk ettiği misafirler, toplantılar ve alınan toplantı kararları, başka üniversite ve
kuruluşlarla imzalanan iş birliği protokolleri, öğrencilerin ve öğrenci toplulukların basında yer alan
başarıları ve akademisyenlerin basına yansıyan çalışmalarının ve başarılarının haber olarak
yayımlanmasından oluşmuştur. Üniversitenin hesabında en çok paylaşılan ikinci kategori ise 18
paylaşım ile ‘Diğer’ başlığı altında toplanan içeriklerdir. Bu içerikler; özel günlere yönelik anma ve
kutlama mesajları, vefat eden bir öğrenci ve vefat eden eski üniversite personellerine yönelik taziye
mesajlarını kapsamıştır. En çok paylaşılan üçüncü içerik ise ‘Tanıtım’ içerikli paylaşımlardır. Söz
konusu içerikler, üniversitenin tanıtım günleriyle ilgili paylaşılan bilgilendirici içerik ve linkler,
üniversite kampüs ve binalarına yönelik sanal tur paylaşımları ve üniversitenin düzenlediği
eğitimlerin içerikleriyle ilgili çeşitli paylaşımlara dayalıdır. Dördüncü sırada ise ‘Duyuru’
kategorisine ait içerikler yer almıştır. Bu içerikler; kayıt tarihleri, üniversitede düzenlenen
etkinlikler, üniversitenin çıkardığı düzenli yayınlar ve bildiri çağrıları gibi üniversite öğrenci ve
paydaşlarını ilgilendiren paylaşımların duyurumundan oluşmuştur. Son olarak beşinci sırada ise
üniversitenin Twitter hesabında paylaşılan 4 içeriğin, ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde yer aldığı
saptanmıştır. Bu paylaşımlar; İzmir’de yaşanan orman yangınlarında tahrip olan ormanlık alanların
rehabilite edilmesine yönelik çalışmalara, üniversitenin sağlayacağı desteklerin ve katkıların
belirtilmesine yönelik iki içerik, üniversite tarafından hayata geçirilen gezici kütüphane hizmeti ile
bu hizmete destek çağrısı ve kadına yönelik şiddete karşı kınama mesajından oluşmaktadır.
Üniversitenin ‘İlişki Kurma’ kategorisine yönelik herhangi bir paylaşımı izlenmemiştir.
Ege Üniversitesi’nin resmî Twitter hesabı incelendiğinde resmî Facebook hesabına göre
daha aktif bir kullanım saptanmıştır. Hesapta çok sık paylaşım yapılmadığı ancak ilgili tarihler
arasında yapılan toplam 28 paylaşım ile hesabın güncelliğini koruduğu tespit edilmiştir.
Üniversitenin Twitter hesabında en çok paylaşılan içerik, 11 paylaşımla üniversite ve Rektör Necdet
Budak ile ilgili kurumsal haberlerden oluşmuştur. Üniversitedeki gelişmeler, yenilikler, elde edilen
başarılar ve rektörün bu konulardaki açıklamaları, ‘Kurumsal Haber’ kategorisinde yer almıştır. En
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çok paylaşılan ikinci içerik ise 6 paylaşımla ‘Duyuru’ kategorisine aittir. Söz konusu paylaşımlar;
üniversite tarafından verilen eğitimler, Ege Üniversitesi Yayınları, üniversite tarafından düzenlenen
etkinlikler ve kayıt tarihleri ile ilgili içeriklerden oluşmuştur. En çok paylaşılan üçüncü içerik ise
‘Diğer’ kategorisinde yer alan özel günlere yönelik 5 anma ve kutlama mesajıdır. Dördüncü sırada
‘Tanıtım’ içerikli paylaşımlar yer almıştır. Bu paylaşımlar, üniversitenin tercih günleri ile ilgili
içerikler ve üniversite tanıtım filmlerinden oluşmuştur. Son olarak İzmir’de meydana gelen orman
yangınları nedeniyle tahrip olan ormanlık alanların yeniden ağaçlandırılmasıyla ilgili bir kampanya
paylaşımı ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde değerlendirilmiş ve ‘İlişki Kurma’ kategorisinde yer
alan rektörün yeni kayıtlanacak öğrencilere yönelik hoş geldiniz içerikli paylaşımı yer almıştır.
Bir vakıf üniversitesi olan Yaşar Üniversitesi’nin ilgili tarihler arasında Twitter hesabından,
Facebook hesabına göre daha az paylaşımda bulunduğu saptanmıştır. Ancak üniversitenin Twitter
hesabının, toplam 73 paylaşım ve oluşturduğu etkileşimle birlikte oldukça güncel ve aktif olduğu
izlenmiştir. Yaşar Üniversitesi’nin Twitter hesabında en çok paylaştığı içerik, 22 paylaşımla
‘Kurumsal Haber’ kategorisine aittir. Bu kategorideki paylaşımlar; üniversitede gerçekleşen
etkinlikler, öğrencilerin ve akademisyenlerin edindiği başarılar gibi basına yansıyan haberlerden
oluşmuştur. Ayrıca paylaşılan haberlerde, ‘Social Brands Turkey’in son verilerine göre Yaşar
Üniversitesi’nin sosyal medya liderleri sıralamasında 46. sırada yer aldığı yönünde bir haber de yer
almıştır. Üniversitenin Twitter hesabından en çok paylaştığı ikinci içerik ise 16 paylaşımla
üniversitenin ‘Tanıtım’ kategorisine aittir. Söz konusu paylaşımlar, üniversitenin tanıtım günleri
için Türkçe ve İngilizce olarak ayrı hazırlanan özel web sayfası linkleri ve okul görsellerinden
oluşmuştur. Üçüncü sırada, 15 paylaşımla ‘Diğer’ kategorisinde yer alan özel günlere yönelik
kutlama ve anma mesajları izlenmiştir. Söz konusu paylaşımlarda, askerde şehit olan eski bir
mezuna yönelik taziye mesajı da yer almıştır. Dördüncü sırada ise 13 paylaşımla ‘Duyuru’
kategorisi gelmiştir. Duyurularda; üniversitede gerçekleşecek olan çeşitli etkinler, okula yeni kayıt
olacak öğrenciler için Türkçe ve İngilizce hatırlatmalar yer almıştır. Beşinci sırada ise ‘Sosyal
Sorumluluk’ kategorisinde yer alan paylaşımlar kendini göstermiştir. Söz konusu 5 paylaşımdan
dördü, İzmir’de meydana gelen orman yangınları nedeniyle tahrip olan ağaçlık alanların tekrar
ağaçlandırılmasına yönelik bir kampanya ile ilgilidir. Diğer bir paylaşım ise kadına karşı şiddete
yönelik kınama mesajından oluşmuştur. Son bir paylaşım ise ‘İlişki Kurma’ kategorisinde
değerlendirilen “Var mı gelen giden, soğuk bir şeyler hazırlayalım” şeklinde etkileşimi artırmaya
yönelik bir içerikten oluşmuştur.
Bir diğer vakıf üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Twitter hesabında ise ilgili
tarihler arasında toplam 170 paylaşım yapıldığı saptanmıştır. Üniversitenin Facebook hesabında
olduğu gibi resmî Twitter hesabında da en çok paylaşılan içerik, 88 paylaşım ile ‘Tanıtım’
kategorisine yöneliktir. Söz konusu paylaşımlarda; bölüm başkanlarının bölüm tanıtım videoları,
okul tanıtım videoları, bölümlerle ilgili bilgiler ve tanıtım görselleri yer almıştır. En çok paylaşılan
ikinci içerik ise 53 paylaşımla ‘Kurumsal Haber’ kategorisine aittir. Kurumsal haberlerde;
üniversitede gerçekleşen etkinlikler, öğrencilerin ve öğrenci topluluklarının başarıları,
akademisyenlerle ilgili başarı haberleri ve mezuniyet etkinlikleri ile ilgili içerikler yer almıştır.
Üçüncü en çok paylaşılan içerik ise 17 paylaşımla ‘Duyuru’ kategorisinden oluşmuştur. Duyurular;
kayıt yenileme tarihlerini ve açıklanan sınav sonuçlarının paylaşımını kapsamıştır. Dördüncü sırada
8 paylaşımla ‘Diğer’ kategorisinde yer alan, özel günlere yönelik kutlama ve anma mesajları ve
yaşamını yitiren bir öğrenci ve eski bir yönetici için baş sağlığı mesajları yer almıştır. Son olarak
İzmir’de meydana gelen orman yangınında tahrip olan ormanlık alanların rehabilite edilmesine
yönelik 4 ağaçlandırma kampanyası mesajı paylaşılmış ve bu mesajlar, ‘Sosyal Sorumluluk’
kategorisini oluşturmuştur. Üniversitenin ‘İlişki Kurma’ kategorisinde herhangi bir paylaşımda
bulunduğu görülmemiştir.
Araştırma kapsamında yer alan üniversitelerin Twitter hesapları incelendiğinde hesapların
güncelliği bakımından vakıf ve devlet üniversiteleri arasında önemli bir fark ortaya çıkmamıştır.
Buna ek olarak devlet üniversitelerinin Twitter hesaplarını, Facebook hesaplarından çok daha aktif
kullandıkları gözlenmiştir. Üniversitelerin resmî Facebook hesapları ile benzerlik gösterecek şekilde
resmî Twitter hesaplarında da ilişki kurmaya yönelik paylaşımlar yapılmadığı; ‘İlişki Kurma’
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kategorisinde Ege Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi’nin birer paylaşım ile toplamda iki paylaşım
dikkat çekmiştir. Şekil 3’te, devlet ve vakıf üniversitelerinin Twitter kullanım oranları
karşılaştırılmaktadır.
Şekil 3. Devlet ve Vakıf Üniversitelerinin Twitter Kullanımlarının Karşılaştırılması

Şekil 3’te de görüldüğü üzere Twitter kullanımında ilk sırada vakıf üniversitelerinden İzmir
Ekonomi Üniversitesi ve devlet üniversitelerinden de Dokuz Eylül Üniversitesi, en aktif iki
üniversite olarak öne çıkmıştır. Bu sıralamanın ardından üçüncü sırada Yaşar Üniversitesi ve son
sırada Ege Üniversitesi gelmiştir. Buna göre üniversitelerin resmî Facebook hesaplarında ortaya
çıkan devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki devasa farklılığın, üniversitelerin resmî Twitter
hesaplarında söz konusu olmadığı görülmüştür. Şekil 4’te ise üniversitelerin paylaşım içerikleri
karşılaştırmalı olarak özetlenmektedir.
Şekil 4. Üniversitelerin Twitter Paylaşım İçerikleri
ÜNİVERSİTELERİN TWITTER PAYLAŞIM İÇERİK DAĞILIMI
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Şekil 4’ten de anlaşılabileceği gibi ilgili tarihlerde devlet üniversiteleri ve vakıf
üniversitelerinden Yaşar Üniversitesi’nin, resmî Twitter hesaplarında ağırlıklı olarak ‘Kurumsal
Haber’ kategorisine ilişkin paylaşımlarda bulundukları izlenmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin
ise çoğunlukla ‘Tanıtım’ kategorisinde üniversitenin tanıtımına yönelik içerikleri paylaştığı
görülmüştür. Twitter kullanımında devlet ve vakıf üniversitelerinin birbirine yakın kullanım
özellikleri ve oranı sergiledikleri dikkat çekmiştir. Ancak burada ortaya çıkan en önemli bulgu,
devlet üniversitelerinin resmî Facebook hesapları yerine resmî Twitter hesaplarını daha aktif
kullanmalarıdır. Twitter’ın hızlı ve anlık bilgi akışına olanak veren forma sahip olması, bunun
nedeni olarak düşünülebilir. Ayrıca Facebook’a göre bilgi girişinin daha hızlı ve pratik olmasının da
bu sonuç üzerinde etkili olduğu söylenebilir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Araştırma bulguları, bütünsel olarak devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal medya
kullanımına daha fazla eğilim gösterdiğine işaret etmektedir. Sosyal medyanın gelişmesi ve
toplumsal yaşamı dönüştürmeye başlaması, devlet ve vakıf üniversitesi fark etmeksizin
üniversiteleri hedef kitleleri ile daha etkin iletişim kurma noktasında sosyal medya ile eş doğrultuya
getirmektedir. Sosyal medyanın üniversiteler gibi tüm kurumlara sunduğu hızlı ve anında iletişimin
yanı sıra hedef kitleleri ile etkileşimi sürdürülebilir hale getirme fırsatı, günümüzde üniversiteler
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tarafından da kabul edilmektedir. Üniversitelerin kendini tanıtmak, eğitim programları ve sosyal
olanakları hakkında bilgi vermek, yetiştirdiği öğrencilerin başarılarını duyurmak, öğretim üyelerinin
elde ettiği başarıları topluma sunmak, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle topluma hizmet üretmek ve
hem bilimsel hem de toplumsal yeni değerler yaratmada üniversite ile sanayi arasında iş birliğini
sağlamak için sosyal medyadan yararlandıkları söylenebilmektedir. Üniversitelerin resmî Facebook
ve Twitter hesaplarının kullanım amaçlarını belirlemek üzerine gerçekleştirilen araştırmada, dört
üniversitenin ilgili sosyal medya hesaplarını en çok ‘Tanıtım’, ‘Kurumsal Haber’ ve ‘Duyuru’
amacıyla kullandıkları tespit edilmiştir. Söz konusu tespit, Alexa vd.’nin (2012: 7) üniversitelerde
sosyal medyanın; bilgi toplama ve yayma, öğrencilerin ve akademisyenlerin başarılarını sergileme,
üniversiteye özgü etkinlikler yayınlama, acil duyuru ve bildirimler paylaşma, öğrencilerle ya da
öğrenci adaylarıyla iletişim kurmanın yanı sıra bir diyalog oluşturma amacıyla kullanılması ile
Davis vd.’nin (2014: 9), üniversitelerin sosyal medyayı en çok pazarlama, tanıtım, kampüs
duyuruları ve kampüs faaliyetleri gibi bilgilendirme ve kampüste öğrencilerden oluşan bir topluluk
kurma amacıyla kullandığı sonucuyla benzerlik taşımaktadır. Ancak sosyal medyanın belirlenen bu
amaçlara göre kullanımının, devlet ve vakıf üniversiteleri özelinde değişim gösterdiği saptanmıştır.
Bu saptama, vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerine göre sosyal medya platformlarını yoğun
bir şekilde kullandığına, üniversite tanıtma ve programları hakkında bilgi verme amaçlı
paylaşımlarda bulunduğuna yönelik Akyazı (2018: 685-686) ile Alsufyan ve Aloud (2016: 289)
tarafından da vurgulanan sonuçlar ile ortaklık göstermektedir.
Gerçekleştirilen bu çalışmada devlet üniversitelerinin, vakıf üniversitelerinden daha farklı
sosyal medya kullanma motivasyonuna sahip olduğu ortaya çıkmaktadır. Devlet üniversitelerin
sosyal medya paylaşımları, hâlihazırda var olan güçlü imaj ve itibar algısını pekiştirmek odaklı
hareket etmektedir. Vakıf üniversitelerinin ise Facebook ve Twitter özelinde sosyal medyayı devlet
üniversitelerine göre daha aktif şekilde kullandığı görülmektedir. Ancak devlet üniversitelerinde
Facebook kullanımının, vakıf üniversitelerine göre anlamlı şekilde düşük olmasına karşın Twitter
kullanımında devlet ve vakıf üniversiteleri arasında çok fark saptanmamıştır. Bu sonuç, Permatasari
vd.’nin (2013: 34), Bingöl ve Tahtalıoğlu’nun (2017: 2413) ve Çakaröz’ün (2018: 823)
çalışmalarındaki bulgularla da örtüşmektedir. Aynı zamanda bu araştırmadan elde edilen bulgular,
sosyal medyanın etkileşim ve ilişki kurma özelliğinin üniversitelerin tarafından yeterince
anlaşılamadığına işaret etmektedir. Çift yönlü sürekli iletişim ile etkileşim ve ilişki inşa etmek ve
bunların devamlılığını sağlama noktasında devlet ve vakıf üniversitelerinin yetersiz kaldığı ortaya
çıkmaktadır. Bu durum ise üniversitelerin eylemleri ve söylemleri arasında var olan tutarsızlığa
dikkat çekmektedir. Ayrıca üniversitelerde sosyal medya kullanımının bütünsel bir yaklaşımla ele
alınması gerektiği sonucu dikkat çekmektedir. Sosyal medyanın, üniversitelerin ürettikleri bilginin
topluma sunulması ve ilişki geliştirilmesinde oldukça büyük bir dönüşüm yaratma gücü olmasına
rağmen gerçekleştirilen araştırma kapsamında devlet ve vakıf üniversitelerinin bu gücü harekete
geçirmeye yönelik bir eylem içerisinde olduğu görülmemektedir. Bu durum ise Voss ve Kumar
(2012: 170), Yolcu (2013: 369), Hou ve Macnamara’nın (2017: 114-115), sosyal medyanın
üniversiteler açısından ilişki inşa etme açısından yarar sağlama potansiyelinin henüz keşfedilmediği
sonucu ile benzerlik taşımaktadır.
SINIRLILIKLAR VE GELECEK ARAŞTIRMALAR
Gerçekleştirilen bu araştırma, İzmir’deki iki devlet ve iki vakıf olmak üzere toplam dört
üniversitenin resmî Facebook ve Twitter hesaplarından yapılan paylaşımlar üzerine
temellendirilmiştir. Dolayısıyla İzmir’deki devlet ve vakıf üniversitelerinden amaçlı örnekleme göre
seçilmiş dört üniversite ile sınırlıdır. Bunun yanı sıra araştırma, 1 Temmuz-31 Ağustos arasındaki
iki aylık süreçle sınırlandırılmıştır. Bu nedenle sonuçların da sınırlılık taşıması söz konusudur. Bu
durum ise araştırmada öne çıkan en belirgin kısıtlayıcıdır. İlerideki araştırmalarda Türkiye
genelindeki tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin incelenmesi ve sürenin daha geniş tutulması,
devlet ve vakıf üniversitelerinin sosyal medya kullanım örüntüleri hakkında daha zengin bilgiler
verebilecektir. Ayrıca araştırmadan elde edilen sonuçlar, ilerleyen dönemlerde sosyal medya
konusunun üniversitelere daha fazla entegre edileceği ve bu konuya yönelik farklı disiplinlerden
hareket eden daha bütünsel çalışmaların gerçekleştirileceği yönünde bir öngörü doğurmaktadır. Bu
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nedenle sosyal medya araştırmaları uygulama sahasında devam ederken kuramsal zeminin
geliştirilmesine de büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Dolayısıyla sosyal medya konusunda sosyal
bilimleri farklı paradigmalarla bir araya getirecek çok disiplinli çalışmaların, sosyal medya
araştırmalarına hem kuramsal çerçeve hem de uygulama bazında katkı sağlayacağı
düşünülmektedir.
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AB İLERLEME RAPORLARI DOĞRULTUSUNDA TÜRKİYE’DE TÜTÜN
FONU UYGULAMASINDA YAŞANAN GELİŞMELERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi
Ümit YİĞİT
Öğr. Gör., Uşak Üniversitesi

ÖZET
Tütün, ülke ekonomilerine sağladığı katkılardan dolayı birçok ülkenin önemli gündem
maddelerinden biri olmuştur. Avrupa Birliği (AB)’nde ortak tarım politikası çerçevesinde ele alınan
tütün; üretim, tüketim, dağıtım, vergilendirme ve sağlık konularında özel bir yapıya sahip olması
nedeniyle diğer ortak piyasa türlerine göre daha çok üzerinde durulan bir konudur. Türkiye’de de
tütün başta ithalat olmak üzere istihdam ve vergi gelirleri açısından ülke ekonomisinde önemli bir
yere sahiptir. Türkiye’nin tütün politikaları, Avrupa Birliği (AB) ile gerçekleştirdiği müzakerelerde
sürekli olarak tartışma konusu olmuştur. Özellikle yerli üretimi koruyan Tütün Fonu uygulaması
uluslararası ticarette ayrımcılık oluşturduğu gerekçesiyle AB ilerleme raporlarında sürekli eleştiri
konusu yapılmış ve en nihayetinde uygulamadan kaldırılmıştır. Bu çalışmada Tütün Fonu’nda
yaşanan gelişmeler AB ilerleme raporları kapsamında ele alınmış ve yaşanan süreçle ilgili bazı
değerlendirmelerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: AB Tütün Politikaları, Tütün Ortak Piyasa Düzeni, Tütün Fonu
GİRİŞ
Tütün ekonomik niteliği oldukça ağır basan bir sanayi ürünü olması ve ülke ekonomilerine
sağladığı önemli katkılar nedeniyle ülkeler arasında ayrıca üzerinde durulan bir konu olmuştur.
Avrupa Birliği’nde tütün piyasasının işleyişi ortak tarım politikası çerçevesinde ele alınmış ve
AB’nde yaprak tütün sektöründe 29 Nisan 1970 tarih ve 727/70 (ECC) sayılı Konsey tüzüğü ile
ortak tarım politikası çerçevesinde uygulanmaya başlanmıştır. Tütün, Avrupa Birliği’nde de
endüstriyel bir bitki olmasından dolayı üretim, tüketim, dağıtım, sağlık ve vergilendirme
konularındaki özel yapısı ile diğer ortak piyasa düzenlerine göre farklı bir öneme sahip olmuştur.
Türkiye’de, başta ithalat olmak üzere istihdam ve vergi gelirleri açısından tütünün ülke
ekonomisine oldukça önemli katkıları bulunmaktadır. Ülkemizde 2002 yılında çıkartılan “Tütün
Kanunu” ile tütün ekim alanlarının daraltılmasına yönelik politikalar uygulanmıştır. Bu kapsamda
2002 yılından itibaren uygulanan “Alternatif Ürün Projesi” ile tütün yerine alternatif ürünleri üreten
üreticilere teşvik verilmektedir.
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde, tütün politikaları ile ilgili uygulamaları AB ile
yürütülen çalışmalarda önemli tartışma konusu olmuştur. Vergilendirmeyle ilgili 16. Fasıl
Türkiye’de uygulanan Tütün Fonu’nun ayrımcı uygulamalara sebebiyet verdiği iddiası ile uzunca
bir süre müzakerelere açılmamıştır. AB üyelik müzakereleri kapsamında 16. Faslın açılabilmesi için
alkollü içkiler ve tütün mamullerinde yerli üretimi koruyan tütün fonu uygulaması gibi uluslararası
pazarda ayrımcı uygulamalara neden olan uygulamaların kademeli olarak kaldırılmasını talep
etmiştir. Maliye Bakanlığı’ ınca uygun görülen bu talep doğrultusunda bir plan hazırlanarak
komisyona sunulmuş ve 2009 yılından itibaren alkollü içecek ve tütündeki yerli üretimi koruyan
mekanizmalar kademeli olarak kaldırılmaya başlanmıştır. 2018 yılının sununda sıfıra indirilen tütün
fonu, 2019 yılı itibariyle tamamen yürürlükten kalkmıştır. Tütün fonunun kaldırılması AB üyelik
müzakereleri kapsamında olumlu sonuçlar vermiş olsa da yol açtığı olumsuz sonuçlar açısından da
eleştiri konusu olmuştur. Bu eleştirilerin çoğu, kaldırılan tütün fonu uygulamasının tütün ihracında
önemli azalmalara yaprak ve işlenmiş türün ithalatında ise ciddi artışlara neden olduğu şeklindedir.
Duruma devlet bütçesi açsından bakıldığında, bütçede önemli bir gelir kaybının yaşandığı da ifade
edilmektedir. Ayrıca, ithal tütünün daha ucuz hale gelmesi sebebiyle tütün kullanımında, yerli
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piyasanın bundan olumsuz yönde etkilendiği de bir başka eleştirilen noktadır. Bu çalışmada tütün
fonunda yaşanan gelişmeler AB ilerleme raporları kapsamında değerlendirilmiştir.
1. Avrupa Birliği’nde Tütün Politikaları
Tütün, endüstriyel bir bitki olmasından dolayı üretim, tüketim, dağıtım, sağlık ve vergilendirme
konularındaki özel yapısı ile ülkeler için her zaman farklı bir öneme sahip olmuştur. Avrupa Birliği
(AB) ’nde yaprak tütün sektöründe, 29 Nisan 1970 tarih ve 727/70 (ECC) sayılı Konsey tüzüğü ile
günümüze kadar Ortak Tarım Politikası uygulanmaktadır. (Özkul ve Sarı, 2008:13). 1962 yılında
başlatılan AB’nin Ortak Tarım Politikası (OTP); tarım ile toplum arasında ve Avrupa ile çiftçileri
arasındaki ortaklığı ifade etmektedir. Buradaki temel amaç, çiftçilerin desteklenmesi ve tarımsal
verimliliğin arttırılmasıdır. Bunun yanında, iklim değişikliğinin ve doğal kaynakların sürdürülebilir
yönetiminin sağlanmasına yardımcı olmak, AB’de kırsal alanları korumak, tarımsal gıda endüstrisi
ve ilgili sektörlerdeki işleri teşvik ederek kırsal ekonomiyi canlı tutmak gibi amaçları da bünyesinde
barındırmaktadır. OTP tüm AB ülkeleri için ortak bir politikadır ve AB’nin bütçesinin
kaynaklarından finanse edilmektedir (<https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/keypolicies/ common-agricultural-policy/cap-glance_en#documents>).
OTP uygulanmaya başlandığı ilk yıldan günümüze kadar günün ihtiyaçlarına uygun olarak
güncellenmiş ve reform adı altında pek çok değişiklik yapılmıştır. OTP’ nin ilk yıllarında, üretimin
arttırılmasına yönelik politikalar ağırlıktayken, özellikle 1980’li yıllardan itibaren üretimi arttırmaya
yönelik politikalardan vazgeçilmiş, bunun yerine AB içindeki gelir dengesizliklerini azaltmaya
yönelik politikalara ağırlık verilmiştir (Kalkınma Bakanlığı, 2014:9). 2003 yılında uygulamaya
konulan OTP reformu öncesi tütün, prim ve üretim kotaları sistemi ile desteklenmekteydi ve her bir
tütün çeşidi için sabit tek bir oran uygulanmaktaydı. Pirim tutarı, belirli bir kota kapsamında
üretilen her bir kilo tütün için tütün türüne göre 2,15 ile 4,13 Euro arasında değişen bir bedeldi.
AB’nin 2003 yılında uygulamaya başladığı OTP reformuyla birlikte tek bir destekleme sistemi
uygulamaya konularak doğrudan gelir ödemeleri, birlik tarımsal destekleme sisteminin temel
unsuru olmuştur. AB üyesi ülkelerdeki tütün yetiştiricilerinin coğrafi bakımdan az gelişmiş
bölgelerde toplanmış olması ve tütün üreticilerinin de tütün primlerinden elde ettikleri gelirin
toplam tütün üretiminden elde ettikleri gelirin %75 ‘ine tekabül etmesi gibi nedenlerle AB
komisyonu, tütün üretiminde farklı çözümlere ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Bu yüzden AB’de tütün
üretiminin kademeli olarak azaltılması, bunun yanında uygulanan desteklere devam edilmesi ve
üretimden çekilmek isteyen üreticilere de sahip olduğu kotalar için ödeme yapılması yönünde karar
alınmıştır. AB’de tütün üreticisinin ürün satışından elde ettiği gelirler destekleme kapsamında elde
ettiği gelirlerden daha düşük olduğundan tütün üreticisinin ana gelirinin destekleme kapsamında
elde ettiği gelirlerden oluştuğu söylenebilir (Bor, 2011:72-73).
1980 yılından 2012 yılına kadar geçen süreçte; OTP destekleri içerisinde ihracat geri-ödemeleri
sıfırlanmış, üretime bağımlı destekler ve diğer piyasa tedbirleri kademeli olarak azaltılmıştır. 2005
yılında oluşturulan üretimden bağımsız desteklerin payı giderek artış göstermiştir. 2013 yılı
sonrasında ise AB’de OTP kapsamında üretime bağımlı hiç destek kalmaması, bu tarihten sonra
sadece kırsal kalkınma, doğrudan ödeme ve bir miktar piyasa ile ilişkili destek yapılması yönündeki
çalışmalar artmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014:10).
AB’de, ham tütünü (CN kodu 2401) tanımlayan ve tütün sektöründeki şirketler arası örgütlenmeleri
sağlayan tütün politikaları, 13/08/2013 tarihli AB yönetmeliği ile desteklenmektedir. 1993’ten bu
yana, AB’de, tütün üretim sınırlaması (kota) sistemi uygulanmaktadır ve 1 Ocak 2010’dan bu yana,
AB ham tütün üretimi için herhangi bir spesifik sübvansiyon vermemektedir. Tütün sübvansiyonuna
yönelik eski uygulamalar, AB’nin 1307/2013 ve 1309/2013 tarihli düzenlemeler ile kırsal kalkınma
desteği ve temel ödemelere dönüştürülmüştür (<https://ec.europa.eu/info /food-farmingfisheries/plants-and-plant-products/plant> products/tobacco_en#legalbases).
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Bugün AB’nin 12 ülkesinde tütün yetiştirilmektedir. AB tütün üretiminin %99'unu oluşturan ana
üreticiler, İtalya, İspanya, Polonya, Yunanistan, Hırvatistan, Fransa, Macaristan ve Bulgaristan'dır.
Dünyadaki yıllık ham tütün üretiminin %2'sinden daha azını üreten AB; 2018’de yaklaşık 420.000
ton (artan bir eğilim gösteren) ithal ve 120.000 ton (azalan bir eğilim gösteren) ham tütün ihraç
etmiştir. 1991 yılında 400.000 ton olan tütün üretimi 2018 yılına gelindiğinde 140.000 tonlara
gerilemiştir. Bu da açıkça göstermektedir ki AB’ de tütün üretimi istikrarlı bir şekilde azalmaktadır.
Bunda hiç kuşkusuz uygulanan politikaların etkisi büyüktür (https://ec.europa.eu/info/food-farmingfisheries/plants-and-plant-products/plant-products/tobacco_en#legalbases).
1.2.Tütün Ortak Piyasa Düzeni (TOPD)
Tarım piyasalarını düzenlemede en önemli araçların başında Ortak Piyasa Düzenleri (OPD),
gelmektedir. OPD’ ler, (OTP) oluşturulduğu 1960'lı yıllardan günümüze 21 ürün grubu için
uygulanmaktadır. Tarımsal verimliliğin arttırılması, çalışanlara makul bir yaşam standardının
sağlanması, gıda arzının garanti altına alınması, piyasalarda istikrarın sağlanması, ürünlerin
tüketicilere makul bir bedel karşılığında satışının gerçekleştirilmesi amacıyla ortak piyasa düzenleri
oluşturulmuştur. Son derece, ayrıntılı ve karmaşık düzenlemeler içeren bu mekanizma, OTP 'nin
sadeleştirilmesi kapsamında tek bir kapsamlı Tüzük haline getirilmiştir. AB, Tütün Ortak Piyasası
Düzeni’ ne günün şartlarına göre ortaya çıkan olumsuzlukları ortadan kaldırmaya yönelik olarak
özü değiştirilmeden, birtakım düzenlemeler ve değişiklikler getirilmiştir
(https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Menu/6/Fasil-11-Tarim-Ve-Kirsal Kalkinma).
2013 yılında gerçekleştirilen reformla birlikte yeni bir Tüzük yayımlanmıştır. Bu Tüzükte, önceki
Tüzükteki yapı korunmakla birlikte her bir sektör için ayrı ayrı ele alınan müdahale, özel
depolama, ithalat tarife kotaları, ihracat iadeleri, koruma önlemleri, devlet yardımları ve rekabet
kuralları gibi klasik piyasa politikası alanlarındaki kurallar, konularına ve kullanılan araçlara göre
yeniden düzenlenmiştir(https://www.tarimorman.gov.tr/ABDGM/Menu/6/Fasil-11-Tarim-Ve-Kirsal
Kalkinma).
2. Türkiye’de Tütün Piyasasının İşleyişi ve Yasal Düzenlemeler
Tütün Türkiye açısından değerlendirildiğinde, bir tüketim ürünü olmaktan daha fazlasını ifade
etmektedir. Yaklaşık 400 yıldır Anadolu topraklarında üretilen tütün ihracat, istihdam ve vergi
gelirleri açısından ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli gelir kaynaklarından birisidir (Bilir vd.,
2010:33).
Ülkemizde tütün sektörünü düzenleyen temel kanun 09/01/2002 tarih ve 24635 Sayılı Resmî
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4733 Sayılı Tütün Kanunu’dur. Bu yasanın çıkmasıyla
birlikte 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. 4733 Sayılı Tütün
Kanunu önemli yenilikler getirmiştir. Bu kanun ile; destekleme alımları uygulamasına son verilmiş,
tütün üretiminde sözleşmeli üretim modeli uygulanmaya başlanmıştır (Tütün Raporu, 2018:1).
Sözleşmeli üretim kapsamında üretilen tütünlerin fiyatları, tütün mamulleri üreticileri ve/veya
alıcıları ile üreticiler ve/veya temsilcileri arasında varılan mutabakata göre belirlenmeye
başlanmıştır (TAPDK, 2017:27). Yine bu kanunla Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Üst Kurulu
(TAPDK) kurulmuş, ilerleyen yıllarda TEKEL Genel Müdürlüğü tasfiye edilmiştir. 2017 yılına
gelindiğinde TAPDK, 696 sayılı KHK ile kapatılmış, görev ve yetkileri ise Tarım ve Orman
Bakanlığı bünyesindeki Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı’na devredilmiştir. Yaşanan tüm bu
değişiklikler tütünün üretim miktarı ve üretici sayısında azalmalara neden olmuştur (Tütün Raporu,
2018:1).
Dünyada Oryantal tip tütün üretiminde Türkiye yaşanan tüm bu gelişmelere rağmen lider ülke
vasfını korumaya devam etmektedir. Oryantal tütün üretiminde Türkiye, diğer rakip ülkelerle

387

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

kıyaslandığında, yıllar itibarı ile rekolte değişimleri olmakla birlikte, 185 bin tonluk Dünya
Oryantal Tütün pazarının yaklaşık yüzde 32’si ne sahip olarak liderliği sürdürmektedir. (Tütün
Raporu, 2018:2).
2.1. AB İlerleme Raporları Doğrultusunda Türkiye’de Tütün Fonu Uygulamasında Yaşanan
Gelişmeler
Tütün Fonu uygulaması, 28/05/1986 tarihli ve 3291 sayılı kanun ile; Virginia, Burley ve vasıflı şark
tipi gibi tütün çeşitlerinin ekiminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, tütün yetiştiricilerinin
desteklenmesi ve eğitimi, tütün borsasının kurulması, tütün üretici kooperatiflerinin finansmanının,
sektörce kurulacak hangar ve kurutma tesisi gibi yatırımların, yurt dışında Türk tütününden
üretilecek fabrikaların kurulmasının, özelleştirilen TEKEL’in tütün mamullerinin, ihracatının
desteklenmesi, amaçlarının gerçekleştirilmesi amaçlanarak uygulamaya konulmuştur (Tütün
Eksperleri Derneği, 2019). Ancak Türkiye’nin AB’ye üyelik
sürecinde
gerçekleştirdiği
müzakereler sonucunda aşamalı olarak kaldırılmıştır. Türkiye’nin AB müktesebatına uygunluk
durumunu gösteren ilerleme raporlarında, tütün fonu uygulamasının ayrımcılık oluşturduğunun
sürekli yenilenmesi, bu fonun kaldırılmasını gündeme getirmiştir. Özellikle 2003 ve daha sonraki
yıllarda yayımlanan ilerleme raporlarında bu durum sık sık vurgulanmıştır.
2003 yılında yayımlanan raporda, 1986’dan bu yana uygulanmakta olan Tütün Fonu kapsamında
ithal tütün ve sigaralardan özel vergi alınmasının ayrımcı bir uygulama olduğu ve kaldırılması
gerektiği ifade edilmiştir. 2004 yılında yayımlanan ilerleme raporunda ithal tütün ve sigaralara özel
vergi uygulayan Tütün Fonu uygulamasının ayrımcı olduğu daha sert bir şekilde vurgulanmıştır.
Ayrıca raporun sonuç kısmında dolaylı ve dolaysız vergilerin uyumlaştırılması kapsamında yapılan
çalışmaların yeterli olmadığı ve sigara ve alkollü içecekler üzerindeki ayrımcı
vergi
uygulamalarının son bulması gerektiği dile getirilmiştir. 2005 ‘te yayımlanan raporda, ithal tütün
ürünlerine ve sigaralara uygulanan özel gümrük vergilerinin Tütün Fonu kapsamındaki ayrımcı
uygulamalar olduğu ve bu tarz ayrımcı uygulamaların, sadece AB müktesebatıyla değil,
Türkiye’nin Gümrük Birliği Anlaşması ve Dünya Ticaret Örgütü kuralları çerçevesindeki
yükümlülükleriyle de çeliştiği bu nedenle Türkiye’nin, Tütün Fonu’nun ayrımcı uygulamalarına son
vermesi gerektiği dile getirilmiştir. Diğer taraftan, sigaralar konusunda Türkiye’nin AB
müktesebatına kısmen uyum sağlamış olduğu ama müktesebat kapsamında öngörülen vergi ve
oranlarına daha fazla uyum göstermesi gerektiği de ifade edilmiştir. 2007 yılında yayımlanan
raporda Tütün ürünleri üzerindeki asgari tüketim vergisi oranının arttırılış olmasına rağmen tütün ve
tütün ürünlerindeki tüketim vergisinin yapısının müktesebatla uyumlu olmadığı söylenmiştir. Yine
aynı raporda Türkiye’nin, Tütün Fonu kapsamında, ithal ütün ve sigaraya, özel bir gümrük vergisi
uyguladığı fakat aynı türdeki yerli ürünler için böyle bir verginin söz konusu olmadığı belirtilmiştir
(Avrupa Birliği Başkanlığı İlerleme Raporu, 2004-2005-2007 ).
AB Komisyonu, vergilendirmeyle ilgili olan 16 nolu faslın müzakerelere açılabilmesi için alkollü
içecekler ve ithal tütün ve sigaralar üzerindeki ayrımcı verginin kaldırılması, bu anlamda bir an
evvel adım atım atılması gerektiğini sık sık ifade etmiştir. Bunun üzerine harekete geçen Maliye
Bakanlığı bir eylem planı hazırlayarak bunu AB komisyonuna sunmuştur. 18 Mayıs 2009 tarihinde
kabul edilen bu eylem planı kapsamında alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde yerli ürünleri
koruyan düzenlemelerin aşamalı olarak kaldırılması sürecine girilmiştir.
2009 yılında yayımlanan ilerleme raporunda, Alkollü içecekler ve ithal tütün üzerindeki ayrımcı
vergilendirmenin kademeli olarak tamamen kaldırılmasına yönelik açık hedefler ortaya koyan
eylem planının kabul edilmesinin, özel tüketim vergisi anlamında önemli bir gelişme olduğu fakat;
tütün ve tütün ürünleri üzerindeki özel tüketim vergisinin yapısıyla ilgili Türk mevzuatı ve AB
müktesebatı arasındaki farklılıklarda bir değişikliğin olmadığı ifade edilmiştir. Ayrıca Türkiye’de
değer esaslı oranların uygulandığı ve spesifik özel tüketim vergileri unsurlarının bulunmadığı ifade
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edilerek Tütün Fonu’nun ayrımcı bir uygulama olduğu tekrar tekrar vurgulanmıştır (AB İlerleme
Raporu, 2009).
Yaşanan tüm bu gelişmelerin akabinde 1986 yılından beri ithal edilen tütünlerde Kilogram başına 3
USD, sigarada ise paket başına 40 cent olarak uygulan Tütün Fonu; Maliye Bakanlığı’nca AB ‘ye
sunulan eylem planı kapsamında 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren Kararname ile 2010 yılından itibaren “şişirilmiş tütün”, “şişirilmiş tütün damarı” ile
“homojenize tütün” gibi işlem görmüş tütünlerde sıfırlanmıştır. İzleyen yıllarda yaprak tütünde 3
USD/Kg olan Tütün Fonu 2,25 USD/Kg’a düşürülmüştür. Son olarak 30.12.2018 tarih ve 536 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile tamamen sıfırlanarak yürürlükten kaldırılmıştır (Taş, 2017).
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
AB için tütün ekonomik değeri yüksek bir sanayi ürünü olması nedeniyle OTP kapsamında
değerlendirilmiştir. Tütün konusundaki OTP’ uygulanmaya başlandığı ilk yıllardan günümüze kadar
günün ihtiyaçlarına göre yeniden şekillenmiştir. Önceleri üretimin arttırılmasına yönelik olan
uygulamalar yerini gelir dengesizliklerinin giderilmesine yönelik politikalara bırakmıştır. Özellikle
2003 yılında uygulamaya konulan OTP reformu ile eskiden her bir ürün için ayrı ayrı uygulanan
prim sistemi ve üretim kotaları yerine tek bir destekleme sistemi ve doğrudan gelir ödemeleri
sistemi getirilmiştir.
Türkiye’de 03.01.2002 tarihinde “Tütün Kanunu” olarak adlandırılan 4733 sayılı kanun kabul
edilmiştir. Bu kanuna göre üretimin büyük bir çoğunluğu alıcılar ve satıcıların karşılıklı yaptıkları
Üretim Sözleşmesi şeklinde yapılmaktadır. Ayrıca yerli tütünün ve tütün yetiştiricilerinin
desteklenmesi amacıyla 1986 yılında çıkarılan 3291 sayılı Kanunla Tütün Fonu uygulanmaya
başlanmıştır. Ancak Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği sürecinde, tütün politikaları ile ilgili
uygulamaları AB ile yürütülen çalışmalarda önemli tartışma konusu olmuştur. Türkiye’nin AB
İlerleme Raporlarında özellikle 2003 yılı ve sonrakilerde, yerli tütünü koruyan Tütün Fonu’nun
ithal tütün ve tütün ürünleri üzerinde yük oluşturduğu ve ayrımcı bir uygulama olduğu sık sık dile
getirilmiştir. AB komisyonu, bu durumu gerekçe göstererek uzunca bir süre vergilendirme başlıklı
16. Faslı müzakerelere açmamıştır. Tüm bu gelişmeler Tütün Fonu uygulamasının 2009 yılında
açıklanan eylem planı doğrultusunda 2010 yılından itibaren aşamalı olarak 2019 yılı başı itibariyle
de tamamen uygulamadan kaldırılmıştır. Tütün fonu uygulamasının kaldırılması AB üyelik
müzakerelerinin geliştirilmesi adına önemli bir adım olarak görülmesine karşın zaman zaman
eleştiri konusu olmuştur.
Tütün fonunun kaldırılması ve öncesinde yaşanan gelişmeler tütün üretiminde ciddi kayıpların
yaşanmasına neden olmuştur. 2002 yılında 159.521 ton olan tütün üretimi %48 azalarak 2018
yılında 82.500 ton olmuştur. Aynı şekilde 2002’de 405 bin olan üreticisi sayısı 2018 yılı itibarıyla
%86 azalarak 56 bin olmuştur (Tütün Eksperleri Derneği, 2018: 3). Türkiye’de sigara
harmanlarında kullanılan yerli tütün miktarları azalması tütün ithalinin artışıyla sonuçlanmış ve
ithalde ödenen bedeller ihraç gelirlerini aştığından dolayı Türkiye “net ithalatçı” ülke konumuna
geçmiştir (Tanrıverdi ve Seydioğulları, 2017:17). Yerli tütün üretiminin önemli miktarda azalması,
Türkiye’nin tütün dış ticaretinde karşılaştırmalı üstünlüğünü yitirmesine neden olmuştur. Bunun
yanında devlet bütçesinde önemli bir gelir kaybı da söz konusu olmuştur (Taş, 2017).
Yaşanan gelişmeler sonrasında tütün üreticilerini desteklemek adına üreticilerin alternatif ürün ve
faaliyetlere yönlendirilmeleri için bazı önlemler alınmış ancak; tütün ekimi için ayrılmış olan
alanların küçük ve kurak olması, farklı ürünler ekildiğinde aynı verimliliği sağlayamaması ve
üretici gelirlerinde azalmaya yol açmıştır (Saygın, 2014:24.).
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Avrupa Birliği eleştirilerine maruz kalmamak adına izlenen bu politikalar, Türkiye dış ticaret
hadlerine olumsuz olarak yansımakta; ithalatın artarak ihracatın azalması anlamına gelmektedir.
İthalat ve ihracat arasındaki farkın da yabancı kaynak ile finanse edildiği düşünüldüğünde,
uygulanan politikaların ülkeye bir faiz yükü getireceği kaçınılmazdır. Dünya ekonomisinden aldığı
payı artırmayı hedefleyen bir Türkiye olarak tütünde izlenen bu politikaların ülkemizi hedefinden
saptırmakta etken olduğunu düşünmekteyiz.
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GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN DE KATILDIĞI CUMHURİYET HALK
FIRKASI
İZMİR VİLAYET KONGRESİ
(27-28 Ocak 1931)
Sezai Kürşat ÖKTE
Dr. ,Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü
ÖZET
Türkiye’de cumhuriyetin ilanından hemen önce, 9 Eylül 1923’te kurulan Halk Fırkası’nın adı,
1924’te “Cumhuriyet Halk Fırkası”na dönüşmüş, 1935’te ise fırka sözcüğü kaldırılmış, partinin adı
“Cumhuriyet Halk Partisi” şeklini almıştır. CHP, 1946 yılına kadar 23 yıl Tek-Parti olarak
iktidarda kalmıştır. 1945-1946 yıllarında çok partili siyasal hayata geçiş sağlamış, 14 Mayıs
1950’de yapılan genel seçimlerle de ülke yönetimini Demokrat Parti’ye devretmiştir. İktidarı
döneminde, ülkede yaşanan siyasal, sosyal, iktisadi ve kültürel bütün gelişmelerin yönlendiricisi
olmuştur. İktidarından sonraki siyasal hayatı da etkilemiş, bu defa da muhalefetin görev ve
işlevlerinin gelişmesini, yerleşmesini sağlamıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde günümüze kadar
varlığını sürdürebilmiş yegâne partidir.
Tek-Parti Dönemi’nde Cumhuriyet Halk Fırkası yönetimi, halk ile hükümet arasındaki yakın
ilişkinin yerel kongreler vasıtasıyla kurulduğunu temel bir prensip olarak kabul etmektedir. Partinin
varlığı ve gücünün esası; halkın talep ve şikâyetlerinin ocaklardan itibaren düzenlenen kongrelerde
dile getirilmesine, çözümlenmesine dayandırılmaktadır. Zira bu yıllarda halkın siyasete katılması,
sadece yerel ve genel seçimlerde oy kullanmasıyla değil, aynı zamanda kongreler vasıtasıyla, parti
sisteminin içinde yer almasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır. Söz konusu kongrelerde oluşan
taleplere büyük değer veren, CHF’nin kurucusu ve Genel Başkanı Gazi Mustafa Kemal, 16 Ekim
1922’de Bursa’ya giderek başlamış olduğu yurt içi gezilerine devlet başkanı olduğu sürece vefatına
kadar devam etmiştir. Geziler; ülkede yaşanan veya yaşanması muhtemel her gelişme esnasında,
öncesinde veya sonrasında yapılmıştır. Gezilerin amacı; halkla bütünleşmeyi sağlamak, halkın
sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek, halkın yanında olduğunu ve her gelişmenin halka
dayandığını hissettirmek, halkın nabzını tutmak, basınla ilişki kurarak iç ve dış kamuoyuna bilgi
vermek, halkı gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak, parti üyelerinin tutum ve
davranışlarını yönlendirmektir.
Bu çalışmada; 27-28 Ocak 1931 tarihleri arasında toplanan CHF İzmir Vilayet Kongresi’nde
yaşanan gelişmeler ile Gazi Mustafa Kemal’in anılan tarihler arasındaki “İzmir Gezisi”
incelenecektir. Gazi Mustafa Kemal’in söz konusu kongreye katılımı, yaşanan dönem itibarıyla
önem arz etmektedir. Zira ülke yönetiminde Tek-Parti iktidarını tam anlamıyla henüz oluşturmuş
olan CHF; 1929 yılında yaşanan “Dünya Ekonomik Buhranı” ve 1930 yılında demokratikleşme ve
çok partili yaşama geçiş kapsamında kurulan “Serbest Cumhuriyet Fırkası”nın ülke genelinde
yarattığı siyasi, ekonomik ve sosyal sorunların etkisine maruz kalmıştır. Bu sorunlardan en fazla
etkilenen bölgelerden biri de “Ege Bölgesi”dir. İzmir’de düzenlenen kongrenin önemini artıran
nedenlerin başında, Gazi Mustafa Kemal’in katıldığı ilk ve yegâne vilayet kongresi olması
gelmektedir. Bunun yanında Gazi’nin kongrede yapmış olduğu konuşma esnasında verdiği
talimatlar, başta CHF yetkilileri olmak üzere, ülke kamuoyunun nabzını elde tutan basın
mensupları, ülkede siyaset yapmaya gönüllü olanlar ve esas itibarıyla “Türk Ulusu”na yöneliktir.
Çünkü Gazi, Tek-Parti yönetiminin, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşları kavramak zorunda
olduğu, tüm sorunların üstesinden gelmesi gerektiği inancındadır. İnceleme esnasında tüm bu
gelişmelerin değerlendirilmesine gayret edilmiştir.
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GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN DE KATILDIĞI CUMHURİYET HALK FIRKASI
İZMİR VİLAYET KONGRESİ
(27-28 Ocak 1931)
Giriş
Halk Fırkası, 9 Eylül 1923’te kurulmuş, 10 Kasım 1924’te Fırka Grubu Umumi Heyeti’nde alınan
kararla partinin adı “Cumhuriyet Halk Fırkası” na dönüşmüştür. 1935 yılında düzenlenen
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Dördüncü Büyük Kurultay’ında kabul edilen nizamnamenin birinci
maddesine göre de fırka sözcüğü kaldırılmış, partinin adı “Cumhuriyet Halk Partisi” şeklini
almıştır. 1 CHP, 1946 yılına kadar 23 yıl Tek-Parti olarak iktidarda kalmıştır.2 1945-1946 yıllarında
çok partili siyasal hayata geçiş sağlamış, 14 Mayıs 1950’de yapılan genel seçimlerle de ülke
yönetimini Demokrat Parti’ye devretmiştir.3
Bilinen bir gerçektir ki; CHP iktidarı döneminde, ülkede yaşanan siyasal, sosyal, iktisadi ve kültürel
bütün gelişmelerin yönlendiricisi olmuştur. İktidarından sonraki siyasal hayatı da etkilemiş, bu defa
da muhalefetin görev ve işlevlerinin gelişmesini, yerleşmesini sağlamıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde
günümüze kadar varlığını sürdürebilmiş yegâne partidir.
Tek-Parti Dönemi’nde Cumhuriyet Halk Fırkası/Partisi yönetimi, halk ile hükümet arasındaki yakın
ilişkinin yerel kongreler vasıtasıyla kurulduğunu temel bir prensip olarak kabul etmektedir. Partinin
varlığı ve gücünün esası; halkın talep ve şikâyetlerinin ocaklardan itibaren düzenlenen kongrelerde
dile getirilmesine, çözümlenmesine dayandırılmaktadır. Zira bu yıllarda halkın siyasete katılması,
sadece yerel ve genel seçimlerde oy kullanmasıyla değil, aynı zamanda kongreler vasıtasıyla, parti
sisteminin içinde yer almasıyla sağlanmaya çalışılmaktadır.4
Vilayet kongrelerinde oluşan; ilgili bölgenin veya ülkenin tamamını ilgilendiren sorunlar, parti
kongrelerinde/kurultaylarında tartışılıp, kabul veya reddedilmektedir. Onaylananların bir bölümüne
ilgili vekâletlerce hemen çözüm üretilmekte, diğerleri için ise mecliste gerekli kanunlar
çıkarılmaktadır.5
Kongrelerde tespit edilen sorunların giderilmesiyle ülkede hâkim otorite olan CHP, halk kitlelerinin
desteğini sağlamaktadır. Taleplerin çözümlenmesine bağlı olarak da bu destek artmakta veya
azalmaktadır. Dolayısıyla; söz konusu vilayet kongrelerinde alınan kararlar, ülke yönetiminde TekParti olarak iktidarda bulunan CHP için büyük bir öneme sahiptir. Parti tabanının yönetime etkileri
ile parti içi demokrasinin işlerlik durumu da yerel kongreler vasıtasıyla sağlanmış olmaktadır.
CHP’nin kuruluşundan itibaren hazırlanan ve dönemsel değişimlere bağlı olarak yenilenen
tüzüklerinde de yerel kongrelerin çalışma yöntemleriyle ilgili detaylı bilgiler bulunmaktadır.6
Halkla bütünleşmeye, sorunların ilk elden öğrenilerek çözümlenmesine ayrı bir değer veren,
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı, Halk Fırkası’nın kurucusu ve Genel Başkanı olan
CHP 25. Yıl, Ulus Basımevi, Ankara, 1948, s. 1-25; Millet Hizmetinde 40 Yıl CHP, Ankara Basım ve Ciltevi,
Ankara 1963, s. 1-15; CHP Tüzüğü, Partinin Dördüncü Büyük Kurultayı Onaylamıştır, Ulus Basımevi, Ankara, Mayıs
1935, Madde 1, s. 3; Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, Doğan Kardeş Yayınları, İstanbul, 1952, s. 559560.
2
Ergun Özbudun, Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul,
2011, s. 77.
3
Metin Toker, Tek Partiden Çok Partiye, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1970; Cem Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve
İdeolojisi, Sevinç Matbaası, Ankara, 1970; Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011, Türkiye İstatistik Kurumu,
Ankara, 2012, s. 1-80.
4
CHF Katibiumumiliğinin Fırka Teşkilatına Umumi Tebligatı, Cilt 1-5, Hâkimiyeti Milliye Matbaası-Ulus
Basımevi, Ankara, Mayıs 1931-Birincikanun 1934; CHP Genel Sekreterliğinin Parti Örgütüne Genelgesi, Cilt 6-12,
Ulus Basımevi, Ankara, İkincikanun 1935-30 Haziran 1938; CHP Genel Sekreterliğinin Parti Teşkilatına Umumi
Tebligatı, Cilt 13-22, Zerbamat Basımevi-Ulusal Matbaa-Alaaddin Kıral Basımevi, Ankara, Temmuz 1938-Haziran
1945.
5
Ulus, 21 Mayıs 1935; Yaşar Nabi Bayır, “Düşünceler, Kurultayın Bilançosu”
6
Sezai Kürşat Ökte, “CHP Vilayet Kongrelerinin Parti Politikalarına Etkileri (1930-1950)”, Basılmamış Doktora
Tezi, Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Ankara, 2018, s. 318-323.
1
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Gazi Mustafa Kemal’in, bu amaçla yaptığı yurtiçi gezileri hakkındaki görüşlerini yabancı bir
araştırmacı yazar Emile Ludwig şu şekilde dile getirmektedir;
“Gazi ülkenin durumunu anlamak için geziye çıktığında memleketin babası gibi olur. Okullarda
eğitimin nasıl yapıldığını görmek için okulları ziyaret ettiği zaman veya millete düşüncelerini
açıkladığı, nasihatler ettiği veya irşat etmek için çarşılarda, pazarlarda dolaştığı zaman büyük bir
hoca, bir üstat, bir veli, bir bayrak olur. Milletin O’na sevgisinin ve bağlılığının sayısız nedenleri
vardır. Fakat en önemlisi O’nu millet sorunlarına ve işlerine önem veren ve o sorunları çözmekle
uğraşan bir başkan görmelerindendir. Gerçekte Gazi’nin milletten başka da hiçbir düşüncesi ve
sorunu yoktur…”7
Gazi Mustafa Kemal, 16 Ekim 1922’de Bursa’ya giderek başlamış olduğu yurt içi gezilerine, devlet
başkanı olduğu sürece vefatına kadar devam etmiştir. 8 Geziler; ülkede yaşanan veya yaşanması
muhtemel her gelişme esnasında, öncesinde veya sonrasında yapılmıştır. Gezilerin amacının; halkla
bütünleşmeyi sağlamak, halkın sıkıntılarını ve beklentilerini yerinde görmek, halkın yanında
olduğunu ve her gelişmenin halka dayandığını hissettirmek, halkın nabzını tutmak, basınla ilişki
kurarak iç ve dış kamuoyuna bilgi vermek, halkı gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve
aydınlatmak, parti üyelerinin tutum ve davranışlarını yönlendirmek olduğu değerlendirilmektedir.
Çeşitli araştırmalar göstermektedir ki CHF; 1924-1926 yılları arasında ülkede yaşanan gelişmelerin
etkisiyle, nizamnamesi gereği olan parti teşkilatlanmasını ülke genelinde tam anlamıyla
sağlayamamıştır.9 Bu bağlamda 1927 yılında, ancak düzenlenebilen İkinci Büyük Kongre sonrası da
örgütlenme çalışmaları devam etmiştir.10 Fakat bu defa da 1929 yılında yaşanan “Dünya Ekonomik
Buhranı” ve 1930 yılında ise demokratikleşme çabaları çerçevesinde kurulan “Serbest Cumhuriyet
Fırkası”nın ülkede yarattığı, siyasal, sosyal ve iktisadi sorunların etkisine maruz kalmıştır. 11
Nihayet 1930 yılı sonundan itibaren, Tek-Parti otoritesini kurabilmiş ve taşra örgütlerini
nizamnamesine uygun şekilde faaliyete geçirebilmiştir.
Gazi Mustafa Kemal’in İnceleme Gezisi (17 Kasım 1930-6 Ocak 1931)
Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın fesih kararının açıklandığı gün Gazi Mustafa Kemal, beraberinde
CHF temsilcilerinin de olduğu bir heyetle, iki ay süren bir yurt gezisine çıkmıştır. 12 Heyet, 17-30
Kasım 1930 tarihleri arasında sırasıyla; Kayseri, Sivas, Tokat ve Samsun şehirlerini ziyaret
etmiştir.13
Ertuğrul Zekai Ökte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yurtiçi Gezileri (1922-1938), Cilt I, 1922-1931, İstanbul,
2000, s. 19.
8
Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Sonbahar Seyahatleri, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i
Umumiyesi, Ankara, 1341, Dumlupınar Gezisi, (Osmanlı Türkçesi) s. 1-41.
9
Mete Tunçay, T.C.’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931), Cem Yayınevi, İstanbul, 1992, s. 91-93.
10
Cumhuriyet, 15 Teşrinievvel 1927. (Nizamname gereği; 1924, 1925, 1926 yıllarında da düzenlenmesi gerekirdi)
11
Dünya Ekonomik Buhranı, Türkiye’ye etkileri ve alınan tedbirlerle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Gülten Kazgan,
Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2001), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2005, s.1-8; İlhan Tekeli-Selim
İlkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye’nin İktisadi Politika Arayışları, ODTÜ İdari İlimler Fakültesi Yayını No:
30, Ankara, 1977, s. 75; Erdinç Tokgöz, Türkiye’nin İktisadi Gelişme Tarihi (1914-2004), 7. Baskı, İmaj Kitabevi,
Ankara, 2004, s. 62.
SCF’nin kuruluşu, teşkilatlanması, programı, kapanması ve buna benzer konular hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak
için şu eserlere bk. Ahmet Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994; Osman OkyarMehmet Seyitdanlıoğlu, Atatürk, Okyar ve Çok Partili Türkiye, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2010; Ali
Fethi Okyar, Serbest Cumhuriyet Fırkası Nasıl Doğdu, Nasıl Fesh Edildi?, İstanbul, 1987; Çetin Yetkin, Serbest
Cumhuriyet Fırkası Olayı, Karacan Yayınları, İstanbul, 1982; Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, Tercüman
Yayınları, İstanbul, 1982; Cemil Koçak, Belgelerle İktidar ve Serbest Cumhuriyet Fırkası, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2006.
12
Atatürk Günlüğü 3, 1930, Der. Orhan Topçuoğlu, Demircioğlu Matbaası, İstanbul, 1989, s. 86-90. Başyaver Rasuhi,
Özel Kalem Müdürü Hasan Rıza (Soyak), Dâhiliye Vekili Şükrü (Kaya), Özel Kalem M. Ekrem, Sıhhiye Müsteşarı
Hüsamettin, Kılıç Ali, Salih (Bozok), Recep (Peker), Cevat Abbas (Gürer), Falih Rıfkı (Atay), Recep Zühtü (Soyak),
Dr. Reşit Galip, Memduh Şevket (Esendal), Ruşen Eşref (Ünaydın)Beyler ve Liman Şirketi Müdürü Ahmet Hamdi
(Başar) Bey, CHF Başkâtibi ve Umumi Kâtip Tevfik (Bıyıklıoğlu) Bey ile Vekâletten birer müfettiş söz konusu gezide
yer almıştır.
13
Ertuğrul Zekai Ökte, a.g.e., s. 664-682.
7
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Gazi, Samsun’a giderken başta Havza olmak üzere yolu üzerindeki köy ve kasabalarda halkla
görüşmüş, şikâyetlerini dinlemiştir. Konuya ilişkin bir örnek vermek gerekirse; 22 Kasım’da
Başbakanlığa çekmiş olduğu telgrafta özetle; “Havza’daki arazi vergisi işlemlerinin düzenlenmesi,
kışlık tarım zamanı geçmeden Havza’ya yeterli tohum sağlanması, Amasya ve Havza’da traktör
işinin süratlendirilmesi…” gibi talimatlar bulunmaktadır. 29 Kasım’da Trabzon’da
CHF
merkezinde geleceğe dönük düşünceleriyle ilgili yapmış olduğu konuşmada, CHF ile bağlantısının
sonsuz olduğunu belirttikten sonra, özellikle muhalif bir fırkanın yokluğu ile ilgili şu hususları dile
getirmiştir;
“Başlangıçtan beri beraber çalıştık, nihayete kadar hep beraber çalışacağız. …Karşımızda birçok
fırkalar varmış gibi her gün daha fazla bir faaliyetle çalışmak, fikirlerimizi halk kütlelerinin içine
yaymak ve köylere kadar götürmek mecburiyetindeyiz. Her an tarihe karşı, cihana karşı
hareketimizin hesabını verebilecek bir vaziyette bulunmak lazımdır. Tasavvur ve faaliyetlerimizde
bu kadar hassas ve müteyakkız bulunmak suretiyle muhalifsiz bir fırkanın mahzurlarını bertaraf
etmiş oluruz…”14
Heyet inceleme gezisine, 1-20 Aralık 1930 tarihleri arasında İstanbul’da devam etmiştir. Gazi
Mustafa Kemal, 18 Aralık 1930’da İstanbul Türk Ocakları Merkezi’ni ziyaret ettiği sırada gençlere
hitaben yaptığı konuşmada; “Demokrasinin ne olduğunu halka anlatmak bilhassa sizin
vazifenizdir… Cumhuriyeti, onun icabatını yüksek sesle anlatınız. Cumhuriyet prensiplerini
sevdiriniz. Bunu kalplere yerleştirmek için hiçbir fırsatı ihmal etmeyiniz” diyerek, Türk
Ocakları’ndan beklentilerini açıklamıştır. 15
Gazi Mustafa Kemal ve beraberindeki heyet, 20-25 Aralık 1930 tarihleri arasında Trakya’da,
Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne illerinde incelemelerde bulunmuştur.16 Trakya’daki inceleme gezileri
sürerken, 23 Aralık 1930’da Menemen Olayı meydana gelmiştir. Olayda ihmale dayanan bazı
hususlar tespit edilmiştir. Menemen’de yaşanan gelişmeler üzerine heyet, 25 Aralık 1930’da
İstanbul’a dönmüştür.17 31 Aralık 1930’da Bakanlar Kurulu kararıyla, 1 Ocak 1931’den itibaren bir
ay süreyle Menemen, Manisa ve Balıkesir merkez ilçelerinde sıkıyönetim ilan edilmiş, Harp Divanı
kurulmuştur. Olayda suçlu bulunanların yargılanmaları 21 Ocak 1931 tarihinde sona ermiştir.18
Bunun yanında, dört ay önce İzmir’de yapılan büyük mitingde SCF lideri Fethi Bey’in konuşmaları,
özellikle liberal ekonomi alanında bölge halkının önemli ölçüde etkilenmesine neden olmuştur.
Mitingde yaşanan olaylar da bunun en önemli göstergelerinden biridir.19
İzmir ve çevresinde söz konusu gelişmelerin yaşandığı bu ortamda; Gazi Mustafa Kemal ve
beraberindeki heyet, 25 Ocak 1931’de Ankara’dan ayrılmış ve Uşak, İzmir, Aydın, Denizli,
Balıkesir, Antalya, Mersin, Malatya, Konya, Afyon vilayetleri ve çevrelerini içeren inceleme
gezisine başlamıştır.20 26 Ocak 1931’de, Uşak Şeker Fabrikasını ziyaret eden Gazi ve beraberindeki
heyet, tespit etmiş oldukları hususlar hakkında Başbakanlığa bilgi verdikten sonra, 27 Ocak’ta
Turgutlu, Manisa yoluyla Menemen’e uğramadan saat 13.00’te Çiğili İstasyonuna gelmiştir. Burada
Gazi ve beraberindeki heyet; Afyon’dan itibaren refakat eden, Sıkıyönetim Kumandanı ve Ordu
Müfettişi Fahrettin Paşa (Altay), İzmir Valisi Kazım Paşa (Dirik), Müstahkem Mevkii Kumandanı
Hüsnü Emir (Erkilet), İzmir Mebusları Vasıf Bey (Çınar) ile Münir Bey (Akkaya), Aydın Mebusu
Emin Bey (Eralp), Antalya Mebusu Cemal Bey (Tunca), Belediye Reisi Sezai Bey (Göker)
tarafından karşılanmıştır.21 Tören yapılmaması hakkındaki telgrafa ve havanın muhalefetine rağmen
Gazi Mustafa Kemal’e, gerek Karşıyaka ve gerekse Basmahane istasyonlarında yoğun halk kitleleri
Atatürk Günlüğü 3, 1930, s. 96-97.
A.g.e., s. 122.
16
A.g.e., s. 125.
17
A.g.e., s. 125-130.
18
Necdet Aysal, “Yönetsel Alanda Değişimler ve Devrim Hareketlerine Karşı Gerici Tepkiler Serbest Cumhuriyet
Fırkası-Menemen Olayı”, Atatürk Yolu, C. XI, No. 44, Ankara, 2010, s. 581-625.
19
Akşam, 6-30 Eylül 1930.
20
Ertuğrul Zekai Ökte, a.g.e., s.726-766.
21
Anadolu, 28 Şubat 1931.
14
15
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tarafından coşkun tezahürat yapılmıştır.22 Saat 14.00’te özel tren Basmahane garına girmiştir.
Burada, tümenlerin kumandanları Talat ve Musa Kazım Paşalar, Vali Muavini Adil Bey, Seyr-i
Sefain Umum Müdürü Sadullah Bey ve Polis Müfettişi Fevzi Bey yoğun halk kitleleriyle karşılama
esnasında hazır bulunmuşlardır.23
Cumhuriyet Halk Fırkası İzmir Vilayet Kongresi (27-28 Ocak 1931)
İzmir Vilayet Kongresi, 27 Ocak 1931’de İzmir Milletvekili Vasıf (Çınar) Bey’in başkanlığında
Türkocağı salonunda toplanmıştır. Toplantıya merkez dâhil 15 kazadan 73 delege katılmıştır.24
Vasıf Bey’in açış konuşmasından sonra Vilayet İdare Heyeti Raporu okunmuştur. Aynı gün saat
21.15’te başlayan ikinci celsede kongreye başkanlık eden İzmir Mebusu Vasıf Bey, kongreye
katılan Gazi Mustafa Kemal’i “…Hiçbir kongreye nasip olmayan bir şeref ve mazhariyeti görmekle
bahtiyarız. Fırkamızın büyük reisi, büyük halaskarı sevgili Gazimiz bize şeref bahşettiler.
Minnettarlık hisleriyle mütehassıs olan sizlere tercüman olarak en derin şükran ve en derin minnet
hislerimizi büyük Gazi’ye arz etmekle müftehiriz” sözleriyle selamlamıştır.25
Gazi’nin de hazır bulunduğu kongre ortamında, kaza raporları okunmuş ve delegeler taleplerini dile
getirmişlerdir. Söz konusu vilayet kongrelerinde görüşülen dile getirilen konular, ocaklardan ve ilçe
kongrelerinden itibaren kararlaştırılan hususlardır. Dolayısıyla, İzmir Vilayet Kongresi’nde hangi
konuların gündeme getirildiği, talep ve şikâyetlerin neler olduğu, delegelerin tutum ve davranışları,
ülke yönetiminde bulunan CHF Tek-Parti hükümetinin üreteceği çözümler bağlamında uygun
örnekler olduğu düşünülmektedir. Kongrede önce kazaların raporları okunmuş ve ilgili kaza
delegeleri raporlar hakkındaki görüşlerini sırasıyla beyan etmişlerdir.26
Bergama Delegesi Av. Fehmi Bey söz alarak şu hususları dile getirmiştir: Bakır çayı
temizlenmelidir. Eski eserlerle dolu olan bölgeye her sene gelen binlerce bilim insanının barınması
için uygun bir otel inşa edilmelidir. Ortaokul binası ihtiyacı karşılanmalıdır. Mahkeme işlerinin
süratle görülebilmesi için adliye teşkilatı kurulmalıdır. Kemalpaşa delegeleri Sait ve Turgut Beyler;
Ziraat Bankası’nın uzun vadeli kredi açması, kazada bir şarap fabrikası kurulması, zirai sigortaların
yeniden tanzim edilmesi, kazaya bir seyyar tabip tayin edilmesi hususlarını dile getirmişlerdir.
Merkez Kazası delegelerinden Behçet Salih Bey söz alarak, bir verem hastanesi ve özellikle çalışan
kadınların ihtiyacı olan çocuk bakımevinin açılmasını; Talat Bey de tütün üretimiyle ilgili bir
Ticaret Odası ihtiyacını, bütün tütün tüccarlarının görüşünün alındıktan sonra gereken
düzenlemenin yapılmasını, Emlak ve Eytam Bankalarının uygulamakta oldukları yüksek faiz
oranlarının düşürülmesini teklif etmişlerdir.
Bu taleplerden sonra başkanlık makamından Vali Kazım Paşa; Bakırçayı’nın ıslah edilmesi
talebinin Nafia Vekâleti programına girdiğini, Bergama’da bir otel inşasının düşünüldüğünü, yol ve
köprü yapımının bir bütçe meselesi olduğunu, yaygın bir ihtiyaç olan okulların vilayetin her
tarafında planlanan sırayla giderilmeye çalışıldığını, Ziraat Bankası ile ilgili talebin araştırılacağını,
köylüye şimdiye kadar 195.000 dönüm arazi dağıtıldığını ve devam edileceğini, içinde bulunulan
senede Kemalpaşa’da bir şarap fabrikasının açılacağını, Sıhhıye Vekâletince 1932 yılında 200.000
lira sarf edilerek İzmir’de 70-80 yataklı bir hastanenin yapılması ile bakımevleri tesis edilmesi
işleminin gerçekleşeceğini, ayrıca Gölcük’te de köylüye arazi verileceğini beyan etmiştir.
Ödemiş Delegesi Dr. Mustafa Bey raporun yeterli tafsilata sahip olduğunu, ancak kredi
kooperatiflerinin geliştirilmesini ve köy okulları için özel bütçeden tahsisat yapılmasını talep
etmiştir. Tire Delegesi Hurşit Bey, ziraatın himaye edilmesini, tütün kaçakçılığına sebep olmamak
için mahsulün ambarlara kaldırılmasını, tütün üretimi ile ilgili kanunun ziraatçının lehine tadil
edilmesini belirtmiştir. Bayındır Delegesi Av. Hüsnü Ziya Bey, mahkeme tebligatlarının sorumsuz
kişiler tarafından köylere tebliği edildiğini, oysa bunun daha salim bir surette gerçekleştirilmesi için
süvari kollarının oluşturulmasını ve bir okul inşasını talep etmiştir. Torbalı Delegesi, Cellât
22

Hâkimiyeti Milliye, 29-30 Kânunusani 1931.
Anadolu, 28 Kanunsani 1931.
24
İzmir’e bağlı kazalar; İzmir Merkez, Urla, Seferihisar, Kuşadası, Karaburun, Menemen, Foça, Kemal Paşa, Çeşme,
Torbalı, Ödemiş, Bergama, Bayındır, Tire, Dikili.
25
Anadolu, 28 Kânunsani 1931.
26
Anadolu, 28-30 Kanunsani 1931.
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Gölünün kurutulmasını ve okulsuz köylerde okul inşasını talep etmiştir. Dikili ve Kuşadası
raporlarının okunup kabul edilmesinden sonra, Menemen Delegesi Emin Bey, ziraat odalarının daha
etkili çalışmaları için bir talimat hazırlanmasını istemiştir. Foça Kazası taleplerine göre; Foça ile
Menemen arasındaki yol yapılmalıdır. Ziraat Bankası şubesi açılmalıdır. Balıkçıların askeri
bölgelerde avlanmasına müsaade edilmelidir. İskelenin hayvan ihracına uygun hale getirilmesi
sağlanmalıdır. Karaburun Kazası’nın en önemli talebi yolların biran evvel yapılmasıdır. Ayrıca
İzmir-Karaburun arasındaki vapur sefer ücretlerinin azaltılması talep edilmiştir. Çeşme Kazası
taleplerine göre; Alaçatı’da bir okul inşa edilmelidir. Muhacir ve mübadillerin oturum sorunları
çözümlenmelidir. Urla Kazası ise daha önce kendilerine söz verilen ‘askeri alana dâhil edilmiş olan
araziler yerine başka arazi verilmesi’ konusunun henüz gerçekleşmediğini dile getirmiştir.
Kaza raporlarının tamamı kongrece onaylanmış, talepler hakkında Vali Kazım Paşa açıklamalarda
bulunmuştur. İzmir Mebusu Vasıf Bey de özellikle tütün üretimi ve ihracı ile ilgili hususlarla
ilgileneceğini, meclise konuyu götürerek çözüm üretileceğini belirtmiştir.27 Kongre sonunda
yapılan oylamayla Vilayet İdare Heyeti ve Büyük Kongre temsilcileri belirlenmiştir.28 Vilayet
Kongresi’nde dile getirilen hususlara dikkat edildiğinde, bütün vekâletleri ilgilendiren konular
olduğu görülmektedir. Bunların bir kısmı vilayet imkânları ile çözümlenmektedir. Kongrece
onaylanan taleplerin önemli bir bölümü ise önce CHF Genel Sekreterliğine iletilmekte, daha sonra
bu kanaldan CHF Büyük Kongresi’ne raporlar halinde sunulmaktadır. Vilayetlerin seçilmiş
delegeleri de Büyük Kongrede raporlarını destekleyen görüşlerini açıklamakta, ilgili vekâletler
tarafından sorunların giderilmesi beklenmektedir.
İzmir Vilayet Kongresi sürecinde, Gazi Mustafa Kemal saat 01.30’a kadar bu görüşmeleri büyük bir
ilgi ile dinlemiş ve ülkede yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik gelişmeler, CHF’nin prensip ve
uygulamaları, kongrelerde uyulması gereken hususlar hakkında görüşlerini açıklayan uzunca bir
konuşma yapmıştır.29
Yapılan konuşmayı, belirli esasları ortaya koyan bölümler halinde incelemek mümkündür.
Ocaklardan başlamak suretiyle nahiyeler, kazalar, vilayet kongreleri ve nihayet Büyük Kongre’ye
gelerek tartışılan talep ve şikâyetler (dilekler) hakkındaki görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir:
“…Burada okunan raporları ve söylenen sözleri fevkalâde ilgiyle dinledim. Fevkalade isabetli
buldum. Görülüyor ki, halkın her türlü dertlerini düşünen ve tedbirler arayan kıymetli azaya
malikiz. Her şeyden bahsettiniz. Ziraattan, sanattan, ticaretten, maariften bahsettiniz. İktisadiyatın
bütün şubeleri hakkında çok güzel yorumları samimi buldum ve bütün bunlar halkın düşünce ve
hissiyatına yakından ilgili olan, ona layık olduğu önemi veren Cumhuriyet Hükümeti tarafından
tamamıyla nazarı itibara alınacak ve gereği tamamıyla yerine getirilecektir. Şüphesiz hükümetin
dayandığı fırkamızın müdürleri de bunların tahakkuku için her türlü takibat ve teşebbüsatta
bulunacaklardır...
Ancak her bölgeye ait sorunların derhal çözümleneceğini beklemenin imkânsız olduğunu, zira
sorunların genellikle ülkenin genelini ilgilendirdiğini şu sözlerle ifade etmektedir:
“Fakat bir nokta üzerinde umumun nazarı dikkatini celbetmek isterim. Herhangi bir kazanın
ihtiyacı izah olunurken diğer kaza delegeleri gördüler ki belirtilen talepler yalnız kendi kazalarına
ait değildir. Bu ihtiyaçlar birbirine benzer ve ilişkili olarak her kaza ve her vilayet delegeleri
tarafından dile getirilmektedir. Yalnız her köy, bir kaza, bir vilayet düşünüldüğü zaman bütün bu
dertlerin süratle halledilebileceği düşüncesi oluşur. Memleketin umumi vaziyetine göre aynı
ihtiyaçların her kaza, her vilayette mevcut olduğu düşünülürse hepsinin birden ve kolaylıkla tatmini
mümkün olamayacağına kanaat etmek lâzımdır…
Diğer yandan sorunların hemen çözümlenmesini beklemek, bunun yanında da mevcut vergilerden
tasarruf edilmesini istemenin anlamsız olduğunu, uygulanabilir ve mantıklı yaklaşımlarda
bulunulmasını hatırlatmaktadır. Gazi’ye göre; üzerinde durulması gereken en önemli husus ise; ülke
27

Anadolu, 29 Kânunusani 1931.
Anadolu, 30 Kânunusani 1931; İdare Heyeti; Dr. Cevdet Fuat, Av. Fuat Hayrettin, Dr. Behçet, İzmirli Talat,
Şerifpaşazade Remzi Beyler. Büyük Kongre; asil olarak İzmir Delegesi Muallim Esat Bey ile Kemalpaşa Delegesi Fuat
Bey, yedek olarak da Urla Delegesi Atıf Bey ile Menemen Delegesi Kenan Beyler.
29
Anadolu, 29 Kânunusani 1931.
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kaynaklarının kısıtlı olduğunun akıldan çıkarılmaması gerektiğidir. Bu konuda kongrede dile
getirilen ihtiyaçlara yönelik de bir örnek vermiştir;
“…Mesela: bazı arkadaşlar Küçük Menderes Çayı’ndan bahsederken, onun oluşturduğu felaketi
hepimizi mütehassıs eden bir şekilde izah ettiler. Fakat memleketin diğer bütün aksamında
bataklıklar vücuda getiren ve güzergâhındaki kıymetli araziyi istifadesiz bir hale koyan nehirler
düşünülürse şüphesiz, bunların yalnız Küçük ve Büyük Menderes’ten ibaret olmadığı bütün bu
nehirler başka yerlerde servet kaynaklarıyken bizim memleketimizde zarar kaynağıdır. Bunları
bertaraf etmek gerekir. Behemehâl bertaraf olacaktır. Fakat takip edilen program heyeti
umumiyeye şamil olduğu için tabiidir ki, bir sıra takip ediliyor ve bu meyanda bazıları geri kalıyor.
Hakikaten mahdut mıntıkadaki ihtiyacat düşünüldüğü zaman bu yorumlar mümkündür. Fakat
düşünülmelidir ki bu ihtiyacatı yönelteceğimiz hükümet, bütün memleket ihtiyaçlarıyla meşguldür.
Bütün memleketin ihtiyaçlarını sıraya koymak ve programa bağlamak zorunluluğundadır...
Ülke yönetiminde bulunan CHF’nin amacının tüm talepleri karşılamak olduğu, yerel fırka
temsilcilerinin de yapmış oldukları taleplerin gerçekleşme durumunu hassas bir şekilde takip
etmeleri gerektiğini belirtmektedir. Gerçekleşemeyen veya planlama gereği belirli bir süreçte
gerçekleşecek talepler hakkında da bölge halkının mutlaka aydınlatılması gerektiğini
vurgulamaktadır. Ayrıca “zaman kavramı” üzerinde önemle durmakta, bunun vatandaşa da
açıklanması gerektiğini, bölgenin bir anda tüm ihtiyaçlarının karşılanmasının mümkün
olamayacağının idrak edilmesini belirtmektedir. Yıllardır ihmal edilen ülkenin ihtiyaçları hakkında
ise şu hususları beyan etmektedir:
“…Aynı zamanda düşünmek lâzımdır ki, bu noksanlar yarım asırlık bir ilgisizliğin neticesi olsaydı
belki o kadar düşünmeğe lüzum yoktu. Fakat bütün bu noksanlar asırların dayandığı noksanlardır.
Bu nesil hatta bundan sonraki nesiller çok seneler çalışarak bu noksanları telafi edebileceklerdir.
Her vatandaşın arzu ettiğini yapmayı düşünmek hayalperestliktir. Yapılabilecek şey herkesin
arzusunun ortalaması olabilir...”
CHF yöneticileri ve mensuplarına yönelik olarak dile getirdiği hususlar ise yapılamayacak şeyler
hakkında vaatte bulunulmaması, gerçekleşeceği söylenen hususların ise mutlaka
gerçekleştirilmesiyle ilgilidir. Bunun yanında memleketin imarıyla ilgili çalışmaların tüm
vatandaşların fedakârlığına da bağlı olduğunu şu sözlerle vurgulamaktadır;
“…Arkadaşlar, cümlenizce malûmdur ki, Cumhuriyet Halk Fırkası ve ona mensup arkadaşların
tamamı hiç bir zaman yapmadıkları ve yapmayacakları şeyler hakkında kamuoyuna kandırıcı bir
vaatte bulunmamayı bir prensip olarak kabul etmişlerdir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra
da böyle bir kandırıcı siyaset takip edebileceğimizi kimse zannetmesin. Onun için memleketi imar
edeceğiz dediğimiz zaman ancak yapabileceğimiz şeyleri yapacağız. Yoksa bütün asırların ihmal
ettiği memleketi bir kaç senede cennete çevirmek hayalini takip edemeyiz. Memleketi imar edeceğiz
derken vatandaşları en hafif yükümlülükler altında bırakacak değiliz. Aksine bütün vatandaşlar
icabında ağır yükümlülüklere ve her türlü fedakârlığa tahammül edeceklerdir. Hep beraber
yapacağız. Vatandaşların şunu isterim, bunu isterim demesi, şunu, bunu yapmağa mecburum
demektir. Bu yapılması lazım gelen şeyler için vatandaş maddi, mali ve manevi mevcudiyetini
amade tutarsa ancak o zaman mefkûreye muvasalat mümkündür. Fırkamızın takip ettiği program,
bir istikametten tamamıyla demokratik, halkçı bir program olmakla beraber iktisadi noktai
nazardan devletçidir. Bu itibarla fırkamıza müstenit olan Cumhuriyet Hükümeti her noktai
nazardan vatandaşların hayatıyla, istikbaliyle ve refahıyla alakadar olması tabiidir. Halkımız
tab’an devletçidir ki, her türlü ihtiyacı devletten talep etmek için kendisinde bir hak görüyor. Bu
itibarla milletimiz davranışı ile fırkamızın programında tamamıyla bir mutabakat vardır. Bu
istikametten yürüyeceğiz. Ve muvaffak olacağımızda şüphe yoktur.”
Hatırlanacağı üzere; 1929 yılında tüm dünyayı sarsan ekonomik buhranın etkilerini atlatmak
amacıyla bazı tedbirler geliştirilmiş, liberal esaslara bağlı program yerini mutedil (ılımlı) devletçilik
prensiplerine bağlı esaslara bırakmıştır. Ayrıca, demokratikleşme çabaları çerçevesinde kurulan
Serbest Cumhuriyet Fırkası ve programını uygulamaya yönelik propagandası kısa zamanda Ege
bölgesinde çok etkili olmuştur. Tüm bu gelişmeler; özellikle İzmir ve çevresi gibi üretim kaynakları
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geniş, ülkenin ihracat ve ithalat imkânlarının çok yüksek olduğu bir bölgede üreticileri, sanayicileri
ve ticaretle uğraşan tüm kesimleri tereddütlü davranışlara yöneltmiştir. İşte bu olumsuz
düşüncelerin giderilmesi amacıyla, Gazi Mustafa Kemal CHF programında geliştirilen yeni
prensipleri, bölgesel sorunları da dikkate alarak açıklama ortamı bulmuştur. Üzerinde önemle
durduğu konular; kooperatifçiliğin geliştirilmesi kapsamında hükümetin almış olduğu ve alacağı
tedbirler, Ziraat Bankası’nın özellikle ziraatı desteklemesi çerçevesinde kredi verme ve bunun faizi
ile ilgili esaslar, ülkenin iktisadi kalkınması bağlamında yeni oluşturulan prensipler ve bunların
uygulanmasıdır. Kongrede dile getirilen tüm önerilerin takipçisi olacağını da beyan etmiştir. Bu
konuda bazı basın-yayın organlarının ve siyasi çevrelerin geliştirdikleri olumsuz propagandanın
etkisiz hale getirilmesi için sözlerine şu şekilde devam etmiştir:
“…Bütün hayatımızı hakiki hedeflere sevk etmek ve en nihayet millete bir gün eliyle tutacağı hakiki
ve maddi eserler vermektir. Fırkamızın sözleri herkesin hoşuna gidecek sözler değil, fakat milleti
yükseltecek hakikatler olacaktır. Eğer CHF’nın heyeti aliyenizi teşkil eden münevver azası, bu
noktadan milleti her gün irşad etmeyi vazife bilir ve nihayet kendisi için külfet addetmezlerse
oluşacak kamuoyu her toplumda daima mevcuttur. Fakat hakiki kamuoyu, hariçten kimsenin tesiri
olmaksızın tabii olarak mevcut olan düşünce ve hissiyatın yine tabii olarak yarattığı bir havadır.
Hâlbuki beşer daima tesir altında kalır. Yalnız yeter ki bu tesir toplumu oluşturan insanların,
hakikaten onları düşünen ve bütün varlığını onlara hasrü tahsis edenleri tarafından yaratılsın. Bu
suretle yaratılacak olan kamuoyu bu memleketin istikbalini temin edebilir. Yoksa herhangi esen bir
hava ile değişen bir kamuoyu içinde yaşarsak yarına itimat mümkün olmaz. Türk milletinin sağlam
bir fikre malikiyetini temin etmek gayemizdir. Yürüdüğümüz hakikat yolunun milleti saadete isal
eden yegâne yol olduğunu anlatmak lazımdır.”
Kamuoyunun ülkede yaşanan gelişmeler hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, bu çerçevede
fırka temsilcilerin üzerine düşen görevin önemini; CHF’nin kısıtlı hedef ve görüşlere sahip bir fırka
olmadığını, her sınıf halkın menfaatlerini eşit olarak birbirine zarar vermeden kollayacağı
prensibinden hareket ettiğini, bu amaçla diğer ülkelerden örnekler aramanın gereği olmadığını
vurgulamıştır. CHF’nin ülke menfaatlerini korumak amacıyla belirlediği istikamette ilerleyeceğini
ifade etmiştir. Gazi sözlerine; İzmir’de 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye
İktisat Kongresi’nden bu yana iktisadi düşünce alanında yaşanan gelişmelere değinmiş; “…Bütün
beşeriyete ziraatı, sanatı ilk öğreten Türk milleti idi. Türk milletinin dünyaya mürebbilik etmiş
olduğuna artık hakiki âlimlerin şüphesi kalmamıştır. Türk milletinin bundan sonra layık olduğu
derecede iktisadiyat sahasında yükseleceğine kimsenin şüphesi olmamalıdır. Fırkamızın vazifesi bu
hedefe biran evvel erişebilmek için millete yol göstermek ve yardım etmektir. Bunu bir vicdan
borcu, bir insanlık borcu biliriz. Borcumuza sadığız, daima sadık kalacağız.” sözleriyle
konuşmasına son vermiştir.30
Gazi Mustafa Kemal’in İzmir İnceleme Gezisi (29 Ocak-3 Şubat 1931)
İzmir Vilayet Kongresi’nin ertesi günü (29 Ocak, Perşembe) Gazi Mustafa Kemal, beraberinde
İzmir Valisi Kazım Paşa (Dirik), Genel Sekreter Tevfik ve Başyaveri Rasuhi Beyler olmak üzere;
Birinci Kordon-Alsancak-İkinci Kordon-Basmane-Gazi Bulvarını gezmiştir. 15.00’da ise yanında
İzmir Milletvekilleri Münir ve Vasıf Beyler olduğu halde, Vilayeti, Tümen Komutanlığını ve
Belediyeyi ziyaret etmiştir. Belediye Başkanı Sezai Bey’den şehrin ihtiyaçları ve gelişimi hakkında
bilgi almıştır. Sezai Bey, İzmir şehir haritası üzerinden imar alanları, bulvarlar hakkında bilgi
vermiştir. İmar planındaki yolların yapımı için 3 milyon, Holzler projesine göre şehrin kanalizasyon
sisteminin yapımı için 21 milyon liraya ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Şehir yollarının sürekli
bakımı ve onarımı giderlerine 320.000 lira harcandığını, sonuçta şehrin tüm ihtiyaçlarının
giderilebilmesinin 30 milyon liraya mal olabileceğini açıklamıştır. Elektrik, su, havagazı,
aydınlatma sorunları hakkında da bilgi vermiş, bu kapsamda hazırlanan projeleri anlatmıştır. İzmir
nüfusunun 400.000’den 150.000’e indiğini belirtmiştir. Bunun üzerine Gazi özetle; Türkiye’nin
çeşitli alanlarda üretim bölgeleri, kapasiteleri, Türkiye’nin nüfusu ve gelecek yirmi beş yıl içinde
bugünkü durumun tamamen değişerek 25-30 milyonluk bir ülke olacağını söylemiş, Türk tarihinden
30

Anadolu, 29 Kânunusani 1931; Hâkimiyeti Milliye, 29-30 Kânunusani 1931; Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri II,
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1997, Ankara, s. 292-298.
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bahsederek İzmir’in tam bir Türk şehri olduğunu, bu hususta bilimsel kanıtların ve belgelerin
incelemeler sonunda ortaya çıktığını açıklamıştır. Daha sonra CHF’nin Beyler Sokağındaki
merkezine gitmiş, parti üyeleriyle yaklaşık beş saat görüşmeyi müteakip oteline dönmüştür. Gazi ile
birlikte dolaşan müfettişler kendi inceleme alanlarında çalışmışlar, çeşitli sorunları kapsayan
belgeleri ilgililere dağıtmışlardır.31
30 Ocak günü Kemalpaşa ilçesi ve Armutlu Köyüne giden Gazi Mustafa Kemal, Armutlu da CHF
merkezini ziyaret etmiştir.32
31 Ocak 1931 Cumartesi günü ise önce Ziraat ve İş Bankalarını, sonra da İzmir Ticaret Odasını
ziyaret etmiştir. Ziraat Bankasında, bankanın üreticilere yaptığı yardımın derecesi, zirai
kooperatiflerin vaziyet ve faaliyetleri, “Adalar denizi iktisadî bölgesi” olarak anılan Ege iktisat
bölgesinde, banka şubelerinin sermayeleri ve faaliyetleri hakkında önemli incelemelerde
bulunmuştur. Muhtelif kooperatiflerin temsilci ve idare heyetleri azalarıyla konuşmuştur. Verilen
malumat ve bizzat köylülerin izahatı, kooperatiflerin nasıl derin bir ihtiyaca cevap teşkil ettiğini ve
bu köylerde daha teşekkülleri devrinde üreticilerin üçte ikisini etraflarında topladığını
göstermektedir. Hariçte kalan üçte biri nispetindeki üreticiler kendilerini yüksek faizlerle tefecilerin
pençesine kaptırmış bir vaziyette bulunanlardan ibarettir ki, bunlarda imkân buldukça ortak olmak
için kooperatiflere müracaat etmekte oldukları anlaşılmıştır. Gazi Mustafa Kemal, vatandaşların bu
vaziyetten kurtulabilmeleri için kendilerine yardım imkânlarını incelemiş, bütün Ege iktisat
bölgesindeki birlik teşkil edecek kredi ve satış kooperatiflerinin çoğalması arzusunu ifade etmiştir.
Bundan sonra İş Bankasına giderek, bankanın üreticilere ve ticaret erbabına yaptığı yardım ve
ihracatçılarla ilgili faaliyetlerde bankanın yapabileceği şeyler hakkında uzun müddet inceleme
yapmıştır. Ticaret ve Sanayi Odası ziyaretinde; İzmir’in her sınıf ticaret erbabından yüzü aşkın
aydın bir kitle ile karşılaşmıştır. Oda Genel Sekreteri Turgut Bey, bir konuşma yapmıştır.
Konuşmasında; İzmir ticaret ve sanayi erbabının nasıl çalıştıklarını, kurtuluştan beri olumsuz
koşullarda ziraat ve ticaret hayatında gösterdikleri çabayı anlatmıştır. Gayri Türk vatandaşların ve
yabancıların gitmesine, memleketin yanmış ve harap bir halde ele geçmesine ve kuraklığa rağmen
1923’te 38 milyon liradan başlayan ihracatın, 1929 senesinde 99 milyon liraya yükseldiğini
söylemiştir. Turgut Bey, İzmir ticaret erbabının iktisadi durumun kurtuluşu için zorunlu gördüğü
tedbirlere ve vergilere ait temennileri ifade etmiştir.33
Gazi Mustafa Kemal, odanın takdim ettiği rapor üzerinde izahat aldıktan sonra tüccarlara vergiler,
liman işleri, ihracat, kooperatif faaliyetleri ve ihracatçıların birleşmesi imkânları çerçevesinde
yorumlarını sormuştur. Tüccardan Şerif Paşa Zade Remzi, Şerif Zade Sadullah, İzmirli Talât, demir
tüccarı Tireli İsmail Hakkı ve Mustafa Muharrem Beyler yorumlarını belirtmişlerdir. Bu
yorumlardan biri hariç hemen hepsi iktisadi sahada birleşmenin faydalarında aynı görüştedir. Gazi
Mustafa Kemal burada şu önemli konuşmayı yapmıştır;
“Muhterem arkadaşlar, İzmir’in çok kıymetli ve muteber tüccarları ve tüccarlarının mümessilleri
huzurunda bulunmaktan fevkalâde memnun ve mütehassıs oldum. Kâtibi Umumi Beyefendinin Ege
iktisat mıntıkası hakkında, umumî olarak, İzmir ve civarı hakkında hususi olarak vermiş olduğu
izahattan müstefit oldum. Bundan dolayı cümlenize teşekkür ederim. Sureti umumiyede aldığım his
ve intiba şu olmuştur ki, bütün arkadaşlarımız iktisadî hayatımızın tekemmülü için ve terakkisi için
icap eden şeylerin yapılmasını çok samimî olarak dermeyan ediyorlar. Hepimizin hatırına gelen
şeylerdir. Sizin de söylediğiniz gibi bu vergilere ait kanunlar yenidir. Tatbikat ve teferruatında bazı
hatalar olabilir. Zamanla bunların zail olacağı kanaatindeyiz. Gene zamanla ve tatbikattaki
tecrübelerle noksan veya fena cihetler sabit oluyor. Bütün bu görüşmeler o kanunların tashihine
müncer olmaktadır. Hükümeti Cümhuriye şüphesiz bunlarla yakından alâkadardır, meşguldür.
Emin olabilirsiniz ki, bunların cümlesi yapılacaktır. Ticaret ve sanayi erbabı yapılması mümkün
Ayın Tarihi, 30 Kânunusani 1931; Anadolu, 30 Kânunusani 1931. Ahmet Hamdi Başar, Atatürkle Üç Ay, AİTİA
Yayın No: 155, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Yayın No: 4, Ankara, 1981, s. 103-104; Heyette bulunan
İstanbul Liman İşletmeleri Müdürü Ahmet Hamdi Başar, İzmir ekonomisi ile ilgili görüşlerini çok teferruatlı olarak,
“Atatürk’le Üç Ay” isimli kitabında açıklamaktadır.
32
Ayın Tarihi, 31 Kânunusani 1931.
33
Hâkimiyeti Milliye, 31 Kânunusani 1931.
31
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bütün teshilatın gösterileceğine şüphe etmemelidirler.
Liman işlerine ait söylenen sözlere dikkat ettim. Esasen buna müteallik bir itiraz yoktur. Vergilerde
olduğu gibi bunlar dahi teferruat ve tatbikata ait kabili tashih şeylerdir. Birkaç gün zarfında bana
değil, fakat bazı insanlara bedbinlik telkin edebilecek mahiyette mütalaalar ve yazılar görüyorum.
Sizlerden ve İzmir muhitinden aldığım malumattan anladığım vaziyeti ve hakikati başka türlü izah
edenlerin mevcudiyeti anlaşılıyor. Kâtibi Umumi Beyefendi ve diğer arkadaşların buyurdukları gibi
bu mıntıkanın ihracatı 1923 senesinde 33 milyon lira iken, 1928’de 99 milyon liraya çıkmıştır. Yani
2-3 misli artmıştır. Hem bu farkı almak içinde zeminin ne kadar gayri müsait olduğunu gene siz
izah ettiniz. Namütenahi bir müşkülat ve baştanbaşa harap bir memleket. Bütün bunlara rağmen bu
büyük fark şayanı memnuniyettir. Vaziyet böyle iken bu memleketin içinden ve bu memleketin
evladından “bilmiyorum evladından mıdır?” bazı insanların bütün hakikatlere göz yumarak efkârı
umumiyeye yanlış fikirler ve istikametler göstermesi hakikaten şayanı teessürdür. Bunu yapanlar ya
muhitlerini görmeyecek kadar cahil ve ebleh yahut hakikate temas etmeden korkacak kadar alçak
ruhlu kimselerdir. Her iki halde de bu gibiler Türk milletinin yüksek efkârı umumiyesi karşısında
hiç olmazsa hicap duymalıdırlar. Kooperatifçilik sureti umumiyede iktisadi sahada birleşme
siyaseti hakkında lehte ve aleyhte bazı mütalaalar dermeyan olundu. Teferruata girişmeyeceğim.
Yapmak, maddi ve manevi kuvvetleri, zekâ ve becerileri birleştirmektir. Yoksa bir güçsüz ile bir
kuvvetlinin birleşmesinden söz etmiyoruz. Birleşmenin böylesi zayıf olanın kuvvetliye esir olması
demektir. Ege iktisadi bölgesinde insanların bütün ürettiklerini ve çabalarını birleştirmeleri,
kesinlikle verimli sonuçlar verecektir. Türkiye’nin emek, hayat ve varlığını inceleyince birleşmeden
doğacak fayda ve çıkarların çok büyük olacağı kanısına varacağınızdan kuşku duymuyorum. Böyle
bir girişim olurken birtakım şikâyetler, şikâyetçiler olabilir. Üreticilerin birleşmesinden kişisel
çıkarlarının zarara uğrayacağını düşünenler doğal olarak şikâyet edeceklerdir. Fakat memleketimiz
el değmemiş bir alandır. Görülecek çok iş vardır. Onları da tatmin edecek birçok meşguliyetler
bulunabilir. Gerçek ticaret sahibi için hiç bir zarar tasavvur etmiyorum. Burada geçirdiğim
saatlerden müstefit ve mütehassıs olduğumu tekrar ederim. Konuşulan şeyleri önemle dikkate
alacağım ve hükümet ileri gelenlerimiz de bunlarla zaten ilgilidirler.”34
Gazi Mustafa Kemal, 1 Şubat 1931’de İzmir Kız Öğretmen Okulunu ziyaret etmiş ve şunları
söylemiştir; Türk kadını hakkındaki münakaşayı toparlayarak, bugün için kadının askerlik yapması
mevzuu bahis olmasa bile, bütün kızlarımızın vatanın ve milletin yüksek menfaatlerini her suret ve
vasıta ile müdafaa ve muhafaza edebilecek kabiliyette yetiştirilmesinin milli terbiyede esas
tutulması ve kız çocuklarımızın buna göre bedeni, fikri ve hissi terbiyeye mazhar edilmesi lazım
geldiğini izah eden Gazi Mustafa Kemal konuşmasına şöyle devam etmiştir; “Türk kadınının esasen
bu cevherde olduğuna şüphe yoktur. Onun içindir ki; Türk kadınları memleketin mukadderatını
millet namına idare eden siyasi zümreye dâhil olmak arzusunu izhar ile memleketin, milletin
vatandaşlara tahmil ettiği vazifelerin hiçbirinden kendilerinin uzak bırakılacağını düşünmezler.
Çünkü vazife mukabili olmayan hak mevcut değildir.”35
Gazi Mustafa Kemal, 2 Şubat 1931 Pazartesi günü “İzmir Eski Eserler Müzesi ve İzmir Milli
Kütüphanesi”ni ziyaret etmiş, aynı gün İzmir ilçeleri ve çevre köylerinde kurulan kooperatifler
hakkında görüşlerini ve özellikle “Tarım Kredi Kooperatifleri”nin bütün yurtta yayılması
hakkındaki görüş ve düşüncelerini kapsayan bir telgrafı Başbakan İsmet Paşa’ya çekmiştir.36
3 Şubat 1931 Salı günü saat 10.00’da Gazi, beraberindeki heyetle İzmir’den ayrılarak, Aydın’a
hareket etmişlerdir.37
Görüldüğü üzere, Gazi Mustafa Kemal ve beraberindeki heyet; yapmış oldukları inceleme gezisi
esnasında fırka mensupları, bölge aydınları ve halkla temaslarda bulunmuşlardır. Gezinin, özellikle
Serbest Cumhuriyet Fırkası ile çok partili döneme geçiş sürecinde, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın
yaşamakta olduğu sıkıntıyı giderme amacını taşıdığı değerlendirilmektedir. Zira Serbest
Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Fırkası yönetiminden memnun olmayan bir kitlenin varlığını
34

Hâkimiyeti Milliye, 31 Kânunusani 1931.
Hâkimiyeti Milliye, 3 Şubat 1931.
36
Hâkimiyeti Milliye, 5 Şubat 1931.
37
Yeni Asır, 4 Şubat 1931; Ayın Tarihi, Şubat 1931, C.25, s. 84-85.
35
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ortaya çıkarmıştır. Özellikle ekonomi alanında mevcut hoşnutsuzluğun bu dönemde su yüzüne
çıktığı açıkça görülmüştür. Serbest Cumhuriyet Fırkası’na yoğun katılımlar dikkate alındığında,
Cumhuriyet Halk Fırkası’nın izlediği siyasetin olumlu bir yolda olmadığı hissedilmektedir. Gazi
Mustafa Kemal’in gezi esnasında yaptığı konuşmalardan; gerçekleşen devrimlerin de halka uygun
şekilde açıklanamamış olduğu anlaşılmaktadır. Bu amaçla Gazi Mustafa Kemal tarafından
tasarlanan yaklaşım; Cumhuriyet Halk Fırkası’nın, çok partili cumhuriyet düzeninin bütün
görevlerini ve işlevlerini tek parti olarak üzerine alması, hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm ulusu
kendi içinde toplamasıdır. Böylece, çağdaş uygarlık düzeyine; tüm ulusla birlikte ve eşitlik
ilkelerine uyarak ulaşılması hedeflenmiştir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi amacıyla; toplumun
durumunun yerinde görülmesi ve hoşnutsuzluk nedenlerinin tespit edilmesi; halkın ve aydınların
“Tek-Parti Yönetimi” hakkında bilgilendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması; Cumhuriyet Halk
Fırkası yönetiminin de yeni uygulamaya yönelik; yeni prensipler ve kurumlar oluşturmak için
tedbirler geliştirmesi için, söz konusu gezinin tertiplendiğini değerlendirmek mümkündür.

Sonuç
Şüphe yok ki; İzmir’de yapılan kongreye, Batı Anadolu Gezisi’nde bulunan Gazi Mustafa Kemal’in
de katılması büyük önem taşımaktadır. Zira Gazi, ocaklardan başlamak suretiyle nahiyeler, kazalar
ve nihayet vilayet kongrelerine gelerek tartışılan talep ve şikâyetler hakkındaki görüşlerini dile
getirmiş, yapılamayacak şeylerin vaat edilmemesini ilgililere tavsiye etmiştir. Memleketin imarıyla
ilgili yapılan çalışmaların tüm vatandaşların fedakârlığına da bağlı olduğunu belirtmiş, fırkanın
iktisadi görüşünü açıklamış, ülke ekonomisiyle ilgili olarak izlenen yöntem, bölgesel olarak
alınması gereken tedbirler hakkında kongrede belirtilen görüşlerin değerlendirmesini yapmıştır.
Böylece, söz konusu açıklamaların basında yer almasıyla Türk kamuoyunun da gelişmeler hakkında
doğru bir şekilde bilgilendirilmesinin sağlandığı değerlendirilmektedir.
İçinde bulunulan dönem itibarıyla Gazi’nin İzmir Vilayet Kongresi’ndeki nutkunun Türk Halkı ve
Cumhuriyet Halk Fırkası için tam zamanında ve yerinde bir aydınlatma faaliyeti olduğu kadar,
basın mensupları ve politikacılar için de büyük bir ders niteliğinde bulunduğu düşünülmektedir.
Zira son iki yıl içersinde yaşanan gelişmelere göz atıldığında bu düşüncenin ne kadar yerinde
olduğu görülecektir.
Bilindiği üzere; 5 Kasım 1927’de göreve başlayan İsmet Paşa (İnönü) Hükümeti döneminde; 9
Nisan 1928’de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda değişiklik yapılmış ve laikliğe aykırı hükümler
kaldırılmıştır. 3 Kasım 1928’de “Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki” hakkındaki kanunla,
yeni yazıya geçilmiştir. 4 Kasım’da “Takrir-i Sükûn Kanunu”nun dolan süresi uzatılmamıştır.
Hükümet 1929 yılına iktisadi açıdan çok iyimser bir durumda girmesine rağmen, 29 Ekim 1929’da
“Dünya Ekonomik Krizi” başlamış ve her ülkeyi olduğu gibi Türkiye’yi de önemli ölçüde etkilemiş,
yeni ekonomik tedbirlerin geliştirilmesini ve kurumların oluşturulmasını zorunlu kılmıştır. Kriz
Türkiye’de yeni bir “kazananlar-kaybedenler” denklemine neden olmuş, büyük toprak sahibi,
tüccar ve bürokratik kesim ortaklığı yıkılmıştır. Önce “Mutedil Devletçilik” sonra da “Devletçilik”
ilkesi uygulamaya konulmuştur.
Devletçiliğin kurumsallaşmaya ve tanımlanmaya çalışıldığı günlerde, “çok partili rejim ve
demokratikleşme” çabaları çerçevesinde 12 Ağustos 1930’da “Serbest Cumhuriyet Fırkası”
kurulmuştur. SCF’nin, serbest teşebbüs, tekellerin kaldırılması ve ifade özgürlüğü gibi taleplerine
bağlı olarak, kuruluşundan itibaren fırkaya 12 gün içinde mevcut durumdan hoşnutsuz 150.000 kişi
üye olmak için başvurmuştur.38 Fırkanın on bir maddelik programının beşi ülkenin içinde
bulunduğu iktisadi durumla ilgilidir.39 Nizamnamesindeki maddeler de tam anlamıyla liberal bir

Çağlar Keyder, Türkiye’de Devlet ve Sınırlar, İletişim Yayınları, İstanbul, 1990, s. 101;“Anadolu’da SCFırkası’na
girenlerin adedi 150.000 kişidir.” Başlıklı makale için bk. Yarın, 10 Eylül 1930.
39
Fethi Okyar, Üç Devirde Bir Adam, Tercüman Yayınları, İstanbul, 1980, s. 470-472. SCF Programının iktisadi
durumla ilgili maddeleri; vergiler, israf, harici sermaye, refahın artırılması, krediler hakkında esaslardır.
38
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politikanın izleneceğini göstermektedir.40Ancak SCF’nin mitinglerinde, özellikle 4-7 Eylül’de
İzmir’de yaşanan olayların etkisi ve kadınların da ilk kez oy kullandıkları tek dereceli belediye
seçimlerinde kısmen de olsa elde ettiği başarı; mecliste SCF ile CHF arasında sert tartışmalar ve
karşılıklı suçlamaların yaşanmasına neden olmuştur.41 SCF’nin siyaset sahnesindeki son günlerinde
CHF, kendi bünyesinde meydana gelmiş olan bozuklukları tespit etmek ve giderici tedbirler almak
amacıyla “Kırklar (Heyeti) Encümeni” ni teşkil etmiştir.42 Neticede Fethi Bey, Gazi Mustafa
Kemal’e karşı muhalif bir duruma düşmemek ve O’nu karşısına almamak için 17 Kasım 1930’da
fırkayı feshetmiştir.43
Böylece yaklaşık üç ay süren ikinci çok partili siyasal yaşama geçiş denemesi de başarısız bir
şekilde sona ermiştir.
Bu arada halk üzerinde çok olumsuz bir izlenim yaratan vilayetlerdeki mutemetlerin “mutemet” adı
kaldırılmış ve heyetlerin başında bulunanlara “reis” tabiri kullanılmaya başlanmıştır. CHF Umumi
Kâtibi Saffet (Arıkan) Bey görevden alınmış yerine Nafia Vekili Recep (Peker) Bey getirilmiştir.44
Gazi Mustafa Kemal ise SCF’nin fesih günü, beraberinde CHF temsilcilerinin de olduğu bir
heyetle, iki ay süren bir yurt gezisine çıkmıştır.45 Trakya’daki inceleme gezileri devam ederken de,
23 Aralık 1930’da Menemen Olayı meydana gelmiştir.46
Önemle dikkate alınmalıdır ki; Gazi’nin İzmir Vilayet Kongresi’ndeki nutku, toplumsal faaliyetlerle
ilgilenen bütün teşkilatlara adeta genel bir kural niteliğindedir. Zira Türk basın hayatı ve
politikacılığı son senelerde örneğine rastlanmayan bir propaganda havasına girmiştir. Halkı, doğru
yoldan ve doğruluktan uzaklaştırmak için gösterilen çabalar en üst düzeye çıkmıştır. Vatandaşa
içinde bulunulan zorluklar, görevler, ihtiyaçlar unutturulmak istenmiştir. Bazı politikacılara göre
halk, kolaylıkla aldatılabilecek bir yığın olarak görülmektedir. Gazi, fırkasını bu zararlı ortamdan
süratle uzaklaştırmaya çaba göstermektedir. Zira O’na göre CHF, iktidar oyunu oynayan basit bir
parti değildir. Yeni bir tarih yaratan, gerçekleşmiş en esaslı ihtilallerden birinin bütün
mesuliyetlerini kabul eden ulusal bir teşkilattır. Bu teşkilatın henüz yapacağı işler vardır. Halk
Fırkası, vazifesini ancak halk kitleleri ile birlikte yapabilir. Fırka temsilcileri halkı aldatmaya ve
avutmaya değil, ona bütün gerçekleri söylemeye ve anlatmaya mecburdur. Halk Fırkası, halkın
kendini bugünkü vazife ve sorumluluklardan uzaklaştırmaması için çaba gösterecektir. Fırka halkı
benimsediği kadar, halk da devletin işlerini ve zorluklarını benimseyecek, beklenen iyi günlerin
yalnız bir tarafın gayreti ile başarılmasının mümkün olmadığına inanacaktır. Halk devletten bir şey
istediği zaman, bunun kendi tarafından ödeneceğini, hükümetin dayanağının kendi emeği ve bütçesi
olduğunu bilecektir.
Dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal, modern bir şef ve idealist bir lider olarak bu konuşmayı
yapmıştır. Zira onun belirlemiş olduğu hedefin büyüklüğü, bütün ufak ve gündelik düşünceleri
silmektedir. Gazi’ye göre; Türk Ulusu, bağımsız olmaktan ve yaşamaktan vazgeçmedikçe, görev ve
sorumluluklarının ağırlığını göz ardı edemez, bu sorumluluklara tahammül etmekten kurtulamaz.
Büyük bir mücadele sürecinden geçen ve halen mücadeleye devam eden Türk Ulusu, maceraperest
ve günübirlik politikacıların eline bırakılamaz. Geleceğe güvenle bakmanın yolu, kolay ve basit
yöntemlerde değil, güç ve tehlikeli yollarda aranmalıdır.
Sonuç olarak şu hususu belirtmek mümkündür ki; Gazi Mustafa Kemal, 1929-1931 yılları arasında
ülkede yaşanan hassasiyetleri gerçek anlamda değerlendirmiştir. Toplumsal yapıda oluşan veya
oluşması muhtemel siyasi, iktisadi ve kültürel sorunları yerinde çözümlemek amacıyla inceleme
gezisini tasarlamıştır. CHF’nin planlı yerel kongrelerinin düzenli bir şekilde yapılacağı dönemde de
Yarın, 30 Ağustos 1930.
Akşam, 6-14 Eylül 1930. Ayrıca, İzmir’de yaşanan olaylarla ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bk. Akşam Gazetesi, 7-8
Eylül 1930.
42
Avni Doğan, Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası, Dünya Yayınları, İstanbul, 1964, s. 217-218.
43
Ahmet Ağaoğlu, Serbest Fırka Hatıraları, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994, s. 46-49, s. 104.
44
Hilmi Uran, Meşrutiyet, Tek Parti, Çok Parti Hatıralarım, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2007. s. 200-202.
Akşam, 22-28 Eylül 1930.
45
Atatürk Günlüğü-3 (1930), s. 86-90.
46
Necdet Aysal, “Yönetsel Alanda Değişimler ve Devrim Hareketlerine Karşı Gerici Tepkiler Serbest Cumhuriyet
Fırkası-Menemen Olayı”, Atatürk Yolu, C. XI, No. 44, Ankara, 2010, s. 581-625.
40
41
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İzmir Vilayet Kongresi’ne katılarak, fırka mensuplarının, halkın, basının ve siyaset yapmaya
gönüllü olan diğer unsurların dikkate alması gereken hususları açıklamıştır. Böylelikle ülke yönetim
sorumluluğunu yerine getirmekle birlikte, taşıdığı yol gösterici şeflik ve liderlik vasıflarının tüm
özelliklerinin de Türk Siyasi Tarihi’ne yansıtılmasını sağlamıştır.
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KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE FARKINDALIK YARATMA
SÜRECİNDE DİJİTAL MEDYANIN İŞLEVİ ÜZERİNE BİR
DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE FUNCTION OF DIGITAL MEDIA IN THE PROCESS OF
CREATING AWARENESS TO GLOBAL CLIMATE CHANGE
Sinem ÇAMBAY
Dr. Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
ÖZET
İklim değişikliği konusu 21. Yüzyılda en önemli çevresel sorunlardan birisi haline gelmiş
bulunmaktadır. Söz konusu sorun yalnızca ekolojik sonuçlar taşımamakta aynı zamanda önemli
ekonomik ve sosyal sorunları da beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda iklim değişikliği
günümüzün en belirgin küresel sorununa dönüşmüş bulunmakta olup sonuçları bağlamında
kamuoyunu yakından ilgilendirmektedir. Sıcaklık seviyesindeki artışlar ve beraberinde kuraklık, sel
ve hortumların artması, ani hava değişimleri, buzullarda erime gibi çeşitli iklim olaylarını içeren bir
sorun olarak küresel iklim değişikliği çok boyutlu bir özellik taşımaktadır. Sorunun bu denli çok
boyutluluğu ve sonuçlarının tüm dünyayı etkilemesi kamuoyunun bu konuda acil bir biçimde
bilgilendirilmesini gerektirmektedir. Bu noktada olaylara farkındalık kazandırmanın ve belli bir
konuda kamuoyu oluşturmanın temel aracı olarak dijital medya öne çıkmaktadır.
Çalışmada hızlı ve etkin bir biçimde tüm dünyanın farkındalık kazanması gerekli bir olgu olarak
küresel iklim değişikliğine dikkat çekmenin temel aracı olarak dijital medyanın önemi ve
belirleyiciliği irdelenmektedir. Dijital medyanın küresel iklim değişikliğine yönelik farkındalığı
yaratmak konusunda önemli bir katalizör olduğunu vurgulamayı amaç edinen bu çalışma, dijital
medyada küresel iklim değişikliği konusundaki gündemi sorgulayarak bu konudaki eksiklikleri
saptamayı hedef almaktadır. Bu bağlamda çalışma küresel iklim değişikliği konusunda dijital
medyanın daha çok habere yer vererek eğitici ve bilgilendirici olması gerektiği konusunda öneriler
sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Küresel İklim Değişikliği, Dijital Medya, Haber, Farkındalık Sağlama
ABSTRACT
The issue of climate change has become one of the most important environmental problems in the
21st century. The problem is not only ecological, but also brings important economic and social
problems. In this context, climate change has become the most prominent global problem of today
and it is closely related to the public in terms of its results. Global climate change is a
multidimensional problem as it involves various climatic events such as increases in temperature
and associated droughts, floods and hoses, sudden weather changes and melting in glaciers. Such
multidimensionality of the problem and its consequences affect the whole world requires the public
to be informed promptly. At this point, digital media stands out as the main means of raising
awareness on events and creating public opinion on a specific subject.
In this study, the importance and the determinism of digital media as the main means of drawing
attention to global climate change as a phenomenon that the world needs to gain awareness rapidly
and effectively is examined. Aiming to emphasize that digital media is an important catalyst for
raising awareness about global climate change, this study aims to identify the deficiencies in this
issue by questioning the agenda of global climate change in digital media. In this context, the study
provides more information about global climate change by providing more information about the
digital media.
Keywords: Global Climate Change, Digital Media, News, Awareness
GİRİŞ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Küresel iklim değişikliği olgusu, sebep olduğu ekolojik, sosyal ve ekonomik sonuçlar itibariyle
günümüzün en önemli çevresel sorunlarından birisi haline dönüşmüş bulunmaktadır. Söz konusu
sorunun 21.yüzyılda en belirgin küresel sorunlardan birisi haline geldiği bu bağlamda da tüm dünya
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genelinde yaşayan herkesi etkilediği dikkat çekmektedir. Dünya genelinde sıcaklık miktarındaki
artışlara, tropikal iklimlere özgü kasırga, tayfun ve hortum gibi hava olaylarındaki yükselişe,
buzullarda erime ve sel gibi çeşitli iklim olaylarına dikkat çeken bir olgu olarak küresel iklim
değişikliği, kamuoyunu yakından ilgilendirmekte bu bağlamda da kamuoyunun söz konusu olgu
bağlamında bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle hem nedenleri hem de
sonuçları bakımından çok boyutluluk özelliği gösteren küresel iklim değişikliğine ilişkin
kamuoyunun bilgilendirilip kamuoyuna bilinç kazandırılması zorunluluk arz etmektedir. İşte bu
noktada olaylara ilişkin dikkat çekmenin ve farkındalık kazandırmanın temel aracı olarak dijital
medyaya önemli bir görev düşmektedir.
Çalışmada dünya genelini etkileyen ve acil bir biçimde farkındalık kazanılması gerekli bir olgu
olarak küresel iklim değişikliğine dikkat çekmenin önemi üzerinde durulmakta olup bu amaca
hizmet edecek temel araç olarak dijital medyanın önemi ve gerekliliği vurgulanmaktadır. Oldukça
önemli sonuçlar doğuran küresel iklim değişikliği konusunda her an ve her yerden etkileşime
olanak sağlayan, zamansız ve mekânsız dijital medya ortamlarında yapılacak haberlerin bu alana
ilişkin önemli gündem yaratacağı ve kamuoyunun bu konuda bilinçlendirileceği düşünüldüğünde
dijital medya gündeminde bu alandaki eksikliklerin saptanması büyük önem arz etmektedir.
Çalışmada bu anlayıştan hareketle küresel iklim değişikliği konusunda dijital medya gündemi
sorgulanmakta dijital medyanın küresel iklim değişikliğine yönelik daha çok habere yer vererek
eğitici ve bilgilendirici olması gerektiği konusunda öneriler sunulmaktadır.
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OLGUSU
İçinde yaşadığımız dünyada, şimdiye kadar çok büyük iklim değişmeleri gerçekleşmiş olup
günümüzde iklim anlamında dünyanın coğrafyası hiç olmadığı kadar değişime uğramış
bulunmaktadır. Söz konusu durum özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra insansal
etkinliklerin iklime tesir etmesiyle belirginleşmektedir. Bu dönemden sonra artan bir biçimde
etkisini gösteren özellikle sanayi faaliyetleri, çevre ve ekolojik faaliyetler, atmosfer, hidrosfer ve
litosferde bozulmalara neden olarak doğal dengenin yıpranmasına neden olmuş bulunmaktadır
(2002:64). Söz konusu yıpranmalar artarak içinde bulunduğumuz dönemde iklim değişikliği
olgusunu küresel bir soruna dönüştürmektedir.
Günümüzde tüm dünyayı etkileyen önemli bir sorun olan küresel iklim değişikliği hem sosyal hem
ekonomik hem de ekolojik sonuçları bulunan çok boyutlu bir küresel sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Dünya genelinde sıcaklıkların hızla artışına, tayfun, kasırga gibi tropik iklimlere özgü
hava olaylarının tüm dünyayı tesirine almasına, kuraklık ve ani sellerin hızla yükselişine, sıcaklık
artışına bağlı olarak yalnızca sıcak denizlerde bulunan deniz canlılarının tüm denizlere yayılmasına,
denizlerin ısınıp asitlenmesine bu kapsamda da deniz canlılarının çeşitliliğinin azalmasına,
buzulların eriyip su seviyelerini yükseltmesine ve daha bir çok yıkıcı sonuçlara neden olan iklim
değişikliği oldukça önemli neticeler doğuran bir sorun olarak öne çıkmaktadır.
Dünya genelinde, aşırı yağışlar, seller, kuraklık, toprak kaymaları, su kıtlığı, hava kirliliği, orman
yangınları, hayvan soylarının tükenmesi, küresel ölçekte iklim göçlerinin artması gibi önemli
sorunlara dikkat çeken bir kavram olarak küresel iklim değişikliği, yalnızca çevre üzerinde değil
aynı zamanda su, elektrik, kanalizasyon, ulaşım, telekomünikasyon, sağlık, afet ve acil yardım gibi
her alanda etkili olan çok geniş içerikli sonuçlar barındıran bir sorun olarak öne çıkmaktadır
(Demirci,2015:76). Söz konusu sorun tüm dünyayı ilgilendiren global bir probleme dönüşmekte bu
nedenle de dünya genelinde acil çözüm ve önlemler alınmasını gerektirmektedir.
Sonuç ve etkileri açısından oldukça yıkıcı bir olgu olan küresel iklim değişikliğine farkındalık
kazandırmak amacıyla 2015 yılındaki Paris İklim Anlaşması büyük önem taşımaktadır. 196 ülke
tarafından kabul edilen bu anlaşmada, küresel ısınmanın önemli ölçüde nedeni olan sera gazı
emisyonlarının azaltılması üzerinde durulmuş atmosfere hızla yayılan CO2 emisyonlarının küresel
ısınmayı tetiklediği vurgulanmıştır (Karakaya,2016:1-2). Söz konusu anlaşma, düşük karbonlu ve
düşük fosil yakıt kullanımlı bir dünyada küresel ısınmanın bu bağlamda da küresel iklim
değişikliğinin önemli ölçüde engelleneceğini vurgulamaktadır. Bu açıdan bakıldığında anlaşmanın
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küresel iklim değişikliğine neden olan en önemli yıkıcı etkilere odaklandığı ve tüm dünyanın bu
etkilere yönelik ciddi önlemler alması gerektiği görülmektedir.
Fosil yakıt kullanımının hızla artması bu kullanım sırasında açığa çıkan gaz atıkların ısıyı daha da
arttırmasına neden olmakta özellikle seragazı ve karbondioksit kullanımı küresel ısınmayı
körüklemektedir. Söz konusu iki gazın etkin kullanımı, yalnızca küresel iklim değişikliğine değil
aynı zamanda dünya genelinde ölümcül hastalıkların da artmasına yol açmakta olup doğal dengeye
zarar vermektedir. Atmosfer, denizler, kar ve buzul örtüleri arasındaki biyolojik, fiziksel ve
kimyasal karşılıklı etkileşimden oluşan doğal denge söz konusu gazlar neticesinde hasar
görmektedir (Köse,2018:57). Bu nedenle özellikle sera gazı ve karbondioksitin denetim altına
alınması büyük önem teşkil etmektedir.
Sera gazlarının yeryüzündeki yıkıcı etkisi, bugün birçok alanda gözlenmekte olup bu etkiler aşırı
yakıt tüketimiyle birlikte daha da belirginleşmekte bunun sonucunda güneş ışınlarının etkisinin
artması, dünya sıcaklığının artması ve orman yangınlarının artması, dünyanın giderek çölleşmesi,
erozyonun artması gibi doğal felaketler yükselişe geçmektedir (Akın,2006:30-31). Doğanın söz
konusu denge bozucuları acil bir biçimde denetim altına alınmazsa yakın gelecekte çok daha ciddi
sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle de küresel iklim değişikliğine yol açan etmenler bütüncül bir
bakış açısıyla belirlenip önemli bir çıkış haritası tespit edilmelidir.
Küresel iklim değişikliği olgusuyla baş edebilmenin en önemli yolu olarak küresel ısınmaya neden
olan küresel kömür yatırımlarının azaltılması, yerüstü doğal enerji kaynak kullanımının artırılması
ve yerli enerji kaynaklarının kullanmanın aktif hale getirilmesi dikkat çekmektedir. Günümüzde söz
konusu önlemlerin alınmasında hem bölgesel hem ulusal hem de uluslararası karar ve politikaların
alınıp uygulanması büyük önem arz etmekte bu noktada özellikle dijital medya desteği belirgin
biçimde önem kazanmaktadır.
DİJİTAL MEDYA KAVRAMI VE DİJİTAL MEDYANIN İŞLEVLERİ
Enformasyon akışının hızla arttığı ve bilginin adeta belirleyici bir güç haline geldiği günümüz
iletişim dünyası, geleneksel medya araçlarının da dönüşümüne yol açmış bulunmaktadır. Her
yerden ve her an etkileşime olanak sağlayan yeni medya ortamları bilgiye erişim ve ulaşım
imkanlarını da çeşitlendirmekte olup bu bilginin üreticisi ve dağıtıcısı konumunda bulunan dijital
medyanın alternatif bir medya aracına dönüşmesini teşvik etmektedir. Dijital medya kullanıcı odaklı
bir biçimde bilgi paylaşımına olanak sağlayan mesafe söz konusu olmaksızın oldukça geni bir
kitleye erişim imkânı tanıyan ayrıcalıklı bir araç özelliği taşımaktadır. Söz konusu özellikler dijital
medyayı bilgi toplumu içerisinde içerik ve bilgi paylaşımının temel aktörüne dönüştürmektedir.
Dijital teknolojiyle üretilen medya terimi, günümüzün en popüler kavramlarından birisi olarak öne
çıkmakta olup söz konusu medya yeni medya olarak da adlandırılmaktadır (Dalgalıdere, Tosyalı ve
Çelik,2015:15). Dijital medya, analog medyaya karşı geliştirilen yeni medya olarak
adlandırılmaktadır (Kürkçü,2016:13). Gündelik hayatımızın tümüyle içine işleyen bir olgu olarak
dijitalleşme, yeni medya ortamlarında her türlü içeriğe kolayca ve büyük bir hızla erişim olanağı
sağlamakta akıllı telefonlar, bilgisayar, tablet ve daha birçok yeni araçla bilgiye sahip olmanın
temel aracısına dönüşmektedir. Özellikle internet teknolojisinin hızla gelişmesi, bilgiyi üretmek ve
dağıtmak anlamında yeni bir medyanın ortaya çıkmasına bu bağlamda da dijital medyanın bilgi
çağının temel aktörü olarak konumlanmasına yol açmış bulunmaktadır. Dijital medya sağladığı
avantajlar bakımından da medya alanında önemli bir devrimi geçekleştirmektedir (Flavıan ve
Gurrea, 2016:419). Dijital medyanın söz konusu konumu, medya içeriğine erişen okuyucu
konumunun da önemini artırmakta olup istediği içeriğe istediği yerden erişme özgürlüğüne sahip
yeni bir okuyucu kitlesinin ortaya çıkmasını teşvik etmektedir.
Dijital medyanın belirleyici bir araç olmasını sağlayan itici güç, internet teknolojisi olarak öne
çıkmaktadır. Bilgisayarları birbirine bağlayan iletişim ağı olarak internet, uluslararası ağ olarak
adlandırılmaktadır (Karaduman,2003:142). İnternet teknolojisi, yeni iletişim teknolojilerine paralel
bir biçimde zamanla gelişim gösterip Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 teknolojileriyle birlikte erişim
ve etkileşimi dönüştürür bir özellik kazanmıştır.
Yeni medya olarak da isimlendirilen dijital medya, Web 2.0 tabanlı karşılıklı etkileşime olanak
sağlayan medya hizmetlerini kapsamaktadır (Türkoğlu,2010:69). Bu medya ortamı yalnızca sosyal

407

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

medyayı içermemekte sosyal medya, dijital medya ortamlarından yalnızca birisi şeklinde
belirginleşmektedir. Wikiler, bloglar gibi iş birliğine olanak sağlayan araçları kapsayan Web 2.0
teknolojisi, bilgi ve düşünce alışverişini olanaklı kılan dijital medya araçlarını aktif hale
getirmektedir (Blossom,2009: 30). Söz konusu dijital medya ortamları, açık ve aktif etkileşime
olanak tanımakta aynı zamanda katılımı da teşvik etmektedir. Öyle ki, farklı ses, grafik, renk ve
düşüncelerin bir araya gelmesine olanak sağlayan dijital medya hızla gelişen yeni iletişim
tekniklerini kapsamaktadır (Karaismailoğlu, 2014: 302-304). Bu teknikler, toplumun bilgi odaklı ve
bilgi merkezli bir biçimde değişimine öncülük etmektedir.
Mikroişlemciler, teleteks, kablolu televizyon, uydu yayıncılığı, fiberobtik, akıllı cep telefonları gibi
çok geniş içerikli yeni iletişim teknolojilerini kapsayan dijital medya, analog iletim tarzından dijital
iletim tarzına geçişi gerçekleşmiş bulunmaktadır (Timisi,2003:80). Dijital medya platformu olarak
yeni iletişim ortamları, hem küresel bir iletişim ortamı sağlamakta hem de anındalık, kolaylık,
kitlesellik gibi özelliklerle yöndeşmeyi desteklemektedir (Dedeoğlu, 2016:35). Bu kapsamda dijital
medyanın çok boyutlu, çok katmanlı ve eş zamanlı yapıya sahip olduğu görülmektedir.
Teknoloji ve içeriği bütüncül bir biçimde özdeştiren dijital medya, web sitelerinden mobil
uygulamalara animasyon ve videolardan oyunlara kadar çok sayıda ve çok içerikli ürünü
kapsamaktadır. Dijital teknolojilerin üçüncü dalgası olarak öne çıkan Web 3.0 ise, dijital medya
alanında semantik uygulamaların yaygınlaşmasını sağlamış dijital medyayı birey için öznelleştirmiş
bulunmaktadır. Söz konusu öznelliğin dijital medya alanını Web 4.0 ile daha da geliştireceği
düşünülmektedir. Dijital medya alanında yapay zekanın hâkim olacağı bir yapıyı ifade eden Web
4.0 da dijital medya alanında önemli dönüşümlere aracılık etmektedir.
Günümüzde alternatif ve farklı bir medya deneyimine olanak sağlayan dijital medya ortamları,
sanal gerçeklik ortamları, Bloglar, Mobil uygulamalar, Multimedya araçları, interaktif yayınlar, web
siteleri, bilgisayar oyunları gibi çok geniş içerikli bir yelpaze içinde gelişim göstermekte olup söz
konusu araçların her biri sürekli değişen ve dönüşen dünyada önemli işlevler taşımaktadır.
Dijital medyanın işlevlerine bakıldığında, toplumsallaştırma, eğitme, eğlendirme, denetim sağlama,
gözetim sağlama, bilgi verme, örgütlenme, tanıtım, arkadaş bulma gibi fonksiyonlar öne
çıkmaktadır (Toprak, Yıldırım, Aygül, Binark vd,2014:44). Dijital medyanın en önemli
işlevlerinden birisi olarak haber ve bilgi verme ve bilgiyi aktarma işlevi dikkat çekmektedir.
Küresel bilgi akışı ve bilgi fazlalığı içinde bilgiye erişim olanaklarını çeşitlendiren dijital medya
ortamları kilit önem taşımaktadır. Söz konusu ortamlar bilgiyi çeşitlilik ve çoğulculuk kapsamında
sunduğundan farklı ve alternatif bilgiye erişimi mümkün kılmakta bu bağlamda farklı kamusal
alanların ve farklı bir kamuoyunun ortaya çıkmasını teşvik etmektedir.
Dijital medyanın diğer bir önemli işlevi, insanların yaşamlarını değiştirme ve dönüştürme işlevidir.
Özellikle Twitter, Facebook gibi platformlar bireyler arasındaki karşılıklı etkileşimi artırmakta ve
çok geniş içerikli deneyimler kazandırmaktadır. Dijital medya ortamları, daha dayanışmacı ve daha
katılımcı örgütlenme imkânı sağlamakta kamuoyu oluşturmanın temel araçlarına dönüşmektedir
(Törenli:2005:212). Bu bağlamda dijital medya, gündem belirleme işleviyle önemli bir kamuoyu
oluşturma aracı olarak işlev görmektedir.
Dijital medya dünya genelinde gerçekleşen olaylara ilişkin farkındalık kazanmanın katalizörü
olarak öne çıkmaktadır. Dijital ortamın söz konusu işlevi bilgiye zaman ve mekân kavramından
tümüyle bağımsız, her yerden ve her zaman ulaşma imkânı tanımasından kaynaklanmakta olup bu
imkân konu ve olaylara ilişkin etkin farkındalığın kazanılmasını sağlamaktadır. Özellikle deprem,
sel, kasırga gibi doğal afet durumlarına, küresel ısınma gibi küresel sorunlara ilişkin dikkat çekmek
söz konusu olduğunda dijital medyanın bilgi verme ve farkındalık kazanmak konusundaki gücü
daha da artmaktadır.
KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE FARKINDALIK YARATMANIN TEMEL ARACI
OLARAK DİJİTAL MEDYA
Dijital olarak da adlandırılan yeni medya ortamları küresel iklim değişikliği konusunda farkındalık
yaratmanın temel aracı şeklinde belirginleşmektedir. Dijital medya iklim değişikliğine yönelik
farkındalığı iki şekilde sağlayabilecektir. Bunlardan ilki dijital medya öncelikle küresel iklim
değişikliğinin ne olduğuna ilişkin bilgiler sağlayarak kamuoyunu konu hakkında bilinçlendirmelidir

408

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

ve gündem belirlerken küresel iklim değişikliği konusunu ön plana çıkartmalıdır. Daha sonra dijital
medyaya düşen en önemli görev, küresel iklim değişikliğine ilişkin toplumsal farkındalık
kazandırmak olmalıdır.
Günümüz geleneksel medya organları olan ana akım gazetelerin küresel iklim değişikliği konusuna
çok yer vermeyip daha çok kayıtsız kaldıkları gerçeğinden hareketle dijital medyaya bu konuda
büyük görev düşmektedir. Dijital medyanın zaman ve mekândan bağımsız her yere istenilen
zamanda ulaşabilme kapasitesi, bu aracı iklim değişikliğine yönelik farkındalık yaratmak anlamında
temel aktör olarak konumlandırmaktadır. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus, küresel
iklim değişikliğinin ancak bütüncül bir biçimde değerlendirildiğinde anlaşılabileceği olup dijital
medyanın bu konuda alınacak karar, politika ve uygulamaları etkilemek yönünde itici bir güç
oluşturması gerektiğidir. Bu noktadan hareketle iklim değişikliği konusunda önemli bir dijital
medya duyarlılığı geliştirilmesi gerekmektedir.
Dijital medyanın küresel iklim değişikliğine yönelik diğer bir fonksiyonu da iklim değişikliğinin
görünür kılınmasını sağlamaktır. İklim değişikliği olgusu oldukça karmaşık ve çok fazla yönü olan
küresel bir sorun olduğundan dijital medya bu sorunun kamu nezdinde algılanmasını sağlamak
zorundadır. Bu bağlamda dijital medyanın iklim değişikliğinin tüm yönlerine ve sonuçlarına
bilimsel olmayan açık, akıcı ve anlaşılır bir dille yer vermesi büyük önem arz etmektedir. Dijital
medyanın iklim değişikliğini görünür kılarak sorunun aşılmasında bireysel sorumlulukları aşılaması
belirgin biçimde önem kazanmaktadır. Çünkü neden ve sonuçları itibariyle bütüncül bir küresel
konu olan iklim değişikliği, tek tek bireylerin alacağı bireysel önlemlerin küresel önlemlere
dönüşerek aşılabileceği bir sorun olarak belirginleşmektedir.
Küresel iklim değişikliğine ilişkin dijital medyanın farkındalık yaratmak konusundaki diğer bir
işlevi de kamuoyunda, iklim değişikliğinin yalnızca uzak çevre olayı olmayıp yakın çevreyi de
yakından etkileyen bir sorun olduğuna ilişkin algı yönetimi yaratması şeklinde belirginleşmektedir.
Diğer bir ifadeyle insanlar küresel iklim değişikliğini yalnızca buzulların erimesi, sıcaklığın artması
sonuçlarıyla bildiğinden sanki kendilerini etkilemiyormuş gibi algılamaktadır. Bu noktada dijital
medyaya düşen en önemli görev küresel iklim değişikliğinin en yakın çevremizi bile etkisi altına
aldığı bilgisini açıkça paylaşması ve sorunu uluslararası boyuttan çıkartıp yerel boyuta taşımasıdır.
Unutulmaması gerekli en önemli husus, küresel iklim değişikliğinin tüm dünyaya karşı tehdit
oluşturduğu ve çözümün öncelikle yerel ve ulusal düzeyde sonrasında uluslararası düzeyde ele
alınması gerektiğidir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde tüm dünyayı etkileyen çok boyutlu bir olgu olan iklim değişikliği hem nedenleri hem
de sonuçları bakımından küresel bir sorun haline dönüşmüş bulunmaktadır. Küresel ısınma ve
küresel iklim değişikliği yaşanabilir dünyayı derinden etkileyen en büyük tehdit şeklinde öne
çıkmaktadır. Söz konusu sorun toplumları ve tüm insanları yakından etkilemekte bu nedenle de
soruna ilişkin dünya genelinde önemli bir farkındalık yaratmak zorunluluk taşımaktadır.
Günümüzde bu ihtiyaca yanıt verecek en temel araç olarak da dijital medya öne çıkmakta olup
zaman ve mekân kavramı olmaksızın her yere ve her zaman ulaşma imkânı sağlayan dijital medya
ortamlarının küresel iklim değişikliği konusuna dikkat çekmesi büyük önem arz etmektedir.
Günümüz dijital olarak da adlandırılan yeni medya ortamlarında küresel iklim değişikliği
konusunda çok fazla haber yer almadığı ve konunun ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda
dijital medyaya önemli görevler düştüğü görülmektedir. Kamuoyunu bilgilendirmenin, gündem
yaratıp dikkat çekmenin ayrıcalıklı bir aracı olarak yeni medya ortamları, küresel iklim değişikliği
konusunda farkındalık kazandırmanın temel katalizörü olarak konumlandırılıp küresel iklim
değişikliği konusunda belirlenecek politikaları teşvik etmelidir. Küresel iklim değişikliği ile
mücadele ancak toplu bir biçimde hareket edilir neden olan unsurlar tüm dünya genelinde kontrol
altına alınırsa başarılı olabileceğinden dijital medyaya bu konuda önemli görevler düşmektedir. Bu
noktada vurgulanması gerekli en önemli husus, küresel iklim değişikliğinin ancak anlaşılarak ve
çözüme ilişkin ortak kararlar alarak bir sorun olmaktan çıkacağı anlaşılması yolunda da dijital
medyanın destek olacağıdır.
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ELEŞTİREL YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÇOCUKLAR
AÇISINDAN ÖNEMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON THE IMPORTANCE OF CRITICAL NEW MEDIA LITERACY FOR
CHILDREN
Sinem ÇAMBAY
Dr. Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü
ÖZET
Günümüzde hayatımızın her alanına damgasını vurmuş medya ortamlarının etkisi önemli derecede
artmış bulunmaktadır. Medyanın söz konusu etkisi toplumun en dezavantajlı gruplarından birisi
olan çocuklar söz konusu olduğunda daha da önemli hale gelmektedir. Medya içeriklerinin çocuklar
üzerindeki etkisi zaman ve mekân kavramı olmaksızın dolaşıma sokulan yeni medya ortamları söz
konusu olduğunda daha da artmaktadır. Bu bağlamda özellikle sosyal medya ortamları başta olmak
üzere yeni medyanın önemli bir kullanıcısı olan çocuklar bu ortamlarda dolaşan denetimsiz ve
sınırsız içeriğe erişim olanağı bulmaktadır. Söz konusu içeriklerin çocukların akıl ve ruh sağlığına
olumsuz etkileri göz önüne alındığında çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi büyük önem arz
etmektedir.
Yeni medya alanında çocuklara bilinç kazandıracak en mantıklı önlem olarak eleştirel yeni medya
okuryazarlığı eğitimi belirginleşmektedir. Bu çalışma günümüzün en popüler kavramlarından birisi
olan eleştirel medya okur yazarlığının toplumun en dezavantajlı gruplarından birisi olan çocuklar
için taşıdığı önemi irdelemektedir. Bu amaçtan hareketle çalışmada, günümüzde en yaygın ve en
etkin mecra olan zaman ve mekân kavramı olmaksızın her türlü içeriğe her yerden erişime imkân
sağlayan yeni medyada dolaşıma sokulan içeriklere karşı çocukların nasıl korunabileceği
tartışılmaktadır. Söz konusu tartışmada odak noktası olarak yeni medya içeriklerine karşı
bilinçlendirilmiş çocuklar yaratılması hedef alınmaktadır. Çalışma yeni medya okuryazarlığı
konusunda hem literatür taramasını içermekte hem de söz konusu kavramı eleştirel bakış açısıyla
değerlendirip bu alana ilişkin öneriler sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yeni Medya, Medya Okuryazarlığı, Çocuk
ABSTRACT
Today, the impact of media environments that have made a mark on every aspect of our lives has
increased significantly. The impact of the media is even more important when it comes to children,
one of the most disadvantaged groups in society. The impact of media contents on children is
exacerbated when new media are circulated without the concept of time and space. In this context,
children who are important users of new media, especially social media, have access to unrestricted
and unlimited content circulating in these environments. Considering the negative effects of these
contents on mental and mental health of children, it is very important to raise children's awareness
on this issue.
Critical new media literacy education becomes clear as the most sensible measure to raise
awareness among children in the field of new media. This study examines the importance of critical
media literacy, one of the most popular concepts of today, for children, one of the most
disadvantaged groups in society. Based on this aim, the study discusses how children can be
protected against the content circulated in the new media, which allows access to all kinds of
content from anywhere without the concept of time and space, which is the most common and
effective medium today. The focus of the discussion is to create children who are conscious of new
media content. The study includes both literature review on new media literacy, and critically
evaluates the concept in question and provides suggestions in this area.
Keywords: New Media, Media Literacy, Children

411

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

GİRİŞ VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Medya günümüzde hayatımızın her alanına damgasını vuran temel araç olarak konumlanmaktadır.
Söz konusu aracın yaşantımızın her alanındaki belirleyici etkisi medya ortamlarında dolaşıma
sokulan her türlü içeriğin etkisini de önemli derecede artırmaktadır. Dolaşıma sokulan medya
içerikleri zaman ve mekân kavramından tümüyle bağımsız her yere her zaman ulaşım kapasitesi
olan yeni medya ortamları söz konusu olduğunda daha da önemli hale gelmektedir. Yeni medya
içeriklerinin belirleyici ve kısıtlanamaz etkisi bir toplumda en dezavantajlı gruplarından birisi olan
çocuklar söz konusu olduğunda daha belirleyici hal almaktadır. Bu nedenle sosyal medya
ortamlarından, oyun konsollarına, akıllı telefonlardan tabletlere kadar günümüz çocuklarının
ellerinden düşürmediği ve her an maruz kaldıkları yeni medya ortamlarında dolaşan denetimsiz,
sansürsüz ve sınırsız içeriğe erişim çok önem kazanmaktadır. Çünkü, yeni medya ortamlarındaki
içerikler, çocukların akılsal ve ruhsal sağlığına oldukça olumsuz etkiler yapabilmekte bu kapsamda
da çocukların bu içeriklere ilişkin bilinçlendirilmesi zorunluluk arz etmektedir.
Yeni medya içeriklerine maruz kalan çocukların bu içeriklere bilinçli bir biçimde müdahil olması
konusunda günümüzün en popüler kavramlarından birisi olan eleştirel yeni medya okur yazarlığı
eğitimi dikkat çekmektedir. Çalışmada eleştirel yeni medya okur yazarlığının yeni medya
ortamlarının etkilerine oldukça açık bir toplumsal grup olan çocuklar için taşıdığı önem
irdelenmektedir. Bu kapsamda çalışmada, yeni medya ortamlarındaki denetimsiz, sansürsüz ve
sınırsız içeriklere karşı çocukların nasıl korunabileceği tartışılmaktadır. Günümüz yeni medya
ortamlarındaki içeriklere karşı çocukları koruma altına almak adına atılabilecek en mantıklı adım
olarak, bilinçli çocuklar yetiştirmeyi hedeflemek öne çıkmakta olup bu hedefin gerçekleşmesi de
ancak eleştirel yeni medya okur yazarı çocuklar yaratmakla mümkün görünmektedir. Çalışmada bu
amaçlardan hareketle öncelikle yeni medya ve yeni medya okuryazarlığı kavramlarına ilişkin
değerlendirme yapılmakta eleştirel yeni medya okur yazarı çocuklar yetiştirmek konusunda öneriler
sunulmaktadır.
YENİ MEDYA KAVRAMI
Günümüz iletişim teknolojilerinde olağan üstü gelişmelerle birlikte hayatımıza girmiş olan yeni
medya olgusu, bilgisayar, uydu teknolojileri, internet, mobil iletişim ağları, akıllı telefon ve akıllı
cihazlar, oyun konsolları, CD-DVD gibi oldukça geniş yelpazeye sahip yeni iletişim araç ve
teknolojilerini içermektedir (Gökgül,2016:40). Söz konusu teknolojilerin yalnızca medya alanında
değil aynı zamanda toplumsal yaşamda da önemli dönüşümlere neden olduğu görülmektedir. Dijital
medya formatlarının bilgisayar aracılığı ile yeniden işlenip geliştirilmesiyle oluşan medya
teknolojileri olarak yeni medya, çok geniş içerikli bir kavramdır (Dumanlı Kürkçü,2016:7).
Bilgisayar donanımlı iletişim, web teknolojileri, internet, e- imza, sanal gerçeklik, dijital oyunlar,
gibi çok sayıda yeni iletişim teknolojisini içinde barındıran yeni medya, çok geniş içerikli ve çok
boyutlu bir kavramdır (Binark ve Löker,2011: 9). Söz konusu kavramın, sayısallık, etkileşim,
hipermetinsellik, eş zamanlılık ve sanallık olmak üzere çok önemli özellikleri bulunmaktadır
(Tıngöy ve Bostan,2007:235). Yeni medyanın değinilen özellikleri içinde bulunduğumuz teknoloji
çağında bu aracın ayrıcalıklı bir biçimde konumlanmasını sağlamaktadır. Özellikle eş zamanlı ve
karşılıklı etkileşim kurma olanağı yaratan yeni medya ortamları, temel iletişim kurma biçimine
dönüşmüş bulunmaktadır.
Yeni medya ortamları, yalnızca sosyal medya ortamlarını kapsamamakta sosyal medya yeni medya
ortamlarından yalnızca biri şeklinde belirginleşmektedir. Bu noktada vurgulanması gerekli en
önemli husus, sosyal medyanın çok geniş kapsamlı bir kullanıcı tarafından tercih edilmesinin bu
aracı yeni medya kavramının önüne geçirdiği ve kavramların birbiri yerine kullanıldığıdır
(Gökgül,2016:48). Bu kapsamda sosyal medya ortamlarının yalnızca yeni medya ortamlarından
birisi olduğu unutulmaması gerekli önemli bir husus şeklinde öne çıkmaktadır.
Yeni iletişim teknolojileri ile alternatif bir medya alanı sağlayan yeni medya, bireysel erişime
olanak sağlamakta bu bağlamda da engel tanımamaktadır. Yeni medya içeriklerinin kontrolsüz
olması güven ve denetim sorunlarını da beraberinde getirmektedir (Kılınç ve Kılınç,2014:14).
İçeriklerin herkesin erişimine açık olması güven ve denetim konusunun daha da önemli hale
gelmesine neden olmaktadır.
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Yeni medya ortamları, iletişimi yüz yüze olmaktan çıkartıp sanallaştırmış sanal topluluklar arasında
karşılıklı etkileşim sağlamıştır (Törenli,2005:156). Sanal toplulukların yeni medya alanında gün
geçtikçe daha aktif hale geldiği ve sosyalleşme bağlamında sanal sosyalleşme olgusuna hareket
verdiği gözlenmektedir.
Yeni medya denilince öne çıkan en temel ortamlardan birisi sosyal medya şeklinde
belirginleşmektedir. Sosyal medya insanların çevirim içi olarak iletişim sınırı olmaksızın etkileşim
kurmalarına olanak veren dinamik bir platformdur (Yamamoto ve Şekeroğlu,2014:11). Söz konusu
yeni medya ortamının katılım olanaklarını da artırdığı görülmektedir. Facebook ve Twitter gibi
sosyal medya ortamlarının günümüzde giderek daha popüler hal aldığı ve geniş bir kullanıcı
kesiminin olduğu dikkat çekmektedir. Sosyal ağlar günümüzde giderek çeşitlenmekte ve adeta
paylaşımların temel aktörüne dönüşmektedir (Okur,2016:295).
Bireylerin birer yazar olarak aktif bir biçimde yer aldığı önemli bir yeni medya ortamı da Bloglar
şeklinde belirginleşmekte olup Bloglar esas olarak belli bir konu hakkında bilgilendirme yapmayı
amaçlamaktadır. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus Blogda yer alan bilgilerin doğru
ve gerçek olmasının çok önemli olduğudur.
Yeni medyanın her ortamıyla bu kadar popüler olup hayatımıza entegre olması söz konusu
ortamlarda aktif bir biçimde katılım gerçekleştiren herkesin bilinçlenmesini bu kapsamda bu bilince
erişecek bir yetkinliğe sahip olmasını gerektirdiğinden bu ortamlarda eleştirel medya okur yazarlığı
olgusu giderek önem kazanmaktadır.
ELEŞTİREL YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI KAVRAMI
Yazılı her türlü içeriği okuyabilme yetenek ve kapasitesine sahip olmayı tanımlayan medya okur
yazarlığı kavramı, medya yetkinliğine ulaşmış olmayı ifade etmektedir (Taşkıran,2007:89). Söz
konusu yetkinlik medyanın görünmeyen mesajlarını algılamayı içermekte bu noktada da belli bir
donanıma sahip olmayı zorunlu kılmaktadır. Diğer bir ifadeyle herkesi medya okur yazarı olması
söz konusu olmamakta medya içeriklerine karşı geliştirilen yorum ve algılamalar kişiden kişiye
değişiklik göstermektedir.
Medya okur yazarlığı kavramı, çevresel ve toplumsal olarak bilinçli, algılama düzeyi yüksek,
medyadaki her şeyi doğru okuma becerisine sahip, medya içeriklerini süzgeçten geçirebilen, ülke ve
dünya gündemini yakından takip eden ve gündeme duyarlı kitleler oluşturmayı amaçlamaktadır
(Akpınar ve Vurgun,2017:531). Medya içeriklerindeki mesajların çok boyutlu bir biçimde
değerlendirilmesini içeren bu kavram, medyayı pasif bir tüketici konumunda kullanmaktan çıkıp
etken bir biçimde kullanmayı süreçte edilgen değil aktif olmayı gerektirmektedir.
Yeni medya ortamlarında dolaşımda olan içerik ve mesajların görünmeyen iç yüzünün fark
edilmesine odaklanan yeni medya okur yazarlığı ise, yeni medya mesajlarını doğru algılama
becerisine erişmiş bilinçli bireyler yetiştirmeyi hedef almaktadır. Günümüzde bilgi kirliliğinin çok
fazla olduğu ve bilginin her an her yerde dolaşımda olduğu yeni medya ortamında yeni medya okur
yazarı bireyler daha da önemli hale gelmektedir.
Kellner’e göre, günümüzde geleneksel medya okuryazarlığı kavramı eksik kalmakta olup hem
yetişkinlerin hem de çocukların medya alanında yalnızca korunmaları değil aynı zamanda seçici ve
değerlendirici olmalarını da hedefleyen eleştirel medya okuryazarlığı önem kazanmaktadır
(Hasdemir, 2012:26).
Eleştirel yeni medya okuryazarlığı, bilinen okur yazar kavramından çok daha farklı bir biçimde
görünmeyen mesajları da algılayabilen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan bir okur yazar kitlenin
varlığını zorunlu kılmaktadır. Yeni medyayı eleştirel bir gözle okuyup yazabilme becerisine sahip
olmayı içeren bir farkındalık süreci olarak eleştirel medya okur yazarlığı, yeni medya mesajlarına
yalnızca ulaşmayı değil aynı zamanda bu mesajları önemli bir farkındalıkla çözümleme, süzgeçten
geçirme ve değerlendirmeyi de kapsamaktadır. Yeni medya içeriklerine ilişkin farkındalık düzeyi
yüksek ve bilinçli bir okumayı hedef alan bu kavram, aslında katılımcı ve demokratik bir toplumun
temel üyesi olarak bireyin katılımını da aktif hale getirmeyi içermektedir. Bu bağlamda eleştirel
medya okur yazarlığının toplumun her kesimi için çok önem taşıdığı ancak toplumun en
dezavantajlı toplumsal gruplarından birisi olan çocuklar için daha da önemli olduğu görülmektedir.
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Yeni medya alanında bilinçli tüketici ve katılımcılar yaratmak için günümüzde Medya okur
yazarlığı dersi Milli Eğitim müfredatına seçmeli ders olarak alınmış, bu ders ile çocuklara
farkındalık, iletişim, sorgulama, çevirim içi güvenlik, çözümleme, değerlendirme, paylaşım
alanlarında bilinç kazandırmak amaçlanmıştır (http://mufredat.meb.gov.tr). Günümüz çocukların
teknoloji çağı çocukları olduğu düşünüldüğünde çocukların hem çağa ayak uydurabilmeleri hem de
teknolojiye karşı korunup bilinçlendirilmelerinde yeni medya okur yazarlığı dersi büyük önem
taşımaktadır.
Yalnızca okuyabilen ancak yazamayan birisinin okur yazar olamayacağına aynı zamanda yeni
medya içeriğini yalnızca tüketen ancak kendisini ifade edemeyen birinin de yeni medya okur yazarı
sayılamayacağına vurgu yapan eleştirel yeni medya okur yazarlığı, esas olarak aktif katılımı baz
almaktadır (Jenkins,2016:257). Eleştirel yeni medya okur yazarı bireyler, yeni medyadaki
içeriklerle karşı karşıya gelen değil bizzat kendileri içerik üreten, üretici konumuna geçmiş ve
sorgulayan eleştirenler şeklinde öne çıkmaktadır.
ELEŞTİREL YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞININ ÇOCUKLAR AÇISINDAN ÖNEMİ
Türk Ceza Kanunu’na göre on sekiz yaşını doldurmamış her birey çocuk olarak tanımlanmaktadır
(Bulunmaz, 2016:130). Bu tanımlaya göre, 18 yaşına kadar her birey çocuk olarak kabul edilmekte
ve her anlamda korunmaya ve kollanmaya muhtaç durumda bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesine göre, her çocuk dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin
yaşama, barınma, gelişme, eğitim, istismara karşı korunma ve katılım sağlama hakkına sahip
bulunmaktadır (UNICEF, 2007:17). Çocukların söz konusu hakları doğdukları andan itibaren
başlamakta ve her çocuk için geçerli bulunmaktadır.
Çocuklar içinde yaşadığımız dünyada toplumun her türlü etki ve tehlikesine açık oldukça önemli bir
dezavantajlı toplumsal grup şeklinde belirginleşmektedir. Söz konusu etki ve tehlikeler yeni medya
ortamları bağlamında daha da artmaktadır. Yeni medyanın denetimsiz, sansürsüz, herkese
ulaşabilen sınırsız içerikleri bu ortamların yoğun bir biçimde kullanıcısı olana çocukları daha da
etkilemektedir. Yeni medya ortamlarında her türlü içeriğe maruz kalan çocuklar kendilerine sunulan
içeriği süzmeden nasıl verildiyse o şekilde almaktadır (Avşar, 2014:10). Bu durum çocukların
kimlik ve benliklerine zarar verebilmekte aynı zamanda akıl ve ruh sağlıkları da önemli ölçüde
zedelenebilmektedir. Her çocuğun yeni medya ortamlarını kullanma ve maruz kalma sıklığı aynı
olmadığı düşünülecek olursa bu ortamlarda fazlaca vakit geçiren çocuklar için durum daha da ciddi
hale gelmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2013 ‘te gerçekleştirilen Hane halkı Bilişim
Teknolojileri Kullanım Araştırmasına göre, Türkiye'de bilgisayar kullanımının ortalama 8 yaşında
başladığı, bu grup aralığındaki çocukların ortalama 9 yaşında internet kullanımına başladığı dikkat
çekmektedir. Yine aynı araştırma sonuçlarına göre 6-15 yaş aralığındaki çocukların %24,4'ünün
kendine ait bilgisayarı bulunduğu %13,1'inin kendine ait cep telefonu, %2,9'unun oyun konsolu
olduğu gözlenmektedir. Çocukların %45,6'sının interneti her gün kullandığının tespit edildiği
araştırmada çocukların interneti ödev yapmak, oyun oynamak ve vakit geçirmek için kullandıkları
görülmektedir. Çocukların ortalama 10 yaşında cep telefonu kullanmaya başladıklarının tespit
edildiği araştırmaya göre, çocukların büyük bir oranının kendisine ait cep telefonu olduğu da
gözlenmektedir (http://www.tuik.gov.tr). TÜİK’in araştırma sonuçlarına bakarak toplumun geleceği
olan çocukların zaman ve enerjilerinin büyük bir çoğunluğunu dijital dünyada geçirdikleri sonucuna
varmak mümkündür.
Yeni medya ortamları ve dijital dünya, çocuklar için önemli bir rol model oluşturmakta çocukların
hem sosyal hem de zihinsel gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Yeni medyanın söz konusu
önemli işlevleri bu ortamların içerikleri açısından çocuk odaklı olmasını gerektirmekte olup yeni
medyada bu işlevin önemli ölçüde sorunlu olduğu dikkat çekmektedir. Bu noktada vurgulanması
gerekli en önemli husus, yeni medya içeriklerinin çocuklara uygun bir yapıya sahip olmasının
mümkün olmadığı bu nedenle de çocukların bu konuda bilinçlendirilmesinin zorunluluk taşıdığıdır.
Yeni medya içerikleri özellikle de çocukların çok sık maruz kaldıkları internet, dijital oyunlar gibi
yeni medya ortamlarındaki interaktif içerikler çocukları savunmasız bir biçimde esir almakta olup
bu probleme karşı yeni medya okur yazarı çocuklar yetiştirmek önem taşımaktadır. Aksi halde
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denetimsiz yeni medya içeriklerine maruz kalan çocuklarda önemli ruhsal sorunlar oluşabilmekte ve
hatta Mavi balina, Momo gibi uygulamalara maruziyet sonucu intihar olayları bile gözlenmektedir.
Mavi balina oyunu kontrolsüz ve denetimsiz sanal ortamda özellikle oyun bağımlısı çocukları hedef
almakta çocukları şiddet eğilimine ve en son ölüme sürüklemektedir. Momo ise WhatsApp
uygulaması üzerinden gönderilen linke bilinçsiz tıklama sonucu çocukları esir almakta şiddet ve
siber zorbalığın önemli bir şekli olarak belirginleşmektedir. Söz konusu sanal ortam tehlikelerine
karşı çocuklara bilinç kazandırmak zorunluluk arz etmekle birlikte bu yolda öncelikle aileleri
bilinçlendirmek önem taşımaktadır. Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus yeni
medyayı eleştirel olarak okuyup yazabilecek çocuklar yetiştirmenin püf noktasının öncelikle yeni
medya okur yazarı aileler oluşturmaktan geçtiğidir.
Yeni medya içeriklerine müptela olan çocukları gelecekte asosyalleşme, hayal kurma becerisinde
azalma, güven sorunu yaşama, uyku problemleri gibi önemli tehlikeler de beklemekte olup bu
sorunların aşılabilmesinde en mantıklı yol olarak yeni medya okur yazarı bilinçli çocuklar
yetiştirmek büyük önem taşımaktadır.
Yeni medya alanında eleştirel medya okur yazarı çocuklar eğitmenin bir diğer zorunlu sebebi de bu
ortamlarda şiddet ve pornografi içeren her türlü içeriğin çocuklara ulaşabilmesi şeklinde öne
çıkmaktadır. Yeni medyayı okur yazar becerisine sahip çocukların bu içeriklerden önemli ölçüde
korunabileceğini göz ardı etmemek gerekmektedir. Bu nedenle de günümüzde çocukların yeni
medya ortamlarında seçici ve kontrollü olmalarını, yorum yapmalarını ve sorgulamalarını
sağlayacak şekilde yeni medya okur yazarı olarak eğitilmeleri zorunluluk arz etmektedir. Bu
noktada unutulmaması gerekli en önemli husus gerçek ile kurgunun birbirinden çok ayırt
edilemediği bu ortamda çocukların her türlü tehlikeye açık olduğu ve bu tehlikelerden
korunmalarında temel sorumluluğun önce ailelere sonra da çocuklara ait olduğudur. Bu nedenle de
yeni medya okur yazarı çocuklar yetiştirecek yeni medya okur yazarlığı eğitimi şart görünmektedir.
Yeni medya okur yazarlığı eğitiminin okullarda zorunlu ders olarak verilmesi büyük önem
taşımakla birlikte bu eğitimi verecek öğretmelerin de özellikle yeni medya alanında uzmanlaşmış
İletişim Fakültesi mezunu kişilerden seçilmesi zorunluluk arz etmektedir. Türkiye’de her ne kadar
medya okur yazarlığı eğitimi verilmeye başlansa da 7,8 ve 9. Sınıflarda seçmeli ders olarak konulan
bu ders amaçlanan hedeflere ulaşmak konusunda yetersiz kalmaktadır. Dersin Kanada gibi
ülkelerde olduğu gibi zorunlu olması ve çocukların yeni medyaya maruz kalma yaşı göz önüne
alınarak ana okulundan üniversiteye kadar her sınıfta zorunlu ders olması büyük önem taşımaktadır.
Ayrıca dersin yeni medya konusunda uzmanlaşmış İletişim Fakültesi mezunlarınca verilmesi daha
da önem taşımaktadır.
Ayrıca ilk eğitimin ailede başlayacağı altı çizilmesi gerekli en önemli hususu oluşturmaktadır.
Çocuk bu konudaki ilk bilincini evde ve ailede kazanacak olduğundan ebeveynlerin de yeni medya
okur yazarlığı konusunda eğitim alıp bilinç kazanması mutlak suretle gerekmektedir. Çocukları yeni
medyanın olumsuz etkilerinden koruyabilme her ebeveynin en temel görevidir.
Günümüzde Google gibi bir arama motorunda basit bir ödev konusu araştıran bir çocuğun her an
karşısına görmemesi ve maruz kalmaması gereken bir görüntü ya da bilgi çıkabilmektedir.
Öncelikle bu konuda alınabilecek en mantıklı önlem olarak Kıdrex gibi çocukların arama
yapabileceği motorlar kullanılması konusunda medya eğitimi vermek başlangıç adına önemli
adımlar sağlayacaktır. Çünkü yeni medyanın her türlü erişime imkân sağlayan yapısı, çocuklar
açısından bakıldığında önemli bir resmi olmayan öğrenme ve taklit etme aracına dönüşmesine
neden olmaktadır. Söz konusu durum gününün büyük bir çoğunluğunu bir şekilde yeni medya
etkisine maruz kalan çocuklar için bakıldığında daha da önemli bir hal almaktadır.
Çocukları yeni medyada bekleyen belli başlı diğer tehlikeler, kişisel bilgileri ele geçirmeye çalışan
dolandırıcılar, savaşı, hırsızlık ve öldürmeyi meşrulaştıran oyunları içselleştirme, çocuk
pornografisi ve istismarına neden olacak faaliyetler, erotik görüntülerle çocukları kandırmaya
çalışan faaliyetler şeklinde belirginleşmektedir. Çocukların bu durumlar karşısında açıkça eğitim
alıp bunlardan korunma yöntemlerini öğrenmeleri ciddi bir zorunluluk teşkil etmektedir.
Eleştirel yeni medya okur yazarı olmak, çocukları içerik anlamında önemli ölçüde
özgürleştirmektedir. İstedikleri içeriğe ulaşıp istemedikleri içerikleri reddeden çocuklar bir bakıma
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eleştirel düşünme becerisi kazanmakta bu durum seçici olmak anlamında geleceklerini iyi bir
biçimde yönlendirmektedir. Bu noktada dikkat çekilmesi gerekli en önemli husus, eleştirel yeni
medya okuması yapma becerisine sahip olmayan çocukların yeni medyanın istismarına açık hale
geldikleridir.
Eleştirel yeni medya okur yazarlığı, çocuğun yalnızca yeni medya korunup kollanmasını değil aynı
zamanda da etkin bir yeni medya kullanıcısı olmasını da hedeflemektedir
(Asrak
Hasdemir,2012:26). Bu noktada vurgulanması gerekli en önemli husus eleştirel yeni medya okur
yazarlığının yeni medya ortamının çocuk üzerindeki olumsuz etkilerinden ziyade çocuğun yeni
medya ortamına bilinçli bir biçimde erişmesini ve istediği içeriğe kontrollü ulaşmasını
vurguladığıdır.
Eleştirel yeni medya okur yazarı çocuklar, yeni medyadaki her türlü içeriğe eleştirel gözle
bakabilme becerisi kazanmakta, yeni medyada kurgusal ve gerçek olan içerikleri ayırt
edebilmektedir. Çocuk yeni medyaya kaçınılmaz bir biçimde adapte olan değil yeni medyayı
amaçları doğrultusunda bilinçli bir biçimde kullanan aktöre dönüşmektedir. Yeni medyanın esir
alıcı ve yönlendirici işlevinin gücünü bilen çocukların, yeni medya içeriklerine de temkinli
yaklaşma becerisi kazanacağı unutulmaması gerekli en önemli husus şeklinde dikkat çekmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde hayatımızın her alanına girmiş bulunan yeni medya olgusu, yaşantımızı önemli ölçüde
etkile hale gelmiş bulunmaktadır. Yeni medya ortamlarının bu denli belirleyici etkisi, yeni medya
içeriklerinin kontrol ve denetimi sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Bu içeriklerin
kısıtlanamaz etkisi özellikle toplumdaki en dezavantajlı gruplardan birisi olan çocuklar söz konusu
olduğunda daha da önemli hale gelmektedir. Sosyal medya ortamlarından, oyun konsollarına, akıllı
telefonlardan tabletlere kadar günümüz çocuklarının sürekli maruz kaldıkları yeni medya içerik ve
araçları dijital bağımlılığa yol açmakta beraberinde çok da önemli sorunların baş göstermesine
neden olmaktadır. Çocukların akıl ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratan, uyku ve kaygı
problemleri, asosyalleşme, duygusal ve cinsel istismar ve hatta intihar eğilimlerine neden olabilen
yeni medya içeriklerine karşı çocuklara bilinç kazandırılması önemli bir zorunluluk teşkil
etmektedir.
Yeni medya içeriklerine sürekli bir biçimde müdahil olan çocukların bu içerikleri bilinçli bir
biçimde kullanması konusunda eleştirel yeni medya okur yazarlığı konusu dikkat çekmektedir. Yeni
medya ortamlarının etkilerine oldukça açık bir dezavantajlı toplumsal grup olan çocukları bu
içeriklere karşı korumak, kollamak ve bilinç kazandırmak ancak ancak eleştirel yeni medya okur
yazarı çocuklar yaratmakla mümkün görünmektedir.
Eleştirel yeni medya okuryazarı çocuklar yaratmak bu çocukların görünmeyen içerikleri
algılayabilen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan bir bakış açısı kazanmalarını sağlamaktan
geçmektedir. Çocukların yeni medyayı eleştirel bir gözle değerlendirip yazabilme becerisine sahip
olmasını hedefleyen eleştirel yeni medya okur yazarlığı, çocukların yeni medya mesajlarına
yalnızca ulaşmasını değil aynı zamanda bu mesajları önemli bir farkındalıkla çözümleyip, süzgeçten
geçirmesini ve değerlendirmesini de kapsamaktadır. Bu bağlamda eleştirel yeni medya okur
yazarlığı çocukların katılımını aktifleştirip onları yeni medya alanında edilgen olmaktan çıkartıp
etken konuma getirmektedir.
Yeni medya ortamları, çocuklar açısından şiddet ve pornografi içeren unsurlar barındırmakta, siber
zorbalık etkisine de maruz kalan çocuklarda gelecekte asosyalleşme, hayal kurma becerisinde
azalma, güven sorunu yaşama, uyku problemleri gibi önemli tehlikeler ortaya çıkmaktadır. Bu
nedenle de günümüzde çocukların yeni medya ortamlarında seçici ve kontrollü olmalarını bu
tehlikelere karşı bilinçlenmelerini hedefleyen eleştirel yeni medya okur yazarlığı eğitimi almaları
şart görünmektedir. Eleştirel yeni medyayı okuma ve yazma eğitiminin ilk başmağını ailenin
oluşturacağı altı çizilmesi gerekli en önemli husus şeklinde belirginleşmektedir.
Çocuğun yeni medya okuması yapmasının ve farkındalık kazanıp bilinçlenmesinin ilk adımı evde
ve ailede kazanılacağından ebeveynlerin de yeni medya okur yazarlığı konusunda eğitim alıp bilinç
kazanması mutlak suretle gerekmektedir. Çocukları yeni medyanın olumsuz etkilerine karşı
koruyabilme her ebeveynin en temel görevi şeklinde belirginleşmektedir. Eleştirel yeni medya okur
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yazarlığı eğitimi, çocukları önemli ölçüde bilinçlendireceğinden okullarda zorunlu ders olarak
okutulması büyük önem taşımaktadır. Bu noktada dikkat edilecek en önemli husus, eğitimi verecek
öğretmelerin de özellikle yeni medya alanında uzmanlaşmış İletişim Fakültesi mezunu kişilerden
seçilmesinin gerektiğidir.
Eleştirel yeni medya okur yazarı çocukların geleceğimizin en önemli güvencesi olduğu bu nedenle
de eleştirel yeni medya okur yazarlığının dijital çağda en kritik donanım olduğu unutulmayıp yeni
medyadaki her türlü içeriğe eleştirel gözle bakabilme becerisi kazanmış, medyada kurgusal ve
gerçek olan içerikleri ayırt edebilen, yeni medyayı amaçları doğrultusunda bilinçli bir biçimde
kullanan çocuklar yetiştirilmelidir.
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ÖZET
Yakın dönem Türk siyasi hayatında çok büyük bir öneme sahip olan 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi,
ordu-siyaset ilişkilerinin belirlenmesinde başat rol oynamıştır. Yapılan askerî müdahale farklı
açılardan günümüzde de tartışılmaktadır. Seçilmiş meşru hükümete karşı yapılan bu darbe taraflar
arasında bir nevi ayrışmaya neden olmuştur. Konu siyaset olunca, bu ayrışma da daha somut bir hâl
almaktadır. Esasında, ayrışma idamlardan ziyade, fiilî darbe hakkında yaşanmıştır/yaşanmaktadır.
Zira idamlar darbeye taraf olan birçok isim tarafından da tasvip edilmemiştir.
Buna karşın, bugün olduğu gibi, dün de tartışılan bu müdahaleyi esas olarak o dönemin siyasetçiasker-gazeteci isimlerinin anılarında çok farklı yönlerden ele aldıkları görülmektedir. Özellikle
darbeye maruz kalan Demokrat Partili isimler ve yakınları ile sağ cenahtan gelen siyasetçilerin
değerlendirmelerinde, bir mağduriyet ortaya koydukları görülmektedir. Sol kesimin ise, yaşananları
karşı cepheden ele alıp müdahaleyi meşru bir zemine oturtmak istedikleri anlaşılmaktadır. Askerî
pencereden bakıldığında ise, incelenen anılarda darbenin meşruluğu konusunda mutabık olunduğu,
ancak sonraki süreçte özellikle de idamlar ile ilgili noktada görüş farklılıklarının ortaya çıktığı tespit
edilmiştir. Dolayısıyla, Türk siyasetinde siyahla beyaz gibi bir ayrımın meydana geldiği 27 Mayıs
1960 Askerî Darbesi, ortak bir zeminde buluşmayı pek mümkün kılamamıştır. Bu darbe, esasında
yakın dönem Türk siyasi hayatında bir kırılma noktası olmuştur. Siyasilerin üzerinde “Demokles’in
kılıcı” gibi sallanan bu hadise, Türk demokrasinin gelişiminin önünde bir engel teşkil etmiştir.
Bu çalışmada, tanıkların insani özelliklerinin ve ideolojik yaklaşımlarının bariz bir şekilde
görüldüğü anılardan yararlanılarak, darbeye hangi duygu ve düşüncelerle yaklaştıkları ve olayları
nasıl değerlendirdikleri ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi, Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi,
Adnan Menderes, İsmet İnönü.
ABSTRACT
The Military Coup of 27 May 1960, which has a great importance in the recent Turkish political
life, played a major role in determining the military-political relations. The military intervention is
still being discussed from different perspectives. The coup against the elected legitimate
government caused some kind of a separation between the parties involved. When it comes to
politics, this separation becomes more concrete. In fact, the separation took/takes place about the
actual coup rather than the executions. Because these executions were not approved by the many
supporters of the coup.
On the other hand, it is seen that this intervention, which is still being discussed today, was handled
in many different ways in the memoirs of the politician-soldier-journalist names of that period. In
the evaluations of the Democratic Party names, their relatives and right wing politicians, namely
those that underwent the coup, appear is made on the direction of victimization. Meanwhile, it is
understood that the left wing addresses the issue from the opposite direction and tries to legitimize
it. As for the military point of view that examined memories, it is identified that the legitimacy of
the coup was agreed upon, but the subsequent process, especially the executions were handled
differently. Therefore, the Turkish Military Coup of 27 May 1960, where a black and white
distinction occured in Turkish politics, made it impossible to meet on common ground. Considering
the fact that the members of the Turkish Armed Forces (military governors) “took courage” in
direct and indirect interventions of the following years based on this coup, it would not be
inappropriate to call it a breakpoint in Turkish politics. This coup was in fact a breaking point in
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recent Turkish political life. This incident, which swings over the politicians like the sword of
Democles, has been an obstacle for the development of Turkish democracy.
In this study, memoirs- where the human characteristics and ideological approaches of the witnesses
can clearly be seen- are being used, in order to understand the feelings and thoughts they had
approached the coup with, and their evaluation of the events.
Keywords: 27 May 1960 Military Coup, Democratic Party, Republican People’s Party, Adnan
Menderes, İsmet İnönü.
GİRİŞ
II. Dünya Savaşı’ndan sonra demokratik ülkeler safında yerini alan ve 1946’daki seçimlerle
kalıcı olarak çok partili hayata geçilen Türkiye’de, yapılan bu ilk seçimde “açık oy, gizli tasnif”
uygulaması sonuçları şaibeli hale getirdi. İktidardaki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin, kurulalı
henüz birkaç ay olan Demokrat Parti (DP)’yi biraz da hazırlıksız yakalama düşüncesiyle 1947’de
yapılması gereken seçimleri bir yıl önceye alması, Türkiye’nin demokrasiye geçiş sürecinde
birtakım zorluklar yaşayacağının işaretini vermişti. Seçim sürpriz olmayarak CHP’nin açık
üstünlüğüyle bitti. Fakat bundan sonraki dönemde CHP ile DP arasında cereyan eden iktidarmuhalefet ilişkileri sertleşerek devam etti.1950 yılında yapılan seçimlerde 27 yıllık tek parti iktidarı
son bulup CHP’den ayrılan isimlerin kurduğu DP tek başına iktidara geldi.
Bu yeni döneme DP tabiri caizse “hızlı” girdi. Başvekil Adnan Menderes’in ilk
icraatlarından biri, 1932’den beri Türkçe okunan ezanın yeniden Arapça da okunabilmesinin
önündeki engeli kaldırması oldu. Bu icraat, Menderes ile siyaseten aynı yönde bakan, aynı zamanda
Atatürk’e bağlılığı had safhada olan Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı rahatsız etmişti.1 Öte yandan, her
şeye rağmen DP’nin ilk yıllarında özellikle basınla arasındaki ilişki hürriyetler çerçevesinde olumlu
bir seyir izledi. Menderes gazete patronlarıyla bizzat görüşmeler gerçekleştiriyordu.2 Ekonomik
göstergeler de olumlu yönde seyretmekteydi.3 Fakat DP’nin ikinci dönemi ile birlikte, yani
1954’ten sonra iktidar uygulamaları farklı çevrelerden tepkiler almaya başladı. İktidar, sonuçları
doğru okumayarak, CHP ve İnönü’nün “yıkılırcasına” yenildiği düşüncesindeydi.4 Bundan dolayı
muhalefeti “pasifize” etme yollarına girildi. Özgürlükler hususunda ise, bir gerileme söz
konusuydu.5 Üniversite çevresi ile de sorunlar yaşanmaktaydı. Öyle ki, Başbakan Adnan Menderes
üniversite mensuplarının “alanları dışına çıkarak” siyasetle ilgili açıklamalarda bulunmalarına tepki
gösteriyordu. Fakat bu tepki karşı tarafta da “içten içe” bir tepki yığınına dönüşmekteydi.6 Diğer
yandan, DP tarafından kurulan Vatan Cephesi de ülkedeki kutuplaşmayı artıran etkenlerdendi. Hatta
bazı subay eşleri de Vatan Cephesi faaliyetlerine katılıyordu. Ekonomik tabloda görülen aşağı
yöndeki göstergeler de hem halkı rahatsız ediyor hem muhalefet için bir koz teşkil ediyordu. Bu
sorunlar askeri de ilgilendiriyordu!7 Hatta DP askerler arasında “açıkça, çok ağır bir biçimde
eleştiriliyordu.”8 Yani asker, siyasi ve ekonomik sorunları kendisinin ilgi sahası olarak
görmekteydi! DP de, Irak’ta meydana gelen 14 Temmuz 1958 tarihli askerî darbenin de etkisiyle,
“yıkıcı” ve “bozguncu” olarak nitelendirdiği muhalefete karşı, halkı kendi tarafında yer almaya
teşvik etti. Fakat bu cepheleşme Türkiye’de gelişim sürecinde olan demokrasinin zedelenmesine yol
açtı.9 Bunların dışında, 1959 ve 1960 yıllarında yaşanan ve CHP ile lideri İsmet İnönü’yü hedef
alan birtakım eylemler ülkede siyasi gerilimi hızla tırmandıran hadiseler oldu. Ardından da zaten
askerî müdahale geldi.
1

Cihad Baban, Politika Galerisi Bir Devrin Hükümranları, Timaş Yayınları, İstanbul 2009, s. 49.
Barış Bulunmaz, “Türk Basın Tarihi İçerisinde Demokrat Parti Dönemi ve SansürUygulamaları”, Öneri Dergisi, C:
10, Sayı: 37, Ocak 2012, s. 208.
3
Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Phoenix Yayınevi, Ankara 2004, s. 305.
4
Şevket Süreyya Aydemir, Menderes’in Dramı, 12. Baskı, Remzi Kitabevi, İstanbul 2010, s. 248.
5
Hakkı Uyar, Demokrat Parti İktidarında CHP 1950-1960, Doğan Kitap, İstanbul 2017, ss. 174-175.
6
Şerif Demir, Düello: Menderes ve İnönü Demokrat Parti’den 27 Mayıs Darbesi’ne Olaylar,,Timaş Yayınları,
İstanbul 2011, ss. 159-160.
7
Muhsin Batur, Anılar ve Görüşler Üç Dönemin Perde Arkası, Milliyet Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 1985, s. 72.
8
Numan Esin, Anılar, Devrim ve Demokrasi Bir 27 Mayısçının Anıları, Doğan Kitap, 2. Baskı, İstanbul 2005, s. 89.
9
Hakkı Uyar, Türk Siyasal Yaşamında Cepheleşmelere Bir Örnek: Vatan Cephesi, Boyut Yayıncılık, İstanbul,
2012, ss. 37, 43.
2
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1. 27 MAYIS 1960 ASKERÎ DARBESİNDEN ÖNCEKİ SÜRECE BAKIŞLAR
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez meydana gelen askerî müdahale ve öncesinde yaşanan
gelişmeler dönemin tanıkları tarafından “bir taraf” olunarak anılarda ele alınmıştır. Zaten bu
eserlerin sübjektifliği bir vakıadır. Olaylar genel olarak duygusal ve ideolojik bakış açısıyla
aktarılmıştır. Bir de, anıların yayınlandıkları yıllar da önem arz etmektedir. Zira 27 Mayıs 1960’dan
hemen sonra yazılan bir kitapla, darbeden çok sonra yazılan kitap arasında yazarının duygularını
daha “serinkanlı” aktarma konusunda genel olarak farklar bulunmaktadır. Şu bir gerçektir ki,
kızgınlık, öfke ve duygusal yoğunlukla kullanılan ifadeler bir müddet sonra düşünce süzgecinden
geçirilerek daha itidalli bir boyut kazanabilmektedir. Dönemin gazetecilerinden ve CHP’nin resmî
yayın organı Ulus’ta çalışan Altan Öymen de darbeden 53 yıl sonra yayınlanan anılarında bu
gerçeğe dikkat çekmektedir.10
Darbeden önceki dönemde yaşananlar arasında özellikle bazı gelişmeler öne çıkmaktadır.
Bunlardan en ses getireni, CHP’nin ve birtakım basının, ülkede bir iç karışıklık çıkarma eğiliminde
olduğu ileri sürülerek, bu yöndeki bazı iddiaların araştırılması için kurulan Tahkikat
Encümeni’dir.11 Dolayısıyla, bu keskin hamle darbeye/ihtilale12 sıcak bakan veya karşı duran
isimler arasında görüş ayrılıklarının belirgin şekilde ortaya çıktığı bir gelişmedir. Örneğin, DP’li
bakanlardan olan ve Yassıada’daki yargılamalarda mahkûmiyet alan Samet Ağaoğlu, Adnan
Menderes’in katiyen Takrir-i Sükûn Kanunu gibi bir uygulama düşünmediğini belirtmiş ama bu
encümen (komisyon) kurulduktan sonra yetkilerinin artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek,
şartların böyle bir adımı gerekli kıldığını izah etmiştir.13 DP’ye yakınlığıyla bilinen hukukçu Ali
Fuat Başgil de, bu komisyonun kurulmasını doğru bir karar olarak değerlendirmiştir. Başgil’e göre
bu komisyonla, iktidarın her olumlu girişimini engelleyen, hükümetin uygulamalarını ekseriyetle
haklı-haksız eleştiren ve DP açısından “puslu bir hava” oluşturan CHP’nin “yeraltı” faaliyetlerinin
araştırılması amaçlanmıştı.14 Fakat İsmet İnönü’nün damadı gazeteci Metin Toker ise, CHP’nin
gizli bir faaliyetinin olmadığını, dağıttıkları bildirgelerde İnönü’nün konuşmaları, CHP’nin genelge
ve bildirileri olduğunu ifade etmiştir. Toker ayrıca, Tahkikat Komisyonu için, “Cellatlar
Komisyonu” derken, bu komisyonla Adnan Menderes’in tek parti rejimini hayata geçirmeyi
planladığını ancak buna gücü yetmediğini iddia etmiştir.15 CHP’li siyasetçilerden Şeref Bakşık ise,
bu komisyonun kurulmasıyla birlikte, “ihtilal sözcüğünün, en çok ve en gelişigüzel kullanılan bir
sözcük olduğunu”16 ifade ederek, artık bir müdahalenin daha net bir şekilde dillendirilmeye
başlandığına dikkat çeker. Tahkikat Komisyonu tarafından sorgulanan ve daha sonraki dönemde
CHP’den milletvekili seçilen gazeteci Orhan Birgit de bu komisyonun darbeye giden süreçte
“bardağı taşıran son damla” olduğunu söylemiştir.17 Gazeteci Recep Bilginer’e göre de, darbenin
“bütün sorumlusu” bu komisyon ve “akıl ve mantığa” aykırı aldığı kararlardır.18 Aslında, Tahkikat
Encümeni/Komisyonu siyasi iktidarın şimşekleri üzerine çektiği en bariz uygulamalarından biri
oldu. Buradan hareketle, muhalif kesimlerin artık DP “duvarının” yıkılması gerektiğine kanaat
getirdiklerini söylemek mümkündür.
Altan Öymen, …Ve İhtilal, Doğan Kitap, İstanbul 2013, s. 15.
TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 11, Cilt: 13, Birleşim: 58, s. 187.
12
Bu iki ifadeden darbe genel olarak, müdahaleye karşı olan çevrelerce kullanılırken-ki istisnaları da vardır- ihtilal
ifadesi ise, yine genel olarak bu müdahaleyi meşru gören kesimlerce kullanılmıştır. TDK ise bu iki kavramı şöyle
tanımlamaktadır: Darbe: Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti
istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi. İhtilal: Bir ülkenin siyasal, sosyal ve ekonomik
yapısını veya yönetim düzenini değiştirmek amacıyla kanunlara uymaksızın cebir ve kuvvet kullanarak yapılan geniş
halk hareketi, devrim.
13
Samet Ağaoğlu, Arkadaşım Menderes İpin Gölgesindeki Günler, Yapı Kredi Yayınları, YKY’da 1. Baskı, İstanbul
2011, s. 120.
14
Ali Fuad Başgil, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri Görüp Yaşadıklarım, Çev: Cemal Aydın, 4. Baskı, Yağmur
Yayınları, İstanbul 2008, s. 17.
15
Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973 Demokrasiden Darbeye 1957-1960, Bilgi
Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 1992, ss. 331, 333, 340.
16
Şeref Bakşık, CHP ile Bir Ömür, Cumhuriyet Kitapları, İstanbul 2009, s. 65.
17
Orhan Birgit, Evvel Zaman İçinde, Doğan Kitap, 4. Baskı, İstanbul 2012, s. 278.
18
Recep Bilginer, Üç İktidar Üç Hayal Kırıklığı, Doğan Kitap, İstanbul 2005, s. 195.
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Bir de Tahkikat Encümeni’nin yetkilerinin artırılması için Meclis’te yapılan görüşmelerde
CHP Genel Başkanı İsmet İnönü’nün 27 Nisan 1960’da sarf ettiği sözler çok tartışılmış, hatta kimi
çevrelerce askerî müdahaleye dayanak olarak gösterilmiştir. Öyle ki, Rıfkı Salim Burçak bu
konuşmayı “ihtilâl beyannamesi”19 olarak nitelendirmiştir. Anılarda bu sözler taraflarca farklı
şekillerde yorumlanmıştır. İnönü o sözlerinde şöyle diyordu: “Eğer insan hakları yürütülmez,
vatandaş hakları zorlanırsa, baskı rejimi kurulursa ihtilal behemehâl olur. (…) Biz böyle bir ihtilal
içinde bulunmayız, bulunamayız. Böyle bir ihtilal dışımızda, bizimle münasebeti olmayanlar
tarafından yapılacaktır. Biz demokratik rejim dedik, demokratik rejim kurulmuştur. Bu demokratik
rejimi istikametinden ayırıp baskı rejimi haline götürmek tehlikeli bir şeydir. Bu yolda devam
ederseniz, ben de sizi kurtaramam.”20 İnönü bu sözleri dolayısıyla TBMM’den 12 oturum
uzaklaştırılma cezası aldı.21 Konuşmanın kilit noktası ise, “Bu yolda devam ederseniz, ben de sizi
kurtaramam” sözleridir. Bu sözün mimarı da aslında İnönü’nün damadı Metin Toker’dir.
Konuşmanın yapılacağı günün sabahı konuşma metni üzerinde çalışan İnönü’ye Toker, “Paşam,
artık bunları siz de kurtaramazsınız” deyince, İnönü de “Doğru, doğru. Onlara bunu da
söyleyeyim”22 demiştir. Bu sözleri Ali Fuat Başgil, ilk baskısını 1966’da, yani darbeden altı yıl
sonra yapan kitabında “esef verici” ve “tarihi”23 olarak nitelendirirken, dönemin Cumhurbaşkanı
Celal Bayar darbe öncesi gerekli “zeminin” hazırlandığı şeklinde değerlendirmektedir.24 Dönemin
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Talebe Cemiyeti ve CHP İl Gençlik Kolu mensubu olan
Ayhan Toraman’a göre ise, darbeden elli yıl sonra yayınlanan anılarında, DP’liler bu konuşmadan
gerekli dersi çıkarsalardı, “demokrasi onların ellerinde katledilmeyecekti.”25 O dönem Akis
dergisinin Mesul Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Kurtul Altuğ ise, İnönü’nün bu sözle kastının, Atatürk
ile aralarında geçen ve o dönem de iktidara karşı darbe hazırlığı içinde olduğu söylenen kesimlere
karşı böyle bir “ortamı hazırlamamak” gerektiği şeklindeki yaklaşım olabileceğini ifade etmiştir.26
Sivil kesim olayı böyle görürken, askerin cephesinde sözlerden bir memnuniyet duyulduğu ifade
edilebilir. Örneğin, o dönemde Eskişehir’de Hava Kuvvetleri Kurmay Albayı Muhsin Batur, bu
sözlerin ihtilale “yeşil ışık yaktığını” söyleyerek, subaylar üzerinde etkili olduğunu beyan eder.27 Bir
başka asker Adnan Çelikoğlu da bir grup subayın Ordu Dil Okulu’ndaki teksir makinelerinde
İnönü’nün bu konuşma metnini çoğalttığını söylemiştir. Bunun dışında, birtakım gelişmelerin de
darbeye “zemin” hazırladığını, hatta 28-29 Nisan öğrenci olaylarının CHP tarafından
“körüklendiğini” dile getirmiştir.28 Darbeden bir ay önce yapılan bu konuşmanın, darbede rol alan
çevreleri “bir şekilde” etkilediği görülmektedir. Ama bu sözler darbe fikrini meydana getirmekten
ziyade, yapacak olanlara “cesaret” vermiştir denilebilir.
27 Mayıs 1960 öncesi dönemle ilgili en çok tartışılan konulardan biri de, darbede CHP’nin
dahli olup olmadığıdır. Özellikle Türkiye’deki sağ kesim, CHP’nin halkı kışkırttığını, darbeyi ve
darbecileri teşvik ettiğini iddia etmektedir. CHP/Sol ise, darbeye DP’nin uygulamalarının sebep
olduğu görüşündedir. Fakat bazı CHP’li ve CHP çizgisindeki isimler ise, CHP’nin darbeden önceki
süreçte yaşanan olaylarda etkisi, izi olduğunu dile getirmişlerdir. Bu isimlerden en dikkat çekeni
ise, İsmet İnönü’nün damadı Metin Toker’dir. İnönü ailesi içinde olan bir isim olduğu için
söyledikleri daha ilgi çekici durmaktadır. Toker’in ifadeleri aynen şöyledir:
“Menderes’e karşı doğan bu karşı koyma hudayinabit midir? Kendiliğinden doğmuş,
kendiliğinden mi gelişmiştir? Hayır. Onu CHP organize etmiş, kanalize etmiş, beslemiş,
sloganlarını vermiş, her hareketin çekirdeğini oluşturmuştur; bir beyin rolü oynamıştır. İsmet Paşa
Rıfkı Salim Burçak, On Yılın Anıları (1950-1960), Nurol Matbaacılık, Ankara 1998, s. 683.
Öymen, s. 538.
21
TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: 11, Cilt: 13, Birleşim: 58, s. 301.
22
Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973 Demokrasiden Darbeye 1957-1960,s. 341.
23
Başgil, s. 18.
24
Mehmet Saray, Celal Bayar’la Son Röportaj, Postiga Yayınları, İstanbul 2013, s. 109.
25
Ayhan Toraman, Elli Yıl Sonra 27 Mayıs, Cem Yayınevi, İstanbul 2010, s. 33.
26
Kurtul Altuğ, Bir Numaralı Tanık, İsim Yayınları, Ankara 2011, s. 259.
27
Batur, ss. 73-74.
28
Adnan Çelikoğlu, Bir Darbeci Subayın Anıları 27 Mayıs Öncesi ve Sonrası, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2010,
ss. 108, 118,126.
19
20
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partisinin bu rolü oynadığından haberdardı. Ama kendisi hiçbir zaman yeraltına geçmedi. Daima
açıkta kaldı ve her sözünü açıktan söyledi. Bir tek kişiyle bir komploya girişmedi. Buna karşılık,
ihtilale yeşil ışığı onun yaktığı bir gerçektir. Eğer o günler İsmet Paşa’ya, ‘DP diktası mı, ihtilal
mı?’ diye sorulacak olsaydı ve İsmet Paşa buna serbestçe yanıt verebilseydi ‘ihtilal’ derdi.
İhtilalciler bundan haberdar oldular.”29
Metin Toker’in, darbe sürecinde CHP’nin beyin rolü oynadığı ve süreci organize ettiği
yönündeki sözleri, CHP’nin bu süreçte aktif bir rol oynadığının güçlü bir işareti olarak
değerlendirilebilecek düzeydedir. Öyle ki, henüz 1958’de, Kurmay Binbaşı Talat Aydemir, Kurmay
Binbaşı Alparslan Türkeş’i ihtilal yapmak için kurulan gizli örgüte çağırdığını söylemiş ve darbe
yapmak için kurulan gizli cemiyetin mensuplarının İsmet İnönü ve damadı Metin Toker ile
görüştüğünü belirtmiştir.30 Yine dönemin CHP’li bir ismi olan Ayhan Toraman da, partisinin sokak
olayları için lojistik destek sağladığını, “(…) çalışmaların bir kısmını CHP Beyoğlu ilçe binasından
örgütledik. Bu ilçede zaman zaman teksirler yapar, beyannameler hazırlar, dağıtırdık” sözleriyle
açıklamıştır. Fakat aynı Toraman kitabının başka bir bölümünde CHP’nin olaylarla herhangi bir
ilgisinin olmadığını da şu sözlerle iddia etmiştir: “(…) Her fırsatta olay yaratıp ihtilalin koşullarını
hazırladık. Bu yaptıklarımız için CHP il örgütünden veya herhangi birinden öneri ve destek
almamız söz konusu değildi. İşin içinde olduğum ve çoğu çalışmaları yönlendirdiğim için bu konuda
eminim.”31
Bir akademisyen kimliği olmakla birlikte, olaylara daha çok DP çizgisinden bakan Başgil
ise, yaşanan olaylarda ve gelinen sonuçta “ana suçlu” olarak CHP’yi göstermektedir:
“Kanaatimizce, DP’nin iktidardan düşmesinin ana sebebi ve Türkiye’nin şu an acısını çektiği
sıkıntıların kaynağı muhalefetin sinsi manevralarıdır.” Hatta DP’nin hata hanesine dahi, CHP’nin
hamlelerini öngörememesini yazmıştır.32 Celal Bayar da, hatayı karşı tarafa, bizzat İsmet İnönü’ye
yüklemiştir: “İsmet Paşa öncesinde de sonrasında da 27 Mayıs’ı desteklemiştir. Darbecilerle
devamlı fikir birliği içerisinde olmuştur.” Ama İnönü’nün bu hatasının farkına vararak, DP’lilerin
affı için ileride çaba sarf ettiğini de belirtmiştir.33 Muhalefetin (CHP) uzlaşmaz bir tavırda olduğunu
söyleyen Burçak da, “ak denilene kara, kara denilene mutlaka ak”34 dediğini dile getirmiştir. Yıllar
sonra gelen bu anlatımlardan dönemin gergin siyasi atmosferinde esasında hem CHP hem DP
tarafının çok fazla aklıselim davranmadığı anlaşılmaktadır. DP tarafı bir “iktidar boğulması”
yaşarken muhalefet tarafının ise, biriken öfkesinin bir nevi patlaması sonucu, DP’yi iktidardan
düşürmek için eline geçen her fırsatı değerlendirme yoluna gittiği ifade edilebilir. Milliyetçimuhafazakâr çizgide olan ve bu dönemde İstanbul Üniversite öğrencisi olan Rasim Cinisli de
meselenin bu yönüne dikkat çekerek, “her kesimin kendi dünyasında sıkışıp kaldığını” ve “anlamsız
bir zıtlaşma ile yapay öfkelerin oluştuğunu”35 dile getirmiştir. Artık ortam tam bir “meydan
savaşını” andırmaktadır. Tüm bunlara karşın, darbenin önde gelen isimlerinden Cemal Madanoğlu,
hükümetin, darbeden birkaç gün öncesine kadar istifa açıklamasını yapması halinde, eylemlerinden
vazgeçeceklerini söylemiştir.36
2.
27 MAYIS 1960 ASKERÎ DARBESİNDEN SONRAKİ SÜRECE BAKIŞLAR
Darbeden önceki süreçte olduğu gibi sonraki süreçte yaşananlar hakkında da dönemin
tanıklarının değerlendirmeleri farklılık göstermektedir. Hatta 27 Mayıs’ın ne olduğu/tanımı
konusunda da farklı görüşler söz konusudur. Örneğin, darbeden sonra Millî Birlik Komitesi’nde
görev alan ama daha sonra 14’ler içinde tasfiye edilen Numan Esin, müdahalenin bir darbe değil,
devrim olduğunu belirtmiş, hatta 27 Mayısçı “devrimcilerin” çoğunun “demokrat” olduğunu iddia
Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları 1944-1973 Demokrasiden Darbeye 1957-1960,ss. 333-334.
Mehmet Arif Demirer, Alparslan Türkeş’in Anıları ve 27 Mayıs 1960 Demokrat Parti Türkiye’nin Meseleleri
1950-1960-Türkiye’nin Sorunları 1994-2000, Demokrat Parti Yayınları, İstanbul 1994, s. 11.
31
Toraman, ss. 36, 78.
32
Başgil, ss. 166, 178.
33
Saray, s. 113.
34
Burçak, On Yılın Anıları (1950-1960), s. 639.
35
Rasim Cinisli, Bir Devrin Hafızası, Doğan Kitap, İstanbul 2017, s. 593.
36
Şevket Süreyya Aydemir, İhtilâlin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilâli, Remzi Kitabevi, 7. Baskı, İstanbul 2000, ss. 295,
336.
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etmiştir.37 Bir başka asker Muhsin Batur’un ise, isimlendirmeye çok fazla bir anlam yüklemediği
söylenebilir: “(…) ihtilal, devrim, inkılâp, müdahale… ne derseniz deyin… meydana geldi.”38 Diğer
taraftan, müdahalenin sivil kanadında yer alan Ayhan Toraman ise, üniversite ve ordu işbirliği ile,
daha doğrusu üniversitenin subayları tetiklemesiyle müdahalenin gerçekleştiğini iddia etmiştir: “27
Mayıs, öğrencilerin başlattığı, öğretim üyelerinin desteklediği, genç ve onurlu subayların
gerçekleştirdiği bağımsız, emir konuta zinciri içinde olmayan bir harekettir. Bu müdahale, önceden
planlanmış ve örgütlenmiş, dış güçlerin yönlendirdiği bir hareket olmamıştır. 27 Mayıs özgün ve
bağımsız, millî bir eylemdir.”39 Celal Bayar ise, üniversite gençliğinin sokağa çıkmasının tek başına
darbeyi gerçekleştirecek güce sahip olmadığını, 27 Mayıs’tan önce de halkın bu kesimin
eylemlerine destek olmadığını söylemiştir. Ayrıca, muhalefetin üniversiteleri “kol gücü” olarak
kullanmaya başladığını belirtmiştir.40 Eyleme geçen bu kesimin karşısında, darbeye maruz kalan
DP’li isimler ve taraftarları ise bunu hiçbir şekilde demokratik bir hareket olarak görmemiştir.
Örneğin, Refik Koraltan şöyle bir tanımlama yapmıştır: “27 Mayıs ne bir ihtilal ne de bazılarının
sandığı gibi bir inkılâptı. Bu düpedüz bir ayaklanma, bir gecekondu darbesiydi.”41
Diğer taraftan, darbenin gerekçesi ile ilgili de farklı yaklaşımlar vardır. İncelenen asker ve
sol cenahta yer alan isimlerin eserlerinde müdahalenin bir “zaruret” olarak görüldüğü
anlaşılmaktadır. Örneğin, askerî kanat yani darbeyi gerçekleştiren subaylar için bu müdahale
“kaçınılmazdı.” Bu isimlerden Adnan Çelikoğlu, “demokrasi” için müdahale edildiğini şöyle dile
getirir: “Belki yanlış ama demokrasinin başka türlü yaşatılamayacağına inanılıyordu. (…) Biraz
daha beklenseydi, belki demokrasi kendi kuralını çalıştıracaktı. Ama bu kuralı çalıştıracak meclis,
oyunun parçası olarak kabul ediliyordu.”42 CHP’li Şeref Bakşık ise, DP’nin hatalarından dolayı
ordunun böyle bir müdahaleye mecbur kaldığını ileri sürmektedir.43 Enver Ziya Karal ise, orduyu
göreve, “soysuzlaşmış siyasi düzenden” rahatsızlık duyan “milletin” çağırdığın iddia etmiştir.44
Darbenin olduğu dönemde CHP milletvekili olan Hıfzı Oğuz Bekata ise, darbenin hemen ardından
yazdığı kitapta bu müdahalenin sebebini, kendince, çok keskin ifadelerle izah etmiştir:
“Türk ordusunun mümessilleri kendiliklerinden; bir tarih ve kan asaleti şuurunun
ayaklanmasını vatanperverliğin zarureti saymaya artık mecbur kalmışlardı. (…) Şu halde, evet şu
halde bu hıyanete son vermek vatanperverliğin şartı ve zarureti olmuştu. (…) Dış dünyanın bile
tarih boyunca şerefine dokunamadıkları Türk ordusu bir iç hıyanete mi teslim olacaktı ya da teslime
boyun eğecek hale getirilecekti, öyle mi?”45
28 Mayıs 1960 tarihinde Anayasa Komisyonu tarafından hazırlanan raporda ise, hükümetin
toplum menfaatlerini gözetmediği belirtilmiş ve “şahsi nüfuz ve ihtiraslarla, zümre menfaatini
temsil eden, maddi bir kuvvet haline geldiği” ifade edilmiştir. Ayrıca, siyasi iktidarın Anayasa’yı
ihlal ettiği ve “devlet müesseselerini, politik ve sosyal müesseseleri ve hatta bunların içinde yaşayan
insanları birbirine düşürdüğü”46 söylenmiştir. Burçak ise, bu raporun, askerî müdahalenin meşru
gösterilme çabasının “ilk adımı”47 olduğunu ifade etmiştir.
Öte yandan, Celal Bayar’ın kızı Nilüfer Gürsoy’a Binbaşı Fuat Üstün’ün söylediği sözlerde
ise, alt rütbeli askerlerde ekonomik durumlarından DP’yi sorumlu gören bir gönderme
bulunmaktadır: “Hem niye, şunun bunun Ankara’da, İstanbul’da şurda burda apartmanı, arsası
olsun da bizim olmasın? Niye kimin dolaplar dolusu eşyası olsun da bizim ancak bir kat elbisemiz
37

Esin, s. 157.
Batur, s. 75.
39
Toraman, s. 35. Tabii bir öğrencinin olaylarda dış güçlerin dahli olup olmadığını bilmesi pek mümkün değildir. Zira
bu tür eylemlerin aydınlatılmasının çok kolay ve kısa sürede olmayacağı bir gerçektir.
40
Celâl Bayar, Başvekilim Adnan Menderes, Derleyen: İsmet Bozdağ, Yayın yılı ve yeri yok, s. 170.
41
Refik Koraltan, Tek Parti Devrinden 27 Mayıs İhtilali’ne Demokratlar, Timaş Yayınları, Yayına Hazırlayan:
Kamil Maman, İstanbul 2013, s. 218.
42
Çelikoğlu, s. 109.
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olsun?”48Ali Fuat Başgil ise, darbenin sorumlusu olarak CHP’yi görmektedir: “Kanaatimizce,
DP’nin iktidardan düşmesinin ana sebebi ve Türkiye’nin şu an acısını çektiği sıkıntıların kaynağı
muhalefetin sinsi manevralarıdır.”49 Yassıada’da yargılanıp ceza alan DP’li bir isim ve aynı
zamanda siyasi tarih profesörü olan Rıfkı Salim Burçak da, darbenin ülkedeki siyasi gerginliği
sonlandırmak amacıyla yapıldığı ifade edildiği halde, tek hedefin DP olduğunu, CHP’nin ise,
“kılına bile dokunulmadığını”50 söylemiştir.
27 Mayıs 1960 tarihinden sonraki kritik bir süreç de Yassıada yargılamalarıdır. Bu
yargılamalar sırasında DP’liler hakkındaki bazı iddialar darbeyi yapan ve destekleyen kesimlerce
bile mantıklı ve makul görülmemiştir. Zaten darbeye maruz kalan ve karşı olanlar da bunların doğru
olmadığını ifade etmişlerdir. Örneğin, bir albay olan dönemin Basın-Yayın Genel Müdürü Ertuğrul
Alatlı darbeden önceki olaylar sırasında gençlerin öldürülüp cesetlerinin kıyma makinelerinden
geçirildiği yönünde iddialar ortaya atmıştır. Fakat ileriki yıllarda doğru olmayan bu iddiadan dolayı
pişmanlık duymuş ve “O günlerin heyecanlı akışı ve karmaşası içinde yaptığım bir açıklamaydı.
Toplumu önüne katmış olan bu durum, demek herkes gibi beni de etkiledi”51 demiştir. Bunun için
darbeyi yapan subaylardan Orhan Erkanlı da “darbe dönemi psikolojisini” yansıtan sözler
söylemiştir: “Normal bir zamanda deli saçması telakki edilerek üzerinde hiç durulmaması gereken
bu ihbarlar nedense ihtilal ortamında vazifelileri meşgul etmiş ve doğrusu her şeyin kendisine
bağlandığı komiteyi de gülünç duruma düşürmüştür. (…) Eski iktidarın her türlü gaddarlığı,
insanlık dışı hareketleri yapacağına inananlar vardı. Bilhassa talebelerle ilgili söylentilerin hududu
yoktu.”52 Üniversite olaylarında rol alan Ayhan Toraman’ın ifadeleri de son derece ilgi çekicidir.
Bu tür haberlerin asparagas yönünü ve öğrenciler üzerindeki etkisini vurgulayan Toraman şöyle
demiştir: “(…) Bu fısıltı gazetesi her şeyi çığırından çıkarmış, onlarca insanın öldürülüp
kombinalarda kıyma yapıldığı haberleri kavgamızın haklılığı konusunda bize güç vermişti.”53
Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ise, darbecilerin kendilerini haklı çıkarmak için böyle
haberler yaptığını söylemiştir: “(…) darbeyi yapanlar kendilerini haklı çıkarmak için bu tip basit
yalanlara tenezzül etmişlerdir.”54 Nitekim CHP konunun araştırılması için üç kişilik bir heyet
oluşturmuş ve hazırlanan raporda böyle bir hadisenin olmadığı ifade edilmiştir. Fakat bu rapor
kendisine aktarılan İsmet İnönü sert bir çıkış yaparak, “Olmaz. Yoktur demeyeceksiniz, vardır imajı
vereceksiniz”55 demiştir. Dolayısıyla, bu ifadeler, darbenin yoğunluğu içinde bilgilerin akıl
süzgecinden geçirilmediğini göstermektedir.
Genel olarak ise, “doğru çıkmayan iddialar” için de tarafların yıllar sonra, daha doğrusu
darbeyi destekleyen ve gerçekleştiren kesimlerin (en azından kitapları incelenenlerin) ortak noktada
buluştukları söylenebilir. Bu bakımdan örneğin Orhan Erkanlı, Celal Bayar’ın kurucusu olduğu İş
Bankası’nda yüklü miktarda parası olduğu yönündeki iddialar için şu çarpıcı ifadeleri kullanmıştır:
“(...) Celal Bayar’ın 103 milyon (lira) parası olduğuna dair bilgilerin basına intikaliydi. Bu haber
komiteden çıkmamasına rağmen, basına o şekilde aksetmişti ki, okuyanlar haberin komiteden
verildiğini sanmışlardır. Komite biraz da işine geldiği için hiçbir açıklama yapmamış, herkesi
haline bırakmıştı. Sonradan bu milyonlar çıkmayınca hata komiteye yüklenmiştir.”56 Bu da, basının
olaylardaki etkin rolünü gösteren önemli bir misaldir. Muhsin Batur da, “anayasa ihlali dışındaki
konuların ciddiyetsiz” olduğunu beyan etmiştir.57 Aydın Menderes de, ABD’den ekonomik destek
almak için DP’li kadınların, ABD’li subaylara “peşkeş çekildiği”, Kars ve Ardahan’ın SSCB’ye
Nilüfer Gürsoy, 27 Mayıs ve Bizler, Yapı Tasarım-Üretim, İstanbul, Yayın yılı yok, s. 27.
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50
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verildiği ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun yabancıların Türkiye’deki işleri kapsamında
yüzde 10 komisyon aldığı gibi haberlerin iftira ve dedikodu olduğunu söylemiştir.58 DP’li Rıfkı
Salim Burçak da, iddiaların “vicdansızca uydurulmuş birer yalan”59 olduğunu ifade etmiştir.
Esasında, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde gerçekleştirilen bu ilk darbede, doğruyla yanlışın birbirine
karıştığı/karıştırıldığı, siyasi hesaplaşmanın her şeyin önüne geçtiği görülmektedir. Diğer yandan
Burçak, DP’liler olarak servetlerinin sorgulanmasından memnuniyet duyduğunu çünkü darbeden
önce oluşan havada iktidar mensuplarının birçoğunun üzerinde “şüphe ve tereddüt” meydana
getirildiğini beyan etmiştir.60 CHP’li gazeteci Kurtul Altuğ’a göre ise, Köpek ve Bebek gibi davalar
“halkı canından bezdirmiş ve beklenin aksine, Yassıada’dakilere karşı bir acıma hissi
doğurmuştur.”61 Birgit de, ihtilalcilerin “bazı akıl hocalarının dürtmesiyle” mahkeme DP’lilerin asıl
yargılanması gereken Anayasayı ihlal suçunun dışına çıkarak, bu tür “adı sanı olmayan dosyalar
arasında adeta boğulmuştur.”62
Tarafların kahir ekseriyetle birleştikleri bir diğer husus da, verilen idam kararlarının
yanlışlığıdır. En üst noktadaki askerlerin dahi bu yönde düşünmeleri son derece dikkat çekicidir.
Örneğin, ihtilalin başındaki isim Devlet ve Hükümet Başkanı ve aynı zamanda MBK Başkanı
Cemal Gürsel, “kansız” gerçekleştirdikleri müdahalenin bir başarı olduğunu; Yassıada’daki Yüce
Divan’dan da idam kararının çıkmasını istemediği ve idamın hem yüzünün “soğuk” hem “gayri
medeni” olduğunu ifade etmiştir.63 Aynı şekilde, Cemal Gürsel’in bu yöndeki kararlılığını İsmet
İnönü de ifade etmiştir.64 Bunun yanı sıra, hükümet üyeleri de benzer şekilde düşünmekte; böyle bir
kararın “27 Mayıs’ın manevi hüviyetini karartabileceğinden”65endişe etmekteydiler! Yalnız bu
konuda en ciddi çıkışı MBK üyesi Orhan Erkanlı yapmıştır. İdamların kesinlikle bir hata olduğunu
söyleyen Erkanlı, ilk etapta kimsenin idam gibi bir düşüncesinin olmadığını; bu kararların ülkedeki
kaotik ortamın başat faktörlerinden olduğunu belirtmiştir. Daha da ilginç değerlendirmesi ise
şöyledir: “Bayar yaşadı ne oldu? Menderes yaşasaydı ne değişirdi?”66 Altan Öymen ise, idamların
herkesi üzdüğünü ve dönemin atmosferinde objektif bir değerlendirmenin yapılamadığına dikkat
çekmiştir.67 DP’li Samet Ağaoğlu olayı farklı bir yönden ele alarak, neden sadece üç ismin infaz
edildiğini sormuştur: “(…) neden onlar ve o, neden biz de değil? Onu ve onları ölüme götüren
yolda iyi, fena ne yapıldıysa beraber yapıldı. Arkadaşları bendim, bizlerdik. Yardım ederek, teşvik
ederek, susarak veya konuşarak bendim, bizlerdik! O halde, evvelki gece ölüme gitmiş olanlar
benim için de, bizim için de yürüdüler! Şimdi giden de benim için, bizim için gidiyor!”68 Muhsin
Batur ise, idam kararlarını MBK alsa da, asıl gücün Türk Silahlı Kuvvetleri’ne geçtiğini dile
getirmiştir.69 Kurtul Altuğ ise, yıllar sonra idam kararlarını düşündüğünde, idam edilenlere
“acıdığını” ve demokratik yaşamın “kara lekeleri” olduğunu ifade etmiştir. Fakat diğer yandan,
siyasetçilerin de bu tür ortamların oluşmasına fırsat vermemeleri gerektiğini belirtmiştir.70 Gazeteci
Recep Bilginer ise, Menderes’in idam edildiğini gösteren fotoğrafının gazetelere para ile satıldığını,
normalde ise bu tür görüntülerin piyeslerde bile gösterilmediğini söyleyerek, yapılanın yanlış
olduğunu ifade etmiştir.71
İdamlar konusunda bir diğer mesele de CHP lideri İsmet İnönü’nün tavrıdır, daha doğrusu
engelleme girişiminde bulunup bulunmadığıdır. Genel itibariyle, İnönü’nün idamlara karşı olduğu
Aydın Menderes, Babam ve Ben, Bir Çocuğun İktidarla ve Darbeyle Yüzleştiği Anlar, Ufuk Yayınları, İstanbul
2012, s. 201.
59
Burçak, Türkiye’de Askerî Müdahalenin Düşündürdükleri, s. 56.
60
Burçak, Yassıada ve Öncesi, s. 239.
61
Altuğ, s. 297.
62
Birgit, s. 325.
63
Baban, s. 266
64
İsmet İnönü, Defterler (1919-1973), Cilt 2, Hazırlayan: Ahmet Demirel, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001, s. 817.
65
Baban, s.235.
66
Erkanlı, ss. 121-122.
67
Öymen, s. 15.
68
Ağaoğlu, s. 158.
69
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70
Altuğ, s. 301.
71
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58

425

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

ve önüne geçmek istediği kanaati ortaya çıkmaktadır. Hatta bu fikrini idam kararları çıkmadan önce
de dile getirmiştir. Örneğin, Basın Yayın ve Turizm Bakanı Cihad Baban’a idamlara “şiddetle”
karşı çıktığını belirten İnönü, bu yönde alınacak kararların ülkede yeni ayrışmalara yol açacağını
söylemiştir.72 İnönü ayrıca, Yüksek Adalet Divanı tarafından idam kararlarının verilmesinden ve
MBK tarafından da onaylanmasından bir gün sonra yani 16 Eylül 1961’de kendisini ziyaret eden
Adnan Menderes’in eşi Berin Menderes’e birtakım girişimlerde bulunduğunu fakat sonuç
alamadığını iletmiştir. O ortamda bulunan Aydın Menderes ise, İnönü’nün fiziksel ve ruhsal
görünümünü şöyle aktarmıştır: “O anda İsmet Paşa’nın yüzüne baktım, gözleri nemliydi. Samimi
olarak üzgün görünüyordu.”73 Dönemin gazetecilerinden Ahmet Emin Yalman da, idamların önüne
geçmek için Cemal Gürsel’in yanı sıra İsmet İnönü’nün de çaba sarf ettiğini ancak, MBK dışında
“taşkın cunta gruplarının” buna engel olduğunu ifade etmiştir.74 Metin Toker de, kayınpederinin
diğer iki ismin infaz edilmesinin ardından, “Menderes’i kurtarmak lazımdır. Onun hakkındaki
hükmü tekrar komiteye götürünüz”75 dediğini ifade etmiştir. Dolayısıyla, başlangıcında darbenin bu
kadar ileri bir boyuta taşınacağını düşünmeyen İsmet İnönü idamlar karşısında bir anlamda
“çaresiz” kalmıştır denilebilir.
SONUÇ
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 1946’da demokrasiye kalıcı olarak geçtiği, en azından bu
yönde irade ortaya koyduğu siyasi hayatında 27 Mayıs 1960 tarihinde gerçekleştirilen askerî darbe
Türk demokrasini sekteye uğratan, yaralayan önemli bir gelişmedir. Türk siyasi hayatında
demokrasinin henüz tam benimsenmediğini gösteren bu müdahale anılarda genel olarak sübjektif
bir şekilde ele alınmıştır. Duyguların ön plana çıktığı anılar okunurken, bu yönü gözden
kaçırılmamalıdır. Çünkü hatırat sahipleri bir dönemin hem tanığı hem tarafı olma durumundadır.
Dolayısıyla, yazdıklarında bir tarafa duydukları sempati ya da öfke/kızgınlık hislerinin bilinmesi
önem arz etmektedir. Ayrıca, hatıratın yayınlandığı tarihe dikkat edilmesi gerekmektedir. Çünkü
olayların sıcağıyla yazılan kitaplarda hem duygusallık daha fazla görülmekte hem de olayların
birçok boyutuyla ortaya konamaması/aydınlatılamaması nedeniyle bazı gerçeklerden habersiz
olunmaktadır. Fakat olayların üzerinden uzun bir dönem geçtikten sonra yazılan anılarda hem daha
soğukkanlı olunabilmekte hem de yeni bilgiler ışığında ele alınması mümkün kılınmaktadır.
Bu doğrultuda 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesine bakıldığında, anılarda taraf olma özelliği
açık bir şekilde görülmektedir. Dönemin tanıklarının karşı tarafa bakışlarında bir öfke halinden söz
edilebilir. DP’lilerin askerden daha ziyade CHP’lileri suçladığı olaylarda, CHP’liler ise tüm
yaşananların tek sorumlusunun DP iktidarı olduğu kanaatindedirler. Bununla birlikte olaylar İnönüMenderes bağlamında değerlendirildiğinde, kişiselleştirilme özelliğine de sahiptir. Çünkü dönemin
en önemli iki siyasi aktörü Adnan Menderes ile İsmet İnönü’dür. Anlatımlarda bu isimler
hakkındaki söylemlerde de sevgi ve öfke duyguları görülebilmektedir. Anılarda ilgi çeken bir diğer
nokta ise, darbeyi gerçekleştiren askerlerin müdahalede bir meşruiyet sorunu görmemelerine karşın,
idam kararları hususunda memnun olmadıklarıdır. Üstelik darbenin en başındaki isim olan Cemal
Gürsel de bu düşüncededir. Müdahale DP’lilerin başından beri reddettikleri ve kabul etmedikleri,
karşı tarafın ise (CHP ve Ordu) darbeyi meşru buldukları fakat sonraki süreçte özellikle de idamlar
konusunda memnun olmadıkları söylenebilir. Dolayısıyla, darbenin her kesimden bir
“memnuniyetsizler ordusu” oluşturduğu ifade edilebilir.
Netice olarak, 27 Mayıs 1960 ile ilgili anılarda “bakış açısına” göre dönemin atmosferinin
verilmesi son derece önemlidir. Çünkü Türk siyasi hayatında son derece büyük bir öneme sahip bu
hadisenin “insani” yönü dönemin ve tanıkların anlaşılmasına ciddi bir katkı sunmaktadır. Bu
sebeple, dönem okumalarında insan faktörü göz ardı edilmemelidir.
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PERDENİN ARKASINDAN MEYDANLARA: CUMHURİYETİN HAKLAR
DEMETİNDEN SÜZÜLEN TÜRKİYE’DE KADINLARIN SEÇME VE
SEÇİLME HAKKI
FROM BEHIND THE CURTAIN TO SQUARES: WOMEN’S RIGHT TO ELECT AND
TO BE ELECTED IN TURKEY WHICH IS FILTERED FROM THE BUNDLE OF RIGHTS
OF REPUBLIC
Şadiye DENİZ
Doç. Dr., Ege Üniversitesi
ÖZET
Cumhuriyetin en önemli icraatlarından biri, kadınları siyasal ve medeni anlamda erkeklerle eşit
kılmaya yönelik uygulamalarıdır. Cumhuriyet ideolojisinin yüzünü batıya dönen yönünün en
önemli göstergelerinden biri olan kadın hakları konusu, bu hakların teslim edildiği 1934 yılı
gazetelerinde yoğun bir şekilde işlenmiştir.
Literatürde kadınların seçme seçilme hakkını elde etmesi meselesi, temelde iki bakış açısından
tartışılmaktadır. Bu bakış açılarından biri, hakkın verilen değil, alınan bir olgu olduğunu öne
sürerek, Türkiye’de kadınların uzun süre toplumsal/siyasal hayatta aktif bir şekilde yer almamasını,
bu hakların elde etmelerindeki kolaylığa bağlamaktadır. Özetle, kadınların kolay elde ettikleri
haklarını içselleştiremediklerini öne sürmektedir. İkinci bakış açısı ise, kadının toplumun her
alanında erkeklerle eşit bir şekilde yer alması konusunda genç Cumhuriyetin çabasını takdir etmekte
ve Türk kadının diğer dünya milletlerindeki kadınlardan önce bu hakları aldığına vurgu
yapmaktadır. Bu bakış açıları elbette ki farklı ideolojik süzgeçlerden doğmaktadır. Bu çalışmanın
amacı; gazetelerin kadınların medeni ve siyasal haklarını elde etmelerini hangi bağlamlarda
tartıştıklarını ortaya koymaktır.
Cumhuriyet dönemi gazetelerinden Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinde kadınlara seçme/seçilme
hakkı verilmesinin nasıl sunulduğu bir arşiv çalışması ile incelenecektir. Gazetelerin çeşitli konular/
kişiler hakkındaki düşünceleri etkilemeye muktedir olduğu ön kabulünden hareketle, konunun
gazetelerde nasıl işlendiği önem taşımaktadır. Gazeteler konuya ilişkin haberleri hangi bağlamda
sunmuşlardır sorusu çalışmanın araştırma sorusudur. Gazeteler bunu bir hak olarak mı
görmüşlerdir, kadınların ev içi rollerine mi daha fazla vurgu yapmışlardır, kadın aktivistlerin
görüşlerine yer vermişler midir soruları araştırmanın cevabını bulmayı amaçladığı diğer sorulardır.
Çalışmada, hem haberler, hem fotoğraflar incelenecek, böylece dönem gazetelerinin konuyu ele alış
biçimi ayrıntılı bir şekilde ortaya konulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Seçme ve Seçilme hakkı, Kadın Hakları, Cumhuriyet Dönemi Gazeteleri
ABSTRACT
One of the most important activities of the republic is the practice of making women equal to men
in political and civilized terms. The issue of women's rights, one of the most important indicators of
the aspect of the ideology of the republic which turned its face to the west, was intensively covered
in the newspapers of 1934, when these rights were handed over.
In the literature, the issue of women's right to be elected is basically discussed from two
perspectives. One of these aspects argues considering that right is not a phenomenon to be granted
but it is a phenomenon to be taken, women in Turkey did not participate in social / political life
actively because it was easy fort hem to obtain these rights. In summary, it argues that women
cannot internalize their easily acquired rights. The second point of view recognizes the efforts of the
young Republic to ensure women to participate equally with men in all areas of society and
emphasizes that Turkish women have received these rights before women in other nations of the
world. Of course, these perspectives arise from different ideological filters. The aim of this study; is
to present in which contexts newspapers discuss women's attainment of civil and political rights.
An archive study examines how women are given the right to elect / be elected in Cumhuriyet and
Zaman newspapers. It is important how the issue is handled in the newspapers, given the
assumption that newspapers are able to influence opinions on various subjects / people. The
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question of the context in which the newspapers presented the relevant news is the research
question of the study. Do the newspapers see this as a right, have they put more emphasis on
women's domestic roles, have they included the views of female activists? In this study, both news
and photographs will be examined and thus, the way the newspapers of the period dealt with the
subject will be put forward in detail.
Keywords: Right to elect and to be elected, Women's Rights, Republican Periodicals.
Türkiye’de Kadınların Siyasi Haklarını Elde Etme Sürecinin Arka Planı
Türkiye’de kadınlar siyasal haklarını, 1930 yılında yerel düzeyde, 5 Aralık 1934 tarihinde
ise genel düzeyde almıştır. Seçme seçilme hakkı, dünyada ilk kez 1893 yılında Yeni Zelanda’da
kadınlara tanınmıştır1. 1906’da Finlandiya, 1913’de Norveç, 1915’de Danimarka bu hakkı teslim
etmiş, Türkiye’de ise 1934 yılında gerçekleşmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında, dünyadaki kadın
hareketlerinin de etkisiyle Türkiye’de de kadınların yoğun bir mücadele döneminde olduklarını
söylemek mümkündür. 1923 yılında, Halk Fırkası henüz Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk
Cemiyeti adını taşımaktayken, Kadınlar Halk Fırkası adıyla bir örgüt kurulmuştur. Başkanlığını
Nezihi Muhittin’in yaptığı fırkanın, adı ne kadar fırka olarak belirtilse de, politik bir niteliği
olmamıştır2. Kadınlar fırkası çalışmalarına 7 Şubat 1924 tarihinden itibaren tek parti döneminin tek
kadın örgütü olan Türk Kadınlar Birliği adıyla devam etmiştir. Amacı kadınlığı fikri ve içtimai
sahalarda yükselterek, çağdaş ve ileri bir düzeye ulaştırmaktı. Türk Kadınlar Birliği, gerek üyeleri
aracılığıyla, gerekse üyelerinin katkı ve girişimleri ile belirledikleri uzmanlarla, halkı ve özellikle
kadınları aydınlatmaya dönük diziler halinde konferanslar verdirmekteydi3.
Kadınların seçme ve seçilme haklarını elde etmeleriyle ilgili farklı görüşler söz konusudur.
“CHP eski milletvekili Tezer Taşkıran’a göre, kadınlara verilen siyasi hakları gerçekleştiren güç,
1927’de Kadınlar Birliğinin aleniyete vurduğu taleplerle, kamuoyunun artan baskısı olmuştur. Afet
İnan ise farklı bir yorumda bulunmaktadır. İnan’a göre, kadınlar siyasal haklardan yoksun
bırakıldıkları sürece, yurt bilgisi müfredat programında yer alan demokratik yönetim kurallarını
öğretmek çok zor olmuştur. Bu konu Atatürk ve çevresinde yoğun tartışmalara neden olmuştur.
Şirin Tekeli’nin varsayımı ise, Atatürk’ün geçici tek parti yönetimine karşı batılı devletlerinin
basınının takındığı tutumla ilişkilidir.4” Oysa Atatürk, her konuşmasında, kadınlara ilişkin
düzenlemelerden bir hak olarak bahsetmekte ve konuyu demokrasi, insan hakları gibi bağlamlarda
ele almaktadır. Dolayısıyla, bunu bir insan hakkı olarak gördüğünü ve sağladığını söylemek
mümkündür. Atatürk bir konuşmasında şöyle demektedir:
“Demokrasi prensibi şunları icab ettirir: Aklı başında her fert şahsiyetini, muhafaza ve temin
edebilmek için, bu siyasi iktidarla mücehhez olmalıdır. Kadın insandır ve aklı başındadır…… Türk
kadının belediye intihaplarına iştirak hakkının tanınması, teşrii meclise aza intihap olunmak
hakkının da yakın zamanda tasdik tatbik olunacağına şüphesiz mesut bir mukaddimedir. Türk
tarihinin bu devrine kadar, Türk kadınına, çoktan elyak olduğu bu siyasi hakkını vermek, tabiatıyla
mazinin istibdat iradelerinden beklenemezdi. Fakat demokrat Türk Cumhuriyetinin bu hususta dahi,
faziletli şiarının yüksek eserini görmek elbet de, lüzumundan fazla gecikmeyecektir.”5
Cumhuriyet ideolojisinin genel anlamda kadına bakış açısı değerlendirildiğinde; kadınları
gerçek anlam yurttaş yapacak düzenlemelerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Cumhuriyet’in
kadınları, kendi yönetimlerini dünyadaki faşist tek parti yönetimlerinden ayırmak için
1

Çağlayan Kovanlıkaya, 1980 Sonrası Türkiye’de Politik Alanda Kadınlar ve Kadın Politikası, Mimar Sinan Üniversitesi
Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 47.
2
Zafer Toprak, “Türkiye’de Siyaset ve Kadın: Kadınlar Halk Fırkasından ‘Arsıulusal Kadınlar Birliği’ Kongresine (1923–
1935)”, Kadın Araştırmaları Dergisi, İ.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sayı: 2, 1994 s. 7.
3
Leyla Kırkpınar, Leyla, Türkiye’de Toplumsal Değişme ve Kadın, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001, s. 198.
4
Nermin Abadan Unat, “Toplumsal Değişme ve Türk Kadını”, Türk Toplumunda Kadın (Der. Nermin Abadan Unat),
Araştıma Eğitim Ekin Yayınları, İstanbul, 1982, s. 20.
5
Afet İnan, Medeni Bilgiler ve Mustafa Kemal Atatürk’ün El Yazmaları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1988, s.
92-93.
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1.
2.
3.

araçsallaştırdığı eleştirilerine karşılık olarak, kadın eğitiminin artan önemi ve yasal düzenlemeleri
göstermek mümkündür. Bu dönemde Medeni Kanunun kabülü, seçme/seçilme hakkı, beş yıllık
zorunlu eğitim, Tevhid-i Tedrisat kanunu, laiklik ilkesinin kabulü kadın hakları anlamında çok
önemli ilerlemelere neden olmuştur. Özellikle siyasetteki kadınların simgesel bir işlevi olmuştur
ancak bu simge, kadın-erkek eşit, batıcı, laik ve çağdaş bir toplum yapısına ilişkindir.
Cumhuriyet’in kadınlara teslim ettiği hakları bir lütuf olarak görmediği o dönemde yer alan
gazetelerde ve Atatürk’ün söylemlerinde sık sık vurgulanmıştır. Kadın haklarını sağlama, çağdaş
toplum yapısının oluşturulması için olmazsa olmaz koşul olarak görülmüştür. Kadınların aile
içindeki ve kamusal alandaki sınırlı hayatları, Cumhuriyet’le birlikte özgürleşmiştir.
Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı Elde Etmesinin Gazetelerde Temsili
Araştırmanın temel sorunsalı, gazetelerin kadınlara seçme seçilme hakkının elde etmesini
hangi bağlamlarda sunduğunu ortaya çıkarmaktır. Siyasi haklar, yurttaşlıkla ilgili bir mesele olduğu
için, bu konu ile ilgili belirlenen temel kategoriler; hak odaklı yaklaşım, minnettarlık beklentisi,
dünya kadın hakları mücadeleleri, lütuf…
5 Kasım 1934 ile 15 Şubat 1935 tarihleri arasında 103 günlük bir zaman diliminde
Cumhuriyet ve Zaman gazetesinde çıkan haberler incelenmiştir6. Öncelikle gazetelerin bu dönemde
konuya yoğun bir ilgi gösterdiği görülmektedir. Tablo 1’de konuya ilişkin haber sayıları
bulunmaktadır.
Tablo 1. Seçme / Seçilme Hakkı Tanınmasına İlişkin Haber Sayıları
Haber
Manşetten/İlk
Fotoğraf bulunan Ana Olay Hakkında
sayıları
Haberin Tutumu
haber sayısı
sayfadan verilen
haber sayıları
Olumlu Olumsuz Nötr
Cumhuriyet
35
35
19
35
Zaman
17
17
2
14
3
Tablo 2’de ise haberlerin ana olayı ele alış kategorileri gösterilmiştir.
Tablo 2. Haberlerin Ana Olayı Ele Alış Kategorileri
Hak/yurtt
Bilgi
Kutl Minnet Kadın İdeoloj Savaşta
İslam’ın
aşlık
verm ama tarlık
aday / ik
gösterilen
kadının
eye
mebusl çağdaşl kahramanlık hayatında
dönü
arın
ık
getirdiği
k
projele gereği
olumsuzluk
ri
lar
fikirler
i
13
6
1
13
1
3
1
Cumhur
iyet
Zaman
8
2
1
4
1
1
Toplam
21
8
1
17
1
1
2
Zaman gazetesinde kadınların seçme/seçilme hakkı elde etmesine ilişkin haber başlıkları şöyledir:
“Kadınlar da Mebus Olacak: Yarın Mecliste Teşkilatı Esasiye ve İntihap Kanunlarının Tadili
Muhtemel.”, 4 Kânunuevvel 1934.
“Tarihi Karar Bugün Veriliyor, Meclis Bugün Teşkilatı Esasiye ve İntihap Kanunlarını
Değiştirecek”, 5 Kânunuevvel 1934.
“Kadınlar da Mebus Olacak: Meclis Dün Teşkilatı Esasiye ve İntihap Kanunlarını Değiştirdi”, 6
Kânunuevvel 1934.
6

Bu döneme ilişkin günümüze değin devamlılığını sürdüren tek gazete olan Cumhuriyet ile o dönemde Velid
Ebüzziya’nın çıkardığı ve 1936’ya kadar yayın hayatında kalan Zaman gazeteleri taranmıştır. Ayrıca, belirtilmesi
gereken başka bir konu, muhalif yayın organlarının fazla bulunmamasıdır. Günümüze kadar sürekliliğini koruyan tek
gazete olan Cumhuriyetin kurucusu Yunus Nadi’nin, 1920 yılında Büyük Millet Meclisi’ne milletvekili olarak girmesi ve
altı dönem milletvekilliği yapması bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Dolayısıyla 1934 dönemi gazete haberleri
değerlendirilirken, siyaset ve yazılı basın gündeminin fazla farklılaşmadığını göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

“Başvekilin mühim nutku”, 6 Kânunuevvel 1934.
“Türk Kadını heyecan içinde: Bu sabah kadınlar Beyazıt’ta toplanıp büyük tezahüratta
bulunacaklar.”, 7 Kânunuevvel 1934.
“Kadınlarımızın Bayramı: Dün İstanbul’da ve her yerde Türk kadını büyük tezahüratta bulundu.”, 8
Kânunuevvel 1934.
“Bütün memlekette Türk kadını heyecan içinde, her tarafta toplantılar yaparak büyüklere saygı ve
teşekkür telgraf yazıları gönderiliyor”, 9 Kânunuevvel 1934.
‘Kadın mebus namzetleri’, 9 Kânunuevvel 1934.
“Kadınlar fırkaya kaydediliyor’, 14 Kânunuevvel 1934.
‘Mebus seçimine doğru: İstanbul’daki hazırlıklar bitmek üzeredir. Meclise yeniden 130 sima
girecek- kadınlarımızdan kimler mebusluğa namzet’, 17 Kânunuevvel 1934.
‘Kaç mebus seçilecek? Meclise on kadın mebus gireceği anlaşılıyor”, 18 Kânunuevvel 1934.
“Bütün vilayet seçimlerinde kadın aza bulunacak. Umum meclislerde kadın üye bulunması için
hükümetimizce kurultaya bir kanun layihası sunulmuş, bütün vilayet meclislerinin birden
yenilenmesi istenilmiştir’, 21 Kânunuevvel 1934.
“Yeni saylav seçimi: beşinci BMM’de 20-30 kadın saylav bulunacağı tahmin ediliyor”, 1
Kânunusani 1934.
“Kadınların Saylavlığı: İsmet İnönü Türk Kadınlarının siyasa alanına girişi başlıklı bir makale
yazdı”, 1 Kanunusani 1934..
“Saylav seçimi ne zaman: mebus namzedi gösterileceği tahmin olunanlar-müstakil kadın saylavlar”,
25 Kânunusani 1934.
“Seçim Hazırlıkları Bitiyor, Saylavlığa Namzetlikleri Konulan Bayanların Tercüme-İ Halleri”, 5
Şubat 1935.
Seçim Hazırlıkları Bitiyor, Saylavlığa Namzetlikleri Konulan Bayanların Tercüme-İ Halleri”, 6
Şubat 1935
Zaman gazetesinin kadınların seçme/seçilme hakkının elde etmeleri konusunu genel olarak
olumlu bir söylemle ele aldığı ve kanunda yapılan değişiklikler çerçevesinde sunduğu
görülmektedir. Gazetenin haberlerinde bilgi verme, aday kadınları tanıtma, kadınların kendilerine
bu hakları tanıyanlara duyduğu minnettarlık, kadınların Kurtuluş savaşında gösterdiği kahramanlık
sonucu bu hakkı elde ettiği kategorileri ön plana çıkmaktadır. ‘Kadın mebus namzetleri’7 başlıklı
haberde, mebus olması muhtemel kadınlar tanıtılmıştır. Bu konudaki diğer haberler ‘kadınlar
fırkaya kaydediliyor’8, ‘Mebus seçimine doğru: İstanbul’daki hazırlıklar bitmek üzeredir. Meclise
yeniden 130 sima girecek- kadınlarımızdan kimler mebusluğa namzet’9 başlıklarıyla verilmiştir. Bu
haberde seçilecek kadın mebusların yaşlı, memleketin saygı ve sevgisini kazanmışlar arasından
seçileceği belirtilmiştir.
‘Kaç mebus seçilecek? Meclise on kadın mebus gireceği anlaşılıyor’10 başlıklı haberde
hangi kadınların vekil olacağı şu sözlerle belirtilmiştir:
‘Meclise on kadın mebus gireceği anlaşılıyor. Yeni meclise dâhil olacak kadın mebuslar yekûnunun
dörtte biri ilim ve irfan ile tanınmış tecrübeli ve münevver kadınlar arasından, diğer dörtte üçü de
istiklal harbinde fiilen savaşa iştirak etmiş hatta sırtında cephane taşımış ve madalya almış köylü
kadınları tarafından namzet gösterilerek intihab olunacaktır.”
“Saylav seçimi ne zaman: mebus namzedi gösterileceği tahmin olunanlar-müstakil kadın
saylavlar’11 başlıkla haberde ilk defa kadın adayları tanıtan bir yazı yer almıştır. Bunlar; ‘Seçim
Hazırlıkları Bitiyor, Saylavlığa Namzetlikleri Konulan Bayanların Tercüme-İ Halleri’12. Bu
haberde kadın adaylar ayrıntılı olarak tanımlanmıştır. Burada eğitimlerinden mesleklerine kadar
7

“Kadın Mebus Namzetleri”, Zaman, 9 Kânunuevvel 1934.
“Kadınlar Fırkaya Kaydediliyor”, Zaman, 14 Kânunuevvel 1934.
9
“Mebus Seçimine Doğru”, Zaman, 17 Kânunuevvel 1934.
10
“Kaç Mebus Seçilecek”, Zaman, 18 Kânunuevvel 1934.
11
“Saylav Seçimi Ne Zaman”, Zaman, 25 Kânunusani 1934.
12
“Seçim Hazırlıkları Bitiyor”, Zaman, 5-6 Şubat 1934.
8
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ayrıntılı yazılar yer almıştır ancak projeleri, düşünceleri yer almamıştır. Burada dikkat çeken bir
diğer nokta bunların hepsinin okumuş ve meslek sahibi kadınlar olmalarıdır.
Zaman gazetesinin, ön plana çıkardığı bir diğer konu, kadınların kendilerine bu hakları
sağlayanlara duyduğu minnettarlıktır. ‘Türk kadını heyecan içinde’13 başlıklı haberde;
“kadınlarımızın Atatürk’e ve diğer büyüklere şükranları-Ankaralı kadınlar dün Millet meclisine
gittiler ve tezahüratta bulundular” denilmektedir. ‘Bütün memlekette Türk kadını heyecan içinde’14
başlıklı haberde ise, kadınlara verilen bu haklardan dolayı kadınların duyduğu şükranlık
anlatılmaktadır. Bu haber şöyle devam etmektedir: ‘Her tarafta toplantılar yaparak büyüklere saygı
ve teşekkür el yazıları gönderiliyor.’ Buna göre kadınların bu kanun değişikliğini siyasi bir hak
değil, kendilerine bahşedilmiş bir ayrıcalık olarak algıladıklarını söylemek yanlış olmaz. Bu
haberde il ve ilçe örgütlerinden kadınların kendilerine verilen bu haktan ötürü Atatürk’e meclis
başkanlığına, başbakanlığa ve fırka genel kâtipliğine çektikleri telgraflar yer almaktadır. Bu haberde
Edirne, Antalya, Kars, Samsun, Zonguldak, Denizli, Siirt’e yapılan kutlamalara ve telgraflara yer
verirken, gazete bundan tabii bir hak gibi değil, verilen bir ayrıcalık gibi bahsetmiştir.
Gazetenin, kadınlara teslim edilen siyasi hakları hak odaklı bir şekilde ele alan tek haberi;
‘kadınlar birliğinin beyannamesi’15 başlıklı haberdir. Bu haberde; “Türk kadını unutma ki Türk
içtimai hayatının temelisin. Buna İstiklal savaşının kara günlerinde sırtında cephane taşıyarak kara
sapanla toprak kazıyarak eriştin. Hız alan inkılâpta aldığın yerle kendi mevkiini kendin kurdun.
Layık olduğun siyasi hak sana verilmiştir. Bu mesut günü hep beraber kutlayacağız” demektedir.
Bu haber kadınların bu hakkı tırnaklarıyla kazıyarak aldığını gösteren tek istisna haberdir. Yani
kadınlar bu hakları bahşedilmiş değil, kazanılmış olarak görmektedir. Evcil kadın rumuzu ve
‘Siyasal yolda kadın’ başlığı ile çıkan bir köşe yazısı da, gazetenin kadın sayfasında çıkan ilk siyasi
yazıdır. Bu yazıda şöyle denilmektedir: “elde ettiğimiz yüceliği erkeklerimize borçlu olduğumuzu ve
onların bize olan bu bağlılığını hiçbir zaman unutmamamız lazımdır. Türk kadın iyi bir ana olmayı
her şeyden ziyade sever, evinin sahibi olmayı her şeyden üstün tutar, fakat Türk kadını memleketine
de sıkı fıkı bağlıdır ve bu bağlılığı hiçbir şeye bağışlayamaz”16 Yazı, hem erkeklere duyulan
minnettarlık, hem de toplumsal cinsiyet rollerine yapılan vurgu bakımından önemlidir.
Bir diğer kategori, kadınların kurtuluş savaşındaki rollerine ilişkindir. 7 Kânunuevvel 1934
tarihli Zaman gazetesinde şöyle demektedir: ‘Türk kadını unutma ki Türk içtimai hayatının
temelisin. Buna İstiklal savaşının kara günlerinde sırtında cephane taşıyarak kara sapanla toprak
kazıyarak eriştin’. 8 Kanunuevvel 1934 tarihli Zaman gazetesinde kadınların mitingde yaptıkları
konuşmalarının şu bölümüne yer verilmiştir: ‘…. Senin erdemin onbin yıllık tarihin koynundan
koparak kurtuluş savaşında en üstün erginliğini bulmuş…’ İnönü’nün ‘başvekilin mühim nutku’
başlıklı konuşmasında da bu konuya şöyle bir vurgu yaptığı görülmektedir: ‘yurdun her tarafı
istilaya uğradığı zaman, kadınlar ateş altında erkeklerle beraber omuz omuza çalışırlar,
memleketin geri kalan kısmını korumak ve beslemek için tarlanın kara toprağından yiyecek
çıkarmaya çalışırlar, elbette bu mevcudiyetlerin yurdun her köşesinde söz söylemeye hakları
vardır’17. Burada ortaya çıkan vurgu Türk kadını seçme/seçilme hakkını almıştır, çünkü çok
çalışmıştır.
Zamana gazetesinde, bir haber dışında, seçme /seçilme hakkının tanınmasının hak odaklı
verilmediği görülmüştür. Bu hakların, hem Türk inkılâbının bir gereği olduğu, hem de kadınların
Kurtuluş Savaşında gösterdikleri kahramanlıklarla hak ettikleri iddiası daha vurguludur. Gazetenin
haberlerde kullandığı; tarihi karar, kadınların kurtuluşu, ülkenin kurtuluşu, kadınlarımızın Türk
tarihindeki haklı yerleri, hakların en büyüğü ifadeleri konuya önemli bakışını göstermektedir.
Ayrıca İsmet İnönü’nün konuşmasının aktarıldığı bir haberde şöyle denilmektedir: “….Türk
13

“Türk Kadını Heyecan İçinde”, Zaman, 7 Kânunuevvel 1934.
“Bütün Memlekette Türk Kadını Heyecan İçinde, Her Tarafta Toplantılar Yaparak Büyüklere Saygı ve Teşekkür Telgraf
Yazıları Gönderiliyor”, Zaman, 9 Kânunuevvel 1934.
15
“Kadınlar Birliğinin Beyannamesi”, Zaman, 7 Kânunuevvel 1934.
16
“Siyasal Yolda Kadın”, Zaman, 11 Kânunuevvel, 1934.
17
“Başvekilin Mühim Nutku”, Zaman, 6 Kânunuevvel 1934, “İsmet İnönü’nün Meclisteki Nutku”, Cumhuriyet, 6
Birincikanun 1934.
14
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kadının, haklı olduğu yerden ayrılıp, bir süs gibi, memleket işine karışmaz bir varlık gibi, bir köşeye
konması Türk ananesi değildir…….yeni teklifimizle, Türk kadınına bu hakkı bir lütuf olarak
veriyoruz kanaatinde asla değiliz. Bizim kanaatimiz Türk kadını için böyle vazifelere girmek esasen
hakkı olduğu ve yanlış olarak, zulüm olarak çoktanberi geri bırakıldığı merkezindedir… Yüce
arkadaşlar, Türk inkılâbını tarih anlatırken bunun bir kurtuluş olduğunu bilhassa kadınların
kurtuluşu olduğunu söyleyecektir.”
Zaman gazetesinde bilgi vermeye yönelik bu haberlerde haber kaynağı olarak, kendi
muhabirlerinin yanı sıra, haberin gücünü arttırmak için başbakanın bu konudaki görüşüne de yer
vermiştir. ‘Başvekilin Mühim Nutku’ başlığıyla verilen bu haberde, İsmet İnönü’nün mecliste
yaptığı konuşmanın tamamı verilmiştir. İnönü’nün nutku ve gazetenin bunu tam sayfa olarak
yayınlaması ve haber başlıkları kadın konusunun dönemin en popüler konusu olduğunu
göstermektedir.
Cumhuriyet gazetesinde ise kadınların seçme / seçilme hakkının elde edilmesi ana olayına
ilişkin aşağıdaki haberlerin yer aldığı görülmüştür:
1. “Şehir Meclisinin Kadın Azaları Ve Şehir İşleri”, Cumhuriyet, 27 Teşrinievvel
1934.
2. “Konya Belediye İntihabatı: Belediye Meclisine 5 Hanım Aza Seçildi”, Cumhuriyet,
27 Teşrinievvel 1934.
3. Milli Mücadeleye Yardım Eden Yüksek Bir Kadınımız, 12 Teşrinisani 1934.
4. “Kadınlar mebus intihab edecek ve edilecekler”, 4 Birincikanun 1934.
5. Türk kadını Mebus, 4 Kânunuevvel 1934.
6. “Fırka Grubunun Verdiği Tarihi Karar: Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkının
Verilmesi Fırkanın Meclis Grubunda Kabul Edildi.”, 5 Birincikanun 1934.
7. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı, 6 Birincikanun 1934.
8. “Türk Kadını Hakların En Büyüğünü Aldı: BMM Dün Yaptığı Tarihi Toplantıda
Kadınların Mebus Seçme ve Seçilmelerini Alkışlar Arasında İttifakla Kabul Etti.”, 6
Birincikanun 1934.
9. “Türk Kadınlığı Sevinç ve Heyecan İçinde”, Cumhuriyet, 6 Birincikanun 1934.
10. ‘Türk kadını BMM’de’, 7 Kânunuevvel 1934
11. Türk kadınının sevinci: Ankara kadınları dün Atatürk’e ve büyüklere teşekkür için
halkevinde bir toplantı yaptılar, bundan sonra millet meclisine gittiler.’, 7
Birincikanun 1934
12. ‘Kadınlığın Kutlu Sesi: Dün Yurdun Her Yerinde Kadınlar Bayram Yaptılar,
Sevinçlerini Yaydılar.’ , 8 Birincikanun 1934
13. ‘Seçim Hazırlığı Arttı: Yeni İhtihapta Bayan Makbule, Afet ve Nakiye’nin
Saylavlığa Seçilmeleri Muhtemel’, 9 Birincikanun 1934.
14. ‘Kadınların Fırkaya Aza Kaydına Başlandı’, 13 Birincikanun 1934.
15. ‘Saylav Seçimi Hazırlıkları: Kadınlar Fırka Teşkilatlarına Müracaata Başladılar’, 14
Birincikanun 1934.
16. ‘Fırkaya Aza Yazılan Kadınlar Artıyor’, 17 Birincikanun 1934.
17. ‘Kadınlarımızın Saylav Seçilmeleri: Türk Kadının Zaferi Hariçte Derin Akisler
Yaptı. Fransız Kadınları Paris Elçimizi Kutluyorlar, Elçimiz Bir Ziyafet Verdi’, 25
Birincikanun 1934
18. ‘Saylavlık İçin İzmir Kadınlarının Rekoru Kırdığı Söyleniyor’, 31 Birincikanun
1934.
19. ‘Çorluda kadınlarımızın yaptığı tezahürat’ 16 İkincikanun 1935
20. “Kadın Saylav Olunca Ne Yapacak”, 25 İkincikanun 1935.
21. Kadın Saylav olunca ne yapacak, 26 ikincikanun 1935
22. Kadın Saylav olunca ne yapacak, 28 ikincikanun 1935
23. ‘İstanbul’dan 50 Kadın Saylavlık İstedi’, 28 İkincikanun 1935.
24. Kadın Saylav olunca ne yapacak, 29 İkincikanun 1935.
25. “İzmir Kadınlarının Düşündükleri”, 30 İkincikanun 1935.
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Kadın Saylav olunca ne yapacak, 30 İkincikanun 1935
Kadın Saylav olunca ne yapacak, 31 İkincikanun 1935
Kadın Saylav olunca ne yapacak 1 Şubat 1935
Kadın Saylav olunca ne yapacak 2 Şubat 1935
Kadın Saylav olunca ne yapacak 4 Şubat 1935
Kadın Saylav olunca ne yapacak, 5 Şubat 1935.
“Müstakil ve Kadın Namzetler: İlk Defa Saylav Olacak Kadınlarımız Kimlerdir”,
Cumhuriyet, 6 Şubat 1935.
33. Türk Kadının Zaferi, 15 Şubat 1935.
34. ‘Türk kadınının Siyasa Alanına Girişi: Başbakan İsmet İnönü’nün Öz Türkçe Bir
Yazısı’, 1 İkincikanun 1935
Cumhuriyet gazetesinde, kadınların seçme seçilme hakkını elde etmesi konusunun olumlu
bir tutumla sunulduğu görülmüştür. “Fırka grubunun verdiği tarihi karar’, ‘Türk kadını hakların en
büyüğünü aldı’ haber başlıkları gazetenin bu tutumunu göstermektedir. Gazete konuya ilişkin tüm
haberleri manşet ya da ilk sayfada vermiştir. Gazetenin haberlerinde; bilgi verme, minnettarlık,
kadınların sevinç gösterileri, kadın adayların fikirleri / projeleri kategorileri ön plana çıkmaktadır.
‘Türk kadınının sevinci: Ankara kadınları dün Atatürk’e ve büyüklere teşekkür için
halkevinde bir toplantı yaptılar, bundan sonra millet meclisine gittiler.’18, ‘Kadınlığın Kutlu Sesi:
Dün Yurdun Her Yerinde Kadınlar Bayram Yaptılar, Sevinçlerini Yaydılar.’19, ‘Çorluda
kadınlarımızın yaptığı tezahürat’20 başlıklı haberler, bu hakkın teslim edilişinin kadınlar arasında
yarattığı sevinci vurgulamaktadır.
Cumhuriyet gazetesinde kadın adayları tanıtıcı oldukça fazla sayıda haber çıkmıştır. “Şehir
meclisinin kadın azaları ve şehir işleri’21, ‘Konya belediye intihabatı: Belediye meclisine 5 hanım
aza seçildi’22, ‘Kadın saylav olunca ne yapacak’23, ‘İzmir kadınlarının düşündükleri’24 başlıklı
haberler bu içeriktedir. Bu haber başlıklarında sadece seçilen ve aday olan kadınların sadece
isimleri değil, yaptıkları işler de tema olarak ön plana çıkarılmıştır. Bu konular, seçme/seçilme
hakkını içeren kanun değişikliğine ilişkin bilgiler, kadın adayların yapmayı planladığı işler, seçilmiş
kadınların yapmış olduğu işler ve kendilerine bu hakkı verenlere duydukları minnettarlıklarıdır.
‘Şehir meclisinin kadın azaları ve şehir işleri’25 başlıklı haberin girişinde ve içeriğinde ise bir
taraftan Kadıköy şehir meclisine seçilen kadın azanın şehirle ilgili yapmayı planladığı konular ön
plana çıkarılmıştır. Ancak haberde kadın aza ile görüşmek için randevunun eşinden alındığı
belirtilmiştir. Bir başka haber, ‘Konya belediye intihabatı: belediye meclisine 5 hanım aza seçildi’26
başlığıyla verilmekte ve Konya belediye meclisi azalığına seçilen Nuriye Cemal Hanımla yapılan
söyleşiyi içermektedir. Bu söyleşide de kadın azanın nitelikleri ve düşüncelerinden çok duyduğu
şükran ve minnettarlık duyguları ön plana çıkarılmıştır. Yine Cumhuriyetteki bir başka haber;
‘Müstakil ve Kadın Namzetler: İlk Defa Saylav Olacak Kadınlarımız Kimlerdir’27 başlığıyla kadın
vekilleri tahsilleri ve yaptıkları işler bağlamında tanıtmaktadır.
Cumhuriyet gazetesinin Zamandan farklı olarak haberlerde ön plana çıkardığı en önemli
tema, kadınların siyasal bir temsilci olarak düşünceleri ve projeleridir. Cumhuriyet gazetesinin 25
İkinci kanun ile 5 Şubat 1934 tarihleri arasında ‘Kadın saylav olunca ne yapacak’ adı ile başlattığı
anket çok önemlidir. Doktor, şair, hukukçu, yazar ve öğretim üyesinden oluşan kadınlara saylav
olurlarsa ne yapacakları, kadın saylavlardan ne bekledikleri sorulmuştur. Bu döneme kadar
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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“Türk Kadınının Sevinci”, Cumhuriyet, 7 Birincikanun 1934.
“Kadınlığın Kutlu Sesi”, Cumhuriyet, 8 Birincikanun 1934.
20
“Çorluda Kadınlarımızın Yaptığı Tezahürat”, Cumhuriyet, 16 İkincikanun 1934.
21
“Şehir Meclisinin Kadın Azaları Ve Şehir İşleri”, Cumhuriyet, 27 Teşrinievvel 1934.
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“Konya Belediye İntihabatı: Belediye Meclisine 5 Hanım Aza Seçildi”, Cumhuriyet, 27 Teşrinievvel 1934.
23
“Kadın Saylav Olunca Ne Yapacak”, Cumhuriyet, 25 İkincikanun – 5 Şubat 1934.
24
“İzmir Kadınlarının Düşündükleri”, Cumhuriyet, 30 İkincikanun 1934.
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‘Şehir meclisinin kadın azaları ve şehir işleri’, Cumhuriyet, 27 Teşrinievvel 1934.
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“Müstakil ve Kadın Namzetler: İlk Defa Saylav Olacak Kadınlarımız Kimlerdir”, Cumhuriyet, 6 Şubat 1935.
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kadınların düşüncelerin, projelerini ayrıntılı olarak anlatan bir haber yapılmamıştır. Bu anketle
birlikte kadınlar gazetelerde, siyasal bir aktör olarak ilk defa yer bulmuşlardır. Görüşülen kadınların
cevaplarında farklılaşmadıkları görülmüştür. Öne çıkan konular, okuma-yazma, eğitim ve
çocukların barınma/beslenme problemlerini çözme gibi konulardır. Bir diğer ortak olan konu,
kadınlar saylav olmayı düşünmediklerini ama böyle bir durum olursa yapmayı düşündükleri işleri
anlatmışlardır. Bu anketlerde ortaya çıkan bir diğer sonuç ise, bir istisna hariç tüm kadınların
Kadınlar Birliğini artık lüzumlu bir teşekkül olarak görmemeleridir. Kadınların tüm haklarının
Atatürk tarafından verildiğini, artık kadınlar birliğine ihtiyaç kalmadığını söylemişlerdir. Buradan,
kadınların siyasal – yasal haklarını elde etmeleriyle tüm sorunların çözüldüğü düşüncesine
kapıldıkları gibi bir sonuç çıkmaktadır. Ayrıca Kadınlar Birliğini gerekli görüp görmemeye yönelik
bir soru yönlendirmeye çok açıktır. Kadınların ayrı bir kadın sivil toplum örgütünü gerekli
görmemeleri ise ilgi çekicidir.
Cumhuriyet’te kadınların kendilerine bu hakları tanıyanlara yönelik minnettarlık haberleri,
Türk kadınının bu hakları birçok gelişmiş ülkeden önce elde ettiği vurgusuyla verilmiştir. 6 Birinci
kanun 1934 tarihli Cumhuriyet gazetesinde çıkan bir köşe yazısında da şöyle demektedir:
‘Kadınlığımız pek çok milletler kadınlarının hasret çektikleri bu hukuku erkeklerden daha iyi
kullanacaklardır. Millet meclisinin iki gün evvel aldığı kararla Türk kadını dünya kadınları
arasında hukuk bakımından birinci oldu… Bazı Anglo-sakson milletleri istisna edilmek üzere
dünyada hiçbir kadın bu dereceye varamamıştır.’ Yine ‘Türk kadını sevin ve kıvanç duy’ başlıklı bir
başka haberde Fransız kadınlarının oy hakkından mahrum olduğu ama Türk kadınlarının saylav
olacağı belirtmektedir. Haber şöyle devam etmektedir: Türk kadını sevin ve kıvanç duy…
Cumhuriyet rejimi seni erkeğin yanına oturttu-erkeğin yanına yükseltti. Türk kadını sevin, kıvanç
duy ki kemal Atatürk seni on sene içinde hürriyetin anası olan Fransa’nın kızlarından daha
yükseklere çıkardır28.
Cumhuriyet gazetesinde Zaman’dan farklı bir içerik olarak; İslam’ın kadınların yaşantısına
getirdiği olumsuz etkiler de vurgulanmıştır. 15 Şubat 1935 tarihli baskıda ‘Türk kadının zaferi:
Matin ‘Fransız kadını, sosyal müsavat bakımından Türk kız kardeşinin talihine gıpta edebilir’ diyor’
başlıklı haberde Matin gazetesinde çıkan bir habere yer verilmiştir. Haber şöyle demektedir: ‘Piyer
Loti, ölmeyen romanlarında, İslam teokratik rejiminin Türk kadınına asırlarca tayin etmiş olduğu
hazin mukadderatı bütün hakikatle tasvir etmiştir. Zevce taaddüdü, kadını, köylünün ve aşağı
halk tabakasının indinde esir mertebesine indirmişti. Burjuvalar muhitinde ise kadın,
haremde ve çarşaf altında mahpus yaşadı.’ 29.’
‘Türk kadınına verilen seçme ve seçilme hakkı’30 adlı köşe yazısında, bir taraftan Türk
kadının pek çok Avrupa ülkesinde olmayan bir hakkı kazandığı belirtilirken, diğer taraftan
İslamiyet’in kadınlar üzerindeki olumsuz etkisi İslamiyet’ten önceki aile yaşantısına atıflar yaparak
eleştirilmektedir. Eski Türklerdeki yaşayış ve İslam’ın kabul edilmesiyle birlikte bu yaşayışın
değiştiğine vurgu yapan bir diğer haber; ‘Türk cemiyetlerinde kadın: eski Türkler kadınsız hiçbir iş
görmezlerdi’ başlığıyla çıkmıştır. Haberde şu cümleler yer almaktadır: ‘Türk kadını, önceleri
Anadolu’da da erkekle bir sırada, hayata karışmıştı, sonraları eve hapsedilmiştir. İlk Türk
cemiyetinde dinden, sihirden, türeden doğan bir demokrasi ve feminizm görüyoruz. Anti feminist
fikirlere rastlamıyoruz31.
Cumhuriyet gazetesinde de Zaman gazetesinde olduğu gibi, doğrudan bir hak ve yurttaşlık
vurgusu bulunmamaktadır. Sadece ‘Türk kadını hakların en büyüğünü aldı’ haber başlığında olduğu
gibi, bu kanun değişikliği bir hak olarak nitelenmektedir. Gazetenin 25 İkinci kanun ile 5 Şubat
1934 tarihleri arasında ‘Kadın saylav olunca ne yapacak’ adı ile başlattığı anket çok önemlidir.
Doktor, şair, hukukçu, yazar ve öğretim üyesinden oluşan kadınlara saylav olurlarsa ne yapacakları,
kadın saylavlardan ne bekledikleri sorulmuştur. Bu görüşmelerin yapıldığı bazı kadınların verdiği
cevaplar şöyledir. Doçent Fahire Akif saylav olursa memlekette okuma yazma bilmeyen kimsenin
28

‘Türk Kadını Sevin Ve Kıvanç Duy’, Cumhuriyet, 7 Şubat 1935.
“Türk Kadınını Zaferi”, Cumhuriyet, 15 Şubat 1935.
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kalmamasına, yabancı dil eğitimine, çocuk bakım evleri ve kreşlerin açılmasına yönelik çalışmalara
önem vereceğini belirtmiştir32. Bir başka kadın aday ve aynı zamanda şehir meclisi azası olan
Nakiye Hanım kadın saylavın isteyeceği bir şey kalmadığını, akla hayale gelebilecek her türlü
hakkın verildiğini söylemiştir. Nakiye Hanım da Kadınlar Birliği gibi bir teşekkül tanımadığını
belirtmiştir33. Aynı yazı dizisinde yer alan saylav namzeti şair Şuküfe Nihal ise; zengin ve fakir
muhitlerde genç kızların ahlakı, küçük çocukların terbiyesi, bakımı, dilenci çocuklar, fabrikalarda
çocuk işçi çalıştırılmaması gibi konulara önem verdiğini belirtmiştir ve bir kadının göreceği dertleri
erkeklerin göremeyeceğini, dolayısıyla kadın vekilliğin önemli olduğunu belirtmiştir34. Muallim
Nebahat Hamid’in önem verdiği konu ise kadın seviyesini yükseltecek mektepler açılmasıdır.
‘Memleket kadınlığının umumi seviyesini yükseltmek, kültürünü, ev bakımını, çocuk yetiştirmesini
öğretmek lazım.’ diye belirttiği bu görevlerin yanı sıra Kadınlar birliğine karşı olmayan tek kişidir.
Hamid şöyle demiştir: ‘Kadınların bütün siyasal hakları gerçi hükümet tarafından verilmiştir, fakat
bu hakları kadınlara tanıttırmak, onları yaymak için kadınlar birliği var olmalıdır.’35 İzmir
kadınlarının düşündükleri başlıklı bir başka haberde ise şöyle denilmektedir: ‘Anlaşılıyor ki
kadınlarımızın kalbini sızlatan hep kimsesiz yavrucukların halidir.’ Handan Sermed: Çocuk
yuvalarının azlığından çocukların iyi bakılamamasından söz ediyor. M. Tonak’ın cevabı: yangın
yerlerini imar etmek, büyük ve muazzam binalar yaptırmak ve fakir ve yoksul yavrulara birer ocak
hazırlamaktır. İffet’in cevabı: bekâr kadın gibi evli kadının da saylav olmasında bir mahsur yoktur.
Bu vazife bir erkeği nasıl hayata atılmaktan, bir meslek sahibi veya saylav olmaktan menetmiyorsa
kadın içinde bir engel teşkil etmez. Nazıma Köknel’in söyledikleri: çocuk yuva ve barınakların ön
plana çıkarmış36. Seniha Nafiz de yasada kadın ve erkeğin bir olduğuna, siyasal haklar tanındığına
göre kadınlar birliği namındaki kurumun siyasal işlerde çalışmasına lüzum olmadığına inandığını
belirtmiştir. 37 Semahat Beydeş, ilk iş olarak köy mekteplerinin sayısını arttırmaya yönelik
çalışacağını belirtmiştir38. Romancı Muazzez Tahsin ise, kadınların en önemli faaliyetinin yeni
neslin yetiştirilmesi olduğunu söylemiş şöyle devam etmiştir: ‘kadın saylav neler yapmaz? Her
şeyden evvel ülkemizi bir ana gözü ile görür, ulusu bir ana kalbi ile benimser. Yavrularına karşı
olan vazifelerinde bir ana ile babayı alınız. İşte yurt içinde erkek saylavla kadın saylav böyledir.’
Kültür, sağlık, yabancı dil öğretimi, sosyal yardım dernekleri açılması, çocuk ölümlerinin
durdurulması gibi alanlarda çalışacağını belirtmiştir. 39 Bursa’dan çiftçi kadınlar namına saylav
namzedliğini koyan Burgaz köylü Hatice ise kadın haklarını geliştirmek için çalışacağını
belirtmiştir40. Muallim Saadet ise diğerlerinden farklı bir yanıt vererek şunları söylemektedir:
‘kadın saylavlar daha ziyade şefkat kurumlarına, gene kızlara, kimsesizleri yardım edecek tarafları
düşünmeli imiş. Niçin? Kanunun bir tuttuğu iki şahsın işleri niçin ayrılsın?’ Şükriye Unkınay ise
kadın eğitimini öne çıkarmıştır41. Bu anket, kadınlarla ilk defa siyasetin bir unsuru olarak
görüşülmesi ve bunun kamuoyunu duyurulması bakımından çok önemlidir. Ancak bu ankete verilen
cevaplarda görülmektedir ki; kadınlar yine ev içi alanlarının bir uzantısı olan konuları ön plana
çıkarmaktadır. Bir istisna hariç bütün kadın çocuk, genç kızlar gibi konulara eğilmişlerdir. Ayrıca
hükümetin sağladığı yasal imkânların yeterli olduğunu düşünmekte ve hükümetten ayrı faaliyet
gösterecek bir kuruluşa olumsuz yaklaşmaktadırlar.
Cumhuriyet gazetesinde, tarihi karar, hak, İslam rejiminin Türk kadınına tayin ettiği hayat
için ‘hazin mukadderat’, Türk kadını hakların en büyüğünü aldı kelimeleri ön plana çıkmaktadır.
Cumhuriyet gazetesi haberlerin gücünü arttırmak için sıkça başka görüşlere yer veren haberler
32
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yayınlamıştır. Bu haberler şunlardır: ‘Kadınlarımızın Saylav Seçilmeleri: Türk Kadının Zaferi
Hariçte Derin Akisler Yaptı. Fransız Kadınları Paris Elçimizi Kutluyorlar, Elçimiz Bir Ziyafet
Verdi’ , ‘Türk kadınının Siyasa Alanına Girişi: Başbakan İsmet İnönü’nün Öz Türkçe Bir Yazısı’ ,
‘Atatürk’ün Yeni İnkılâpları: The Observer’in Bir Yazısı’ , ‘Mısır Kadınlarının Büyük Sevinci:
Mısır Kadınlar Birliği Kadınlarımızı Kutluyor’ . Bu yazılardan The Observer’ın haberi şöyledir:
‘Türk kadınına saylavlık hakkı verilmiştir ve 1935 yılı başlangıcında seçilecek olan ulusal kurultay
üyeleri arasında Türk kadınları da bulunacaktır. Atatürk daima Türk kadınını erkekle aynı seviyede
görmek gerekliliğini duymuş ve Osmanlı imparatorluğu kurumunda sultanların kadınlardan
esirgediği sayısız imtiyazları onlara vermiştir…. Her halde Türk kadınları Atatürk’e minnettardırlar.
Yurdun her yönünden binlerce tebrik tel. yazıları almıştır.’ Tırnak içinde alıntı yapılarak yayınlanan
bu yazıda da Atatürk’e vurgu ön plana çıkarılmıştır.
Haberlerde Kullanılan Görsellerin Özellikleri
Cumhuriyet gazetesinde konuya ilişkin haber görsellerinden bir tanesi oldukça ilginçtir.

Hem ideolojik arka planı, hem de retoriği göstermesi bakımından Türk kadını hakların en
büyüğünü aldı başlıklı haberle birlikte verilen resim oldukça manidardır. İki ayrı kadını betimleyen
bu resimde kadınlardan biri kafes arkasında oturup düşünürken, diğeri kürsüde hararetli bir
konuşma yapmaktadır. Bu resimler ve haber söylemi iki farklı dünya görüşünü ifade etmektedir.
Resimde kafes arkasında oturan sosyal ortamdan soyutlanmış kadın imgesi, Cumhuriyet öncesi
düzeninin kadına bakış açısını betimlemektedir. Diğer resim ise, yeni devlet düzeninin ve inkılâbın
kadına bakışını yansıtmakta, kadınları her alanda erkeklerle eşit haklara sahip görmeyi amaçladığını
açıkça ortaya koymaktadır. Kadına bakış anlamında iki farklı ideolojiyi betimleyen söylem ve
resimler günümüz siyasal zeminde hala tartışma konusu olmayı sürdürmektedir. Gazetedeki diğer
fotoğrafların kadınların sevinç gösterileri ve minnettarlıklarına ilişkin olduğunu söylemek
mümkündür.
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Zaman gazetesinde konuya ilişkin fotoğrafların ise; kadınların sevinç gösterileri ve
minnettarlık odaklı olduğu görülmüştür. Bunların dışında da gazete başka bir fotoğraf
kullanmamıştır.

Sonuç
Her iki gazetenin de kadınların siyasal haklarını elde etmeleri konusuna olumlu bir söylemle
yaklaştıkları görülmüştür. Bu dönemde siyasal gündem ile yazılı basın gündeminin farklılaşmadığı
görülmüştür. Kadın konusu bu üç aylık dönemde gazetelerde en sıklıkla yer alan konu olmuştur. Bu
nicel fazlalığın yanı sıra, nitel olarak da kadınları politikaya yönlendirecek ve bu konunun önemine
vurgu yapan haberler çıkmıştır. Zaman gazetesinde yer alan haberler genellikle bilgi vermeye
yöneliktir ve kadın siyasetçilerin nitelikleriyle ilgili bir habere rastlanmamaktadır. Cumhuriyet
gazetesi ise, ilk defa kadını siyasal bir temsilci olarak ele almış ve fikirlerine, düşüncelerine,
projelerine geniş yer vermiştir. Ancak kadınların seçme-seçilme hakkı ile ilgili haberlerde bunun
bir insan hakkı olduğuna dair hiçbir vurgu yapılmamış, kadınların bu hakları Atatürk’e ve erkeklere
borçlu olduğu, bu nedenle minnettarlık duymaları gerektiği yoğun bir şekilde vurgulanmıştır.
Ayrıca kadınların Kurtuluş Savaşındaki çabalarına da yoğun olarak yer verilmiş, adeta kadınların
seçme-seçilme hakkı verilmesine bir dayanak, meşru bir neden aranmıştır. Bunun yanı sıra ilk defa
çıkarılmaya başlanan kadın sayfalarında sadece bir defa siyasetle ilgili bir haber yer almıştır. Onun
dışında bu sayfalarda kadınların ev içi rollerine ve nasıl iyi bir anne/eş olacaklarına dair tavsiyelerin
yer aldığı yazılar çıkmıştır.
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Kasım 1934-Şubat 1935 gazeteleri Cumhuriyet ruhunu sonuna kadar yansıtmaktadır.
Kadınlara bu hakların verilmesiyle inkılâbın tamamlanacağı sık sık vurgulanmıştır. Sonuç olarak,
kadının seçme-seçilme hakkının ilk kazanıldığı tarihlerdeki iki gazeteye yansıması birbirinden farklı
olmamıştır. Dolayısıyla haberlerde genellikle Atatürk’e ve Cumhuriyet kadrolarına duyulan
minnettarlık ön plana çıkarılırken, bu düzenlemenin insan haklarının bir gereği olduğu hiç
vurgulanmayarak haber bağlam bilgisinden yoksun bırakılmıştır. Cumhuriyet gazetesinin kadınların
siyasal temsilciliğine ilişkin haberleri zaman gazetesine oranla daha fazla sayıdadır. Cumhuriyet’te
Zamandan farklı olarak kadın adayların ve vekillerin niteliklerine ilişkin haberlere yer verilmiştir,
zaman sadece kadın adayların isimlerini saymakla yetinmiştir. Cumhuriyet gazetesi zaman
gazetesinden farklı olarak İslamiyet’ten önce Türk kadınının durumuna ilişkin yazılara da yer
vermiştir. Cumhuriyet’te nitelikleri daha fazla ön plana çıkaran yazıların yer aldığını söylemek
mümkündür.
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DİJİTALLEŞME İLE BİRLİKTE HABER ODALARINDA NE OLDU?
BASILI GAZETE – DİJİTAL GAZETE KARŞILAŞTIRMASI: HÜRRİYET
ÖRNEĞİ
WHAT HAS DIGITALIZATION CHANGED IN JOURNALİSM? PRINTED NEWSPAPER
AND WEB SİTE COMPARİSON: EXAMPLE of HURRIYET NEWSPAPER
Şadiye DENİZ
Doç. Dr., Ege Üniversitesi
ÖZET
Yeni medya ortamları, hayatımızın her alanını dönüştürmekle kalmadı, bazı meslek gruplarının iş
yapma teknik ve tarzlarını ciddi bir şekilde etkiledi. Bu alanlardan biri olarak gazetecilik karşımıza
çıkmaktadır. Geleneksel medyanın en bildik haber yazma ve sunma kriterleri, yerini dijitalliğin
gerektirdiği hız ekseninde bambaşka koşullara bıraktı. Zaten günlük tüketilen bir iş olan gazetecilik,
dijitalleşmeyle birlikte anlık tüketilir hale geldi. Bu yoğun zaman baskısı, haber yazımı, teyidi,
denetimi süreçlerini de etkiledi, hatta tahrip etti. Öyle ki, hem basılı, hem çevrimiçi versiyonu olan
gazetelerde, aynı basın kuruluşunun neredeyse birbirinden bağımsız iki versiyonu gibi sonuçlar
ortaya çıktı. Bu çalışmada öncelikle olarak dijitalleşmenin gazeteciliği nasıl etkilediği konusunda
literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak görüşler ortaya konulacaktır. İkinci olarak ise, aynı
gazetenin basılı ve dijital versiyonu arasındaki farklılığı ortaya serebilmek adına, Hürriyet
gazetesinin aynı gündeki hem basılı, hem çevrimiçi versiyonu incelenecektir. Hürriyet’in tercih
edilmesinin nedeni; hem ana akım medyayı temsil etmesi, hem de dijital versiyonu en çok tıklanan
gazete olmasıdır.
Bu karşılaştırma yapılırken; haberlerin /manşetlerin sıraları, haberlerin kategorileri, haber değeri
olup olmadığı, haberlerin dili, haberlerde kullanılan görseller kriterlerine bakılacaktır. Basılı
gazetede hangi haberin manşette ön plana çıkarıldığı, dijitaldeki manşetlerin nasıl sıralandığı, basılı
gazete ile çevrimiçi versiyon arasında haber dili, başlık, alt başlık seçimleri konusunda bir farklılık
olup olmadığı, haberlerde kullanılan fotoğrafların farklılaşıp farklılaşmadığı, gazetenin hangi
türündeki haberlerin haber değeri ve haber faktörlerini taşıdığı soruları, araştırmanın cevap bulmayı
amaçladığı konulardır. Dijitalliğin doğurduğu multimedya ve etkileşimlilik gibi özellikler, basılı
gazetelerde olması mümkün olmadığı için araştırmanın soru kategorileri dışında tutulmuştur. Haber
dili, haberin önemlilik sırası gibi klasik gazetecilik refleksleri bakımından bir karşılaştırma
yapılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Dijital Gazete, Clickbait, Haber Değeri
ABSTRACT
New media has not only transformed every aspect of our lives, but has also seriously affected the
business making techniques and styles of some professional groups. Journalism is one of these
areas. The most familiar news writing and presenting criteria of traditional media have been
replaced by completely different conditions on the speed axis required by digitalism. Already a
daily consumed job, journalism has been consumed instantly with digitalization. This intense time
pressure also affected and even destroyed the processes of news writing, confirmation, and
supervision. As a matter of fact, in the newspapers, both printed and online, results appeared as two
independent versions of the same press. In this study, first of all, opinions about how digitalization
affects journalism will be presented by using literature studies. Secondly, in order to reveal the
difference between the printed and digital versions of the same newspaper, both the printed and
online versions of Hürriyet will be reviewed. The reason why Hürriyet is preferre is that it
represents the mainstream media and the digital version is the most clicked newspaper at the same
time.
While this comparison is made; the order of news / headlines, categories of news, whether it
has news value or not, language of news, visual criteria used in news will be examined. Which news
in the printed newspaper is highlighted in the headline, how the headlines in the digital are sorted,
whether there is a difference between the printed language and the online version in terms of news
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language, headline and subheading or not, whether the photos used in the news differ, the type of
news and news factors that the newspaper carries. are the subjects that the research aims to clarify.
Features such as multimedia and interactivity created by digitalism are excluded from the question
categories of the research as they can not exist in printed newspapers. A comparison will be made in
terms of classic journalistic reflexes such as news language and the importance sequence of the
news.
Keywords: Digital Newspaper, Clickbait, News Factors
GİRİŞ
Dijitalleşme, günümüzde hayatımızın en alanına nüfuz etmiş durumda. Mutlu Binark’ın da
belirttiği gibi yeni medya araçları artık “bedenin bir uzantısı haline dönüşmüş” (Binark,
https://yenimedya.wordpress.com/calismalar/), gündelik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası,
vücudumuzun bir uzvu gibi olmuştur. Gazetecilik de en çok dönüştürdüğü meslek kollarından biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel medyada bir haberin yayılımı ancak sınırlı bir okuyucu
kitlesi kadarken, dijital gazetecilikte, herkesin her an ulaşabildiği, daha fazla sayıda insanı içeren bir
alan olmuştur. Dijital gazeteler, basılı gazetelerden farklı olarak, alan sıkıntısının olmadığı, video,
ses, yazı, görüntü gibi haberin tüm formatlarda sunulabildiği, arşive ulaşmanın kolaylaştığı pek çok
avantaj sunmaktadır. Bu avantajlar dijital gazeteciliğin pek çok türünün çıkmasına sebep olmuştur.
Mark Deuze dijital ortamda cereyan eden habercilik türlerinin hepsine online gazetecilik adını verir
ve bunları ana akım haber siteleri, endeks/kategori siteleri, eleştiri/yorum siteleri ve
paylaşım/tartışma siteleri olmak üzere dört kategoriye ayırır (Deuze, 2003, 2). Bu çalışmada, ana
akım haber siteleri arasında sayılan www.hurriyet.com.tr ve Hürriyet gazetesinin kendisi
incelenecektir.
Dijital gazeteciliğin basılı gazetecilikten farklı olarak; daha fazla yere sahip olması, daha
fazla manşet atılmasına olanak sağlaması, hiperlinkler, etkileşimlilik, okur yorumlarına göre
haberin biçimlendirilmesi, fotoğraf, video, simülasyon gibi her türlü dijital formatın kullanılmasına
olanak sağlaması gibi pekçok avantajı bulunmaktadır. Tüm bu özellikler, gazeteciliğin bambaşka
pratikler geliştirmesine sebep olmuştur. Bu pratiklerin bir kısmı daha iyi bir habercilik için olanak
sunarken, bir kısmı etik sorunları da beraberinde getirmiştir. John V. Pavlik’in “New Media and
Journalism” (2001) kitabında, dijital haber üretiminde karşılaşılan etik sorunlar olarak; dijital
manipülasyon, onaylanmamış elektronik bilgi kullanımı, aşırı enformasyon, telif hakkı ve
mahremiyet yasalarının ihlali maddelerini saymaktadır. Online içeriğe dair endişelerle ilgili ise,
normalde basılı bir gazetede bir haberin başında yer almayacak reklamların, bannerların,
tanıtımların dijitalde büyük oranda yer alması, yer kaplaması ve haber ile reklam ayrımının
karışmasını belirtmektedir. Bununla ilgili olarak, haber ile reklam/tanıtım içeriğinin tüm sayfada
açık bir şekilde ayrılmasını, ‘tanıtım/advertorial’ etiketinin açık bir şekilde yazılmasını, reklam
içeren ama habermiş gibi görünen içeriklere hiçbir editörün başvurmamasını, haber içeriğine reklam
linki konulmamasını önermektedir (Pavlik, 2001, 82- 92). Pavlik, Media in the Digital Age
kitabında ise, özellikle sitelerin kopyalanması ve izinsiz kullanılması ile ilgili etik sorunlara
değinmekte ve site intihallerini önlemenin yollarına dair öneriler getirmektedir (Pavlik, 2008, 234266). Gazetecilikte SEO gibi yeni meslek kolları ve iş alanları doğmuş, ana akım medyada çalışma
olanağı bulamayan gazeteciler, yeni medya aracılığıyla kendilerine yeni mecraalar bulmuştur. Bu
çalışmada basılı gazete ve aynı gazetenin çevrimiçi versiyonu ele alınarak habercilikte nasıl bir
farklılaşma olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Dijital Gazete ve Basılı Gazete Karşılaştırması: Hürriyet Örneği
Basılı gazete ile dijital versiyonu arasındaki karşılaştırmada en çok rastlanan farklılık basılı
gazetede tek manşet olurken, dijital versiyonunda manşet sayılarının 30’a, sürmanşetin 5’e kadar
çıkabilmesidir. 12 Ekim 2019 tarihli Hürriyet gazetesinde “4 günde Resulayn” adlı tek manşet
varken, hürriyet.com.tr de 15 manşetin, 5 sürmanşetin olduğu görülmüştür.
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Bu kadar çok manşet alanı varken, manşetlerde gündemdeki konuların yanında, normalde
haber değeri taşımayan ve basılı gazetede haber olmayacak olan konuların da yer aldığı
görülmüştür. Hürriyet gazetesinin çevrimiçi versiyonunda ilk sırada yine gündemdeki konular
vardır ancak normal basılı bir gazetede haberleştirilmeyecek konuların da manşette yer aldığı
görülmüştür. Bunlar şöyledir;

Bunun yanı sıra gündemdeki konulara ilişkin manşetlere de rastlanmıştır. 15 manşetin 8
tanesi, magazin ya da merak uyandıran başlıktan oluşmaktadır. 7 tanesi gündem konularıyla
ilgilidir. Gazetenin basılı versiyonundaki ilk sayfa şöyledir:
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Dijital gazete ile basılı gazete arasındaki en temel farklardan biri başlıklarda ortaya
çıkmaktadır. Dijitalliğin hız ve tıklanma odaklı oluşu, geleneksel habercilikte karşılaşılmayacak
başlıkların atılmasına neden olmaktadır. Daha fazla tıklanma, dolayısıyla daha fazla reklam kaygısı,
tık tuzağı denilen başlıkların atılmasına neden olmaktadır. Bu etik bir sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Hızın başat unsur olmasının neden etik sorunlar doğurduğunu Günseli Bayraktutan
(2012) şöyle ifade etmektedir: “Etik muhakeme zaman ister, neyin doğru neyin yanlış olduğuna
karar vermek için bir süre gerekir, ancak yeni medyada her şey hızlı gelişmektedir….Hız ise etik
muhakemeyi zaman zaman ihmal etmenize neden olabilecek bir faktördür” (Bayraktutan, 2012,
251). Tık yemi ya da tık tuzağı denilen, tıklanmadan ne anlattığı belli olmayan başlıklarla ilgili
literatürde oldukça çalışma bulunmaktadır (Blom & Hansen, 2015: 87-100; Chen, Conroy & Rubin,
2015: 15-19; Özyal, 2016; Dönmez, 2010; Işık &Koz, 2014). Bu çalışmalarda, yapılan ülke
özelinde popüler olan haber sitelerindeki haber başlıkları incelenmiş ve çeşitli sonuçlar elde
edilmiştir. Chen ve arkadaşları çalışmalarında, tık tuzağını; temel amacı dikkat çekmek ve
ziyaretçileri o linke tıklamaya cesaretlendirmek olan içerik olarak tanımlanmaktadır. Tık tuzağı,
online gazetecilikte söylentinin ve yanlış enformasyonun hızlı yayımının bir karışımıdır ve bu tür
haberler yanlış haberlerdir (Chen & Conroy & Rubin, 2015, 15). Hakan Dönmez’in çalışmasında;
bu başlıkların haber değeri varmış izlenimi uyandıran ve tıklanan haber başlığı ile haberin kendisi
arasında tam bir paralellik, birlik ve bütünlük gözetilmediği sonucu ortaya çıkmıştır (Dönmez,
2010: 105). Tık yemi olarak nitelendirilen başlıklar için farklı çalışmalarda farklı isimler
kullanılmıştır. Chen, Conroy ve Rubin (2015: 15) bunlara “yanlış haber”, Işık ve Koz (2014) “çöp
haber”, Dönmez (2010: 105) ise “kapan manşetler” demeyi tercih etmişlerdir. Basılı gazetede, ideal
bir haber başlığı haberi özetlemelidir. Dijitalde ise; merak uyandırarak tıklanmayı arttırmak için;
başlıklarda anahtar kelime/ etiket kullanımı, yarım cümleler, belirsiz özneler, soru cümleleri
kullanılan stratejilerden bazılarıdır. Dijital gazetelerde yapılan hızlı bir gözatma işleminde şu
başlıklara rastlanmıştır; “Ünlü sanatçıdan kötü haber”, ”UEFA’dan flaş karar!”
“Galatasaray’a…..,”, “Annesini gören…..”, “Türkiye’nin en itibarlı meslekleri belli oldu. İlk
sırada…”, “O adada her şey serbest”, “Bir ilçenin gözyaşları”, “Bir banka daha adını değiştirdi”.
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Özneyi / nesneyi gizleme, yarım ifadeler, arama motorlarında en çok aranan anahtar
kelimelerin başlık içine sıkıştırılması ve tekrar edilmesi en çok kullanılan stratejilerdir. Bu tür haber
başlıkları, merak uyandırmakta ve haberin içine girmeden aslında haberin neyi anlattığı
anlaşılmamaktadır. Okur, habere tıklamadan içerikle ilgili ya hiçbir fikre sahip olmamakta ya da
yanlış bir kanıya kapılmaktadır. Bu başlıkların temel özelliği eksik ya da yanlış bilgi vermektir.

13 Ekim 2019 tarihindeki Hürriyet gazetesinde bu kategoride yer alan haberler şöyledir:
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Dijital gazetecilikle basılı gazete arasındaki en belirgin farklardan biri; dijital gazetelerde en
yaygın arama motoru olan Google’da yapılan aramalara dair haberlerin yer almasıdır. Google
odaklı haberciliğin çeşitli kategorileri vardır. Google’da trend olan aramalar ve evergreen içerik
kategorisinde haberler yapılmaktadır. Evergreen içerik zamansız içerik olarak tanımlanmakta,
sağlık, yiyecek, şans oyunları çekilişleri gibi durumları içermektedir. Ölmez içerik olarak da
söylenmektedir. 13 Ekim 2019 tarihinde Google da trend olan konular; ayı balığı, Weimar
Cumhuriyeti, Acun Ilıcalı, Hevin Halef, Danimarka İsviçre’dir.
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Bir de bunların dışında dijital gazetelerde ölmez içerikler denilen (evergreen içerikler)
vardır. Hürriyet gazetesinde bu kategoride değerlendirilebilecek haberler şunlardır:
Okul dönemindeki çocuklar ne yemeli,
En güzel erkek bebek isimleri ve anlamları,
Çocuklarda iştahı açmak için çok etkili tavsiyeler,
Sayısal loto çekiliş sonuçları
5g hayatımızı nasıl değiştirecek,
Afilli aşk 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kyk burs ve kredi başvuruları için tarih belli oldu mu?
Altın fiyatları ne kadar?
Kuşluhan köyü nerede
Fransa – Türkiye maçı ne zaman
Bu haberlerin içeriklerin hiçbiri basılı gazetede yer almamaktadır. Basılı gazete ile dijital
versiyonu arasında haber yazımı, kaynağı, sunumu ve etik açıdan büyük farklılıklar olduğu
görülmüştür. Evers’e göre dijital gazetecilikteki etik sorunlar; “haber ile ticari enformasyon
arasındaki sınırların belirsizleşmesi, online içeriğin çok hızlı bir şekilde yayınlanması, başka bir
deyişle prematüre olması, hatalara daha kolay yol açan bir mecraa olması, haber siteleri ya da
bloglardaki enformasyona güvenirlik, gazeteci yurttaş ayrımının birbirine karışması”dır (Evers,
2010, 328). Basılı bir gazetede haberin başında yer almayacak reklamlar, bannerlar, tanıtımlar
dijitalde kullanılmaktadır.
SONUÇ
Gazeteciliğin dijitalleşmesi ile birlikte Baumann’ın yeni medya ortamları için söylediği gibi,
oyuna artık yeni bir kart dâhil olmuştur ve yeni oyun kurallarına göre meslek dönüşüm geçirmiştir.
Dijitalleşme ile birlikte habercilik açısından ortaya çıkan farklılıkları; tıklanmanın ve hedefinin en
başat unsur haline gelmesi, haberlerin kontrole olanak sağlamayacak şekilde hızlı üretilmesi ve
bunun doğurduğu etik sorunlar, masabaşı haberciliğin artması, normalde basılı gazetede
haberleştirilmeyen konuların manşete taşınması, reklam / haber ayrımının zorlaşması, haber
başlıklarının haberin özetini içermemesi, etkileşim unsurunun daha fazla olması, arşiv olanaklarının
artması olarak nitelemek mümkündür.
Dijital gazetecilik, okurun haber hakkında ne düşündüğünü söyleyen ölçümler, rakamlar,
yorumlar gibi etkileşimlilik alanları içermektedir. Bu, bir taraftan avantajlı bir duruma işaret
ederken, öte yandan haber değeri, haber faktörü konularının göz ardı edilmesi, haberlerin teyid
edilmeden servis edilmesi gibi dezavantajlı uygulamalar ortaya çıkarabilmektedir. Okurun buradaki
en önemli rolü, haberi tıklama üzerinedir. Tıklanan haber sitede varlığını sürdürür, bu nedenle
normalde haber değeri taşımayan bir magazin haberinin sitede yer aldığını görürüz hatta sadece yer
alması değil, manşeti bile işgal edebilir. Daha fazla tıklanma daha fazla reklam anlamına geldiği
için dijitalde en önemli unsur olmuştur. Basılı bir gazetede ise, bu çalışmada da görüldüğü gibi hala
gündemdeki konuların manşete taşındığı görülmektedir. Diğer kategorilere ilişkin haberler kendi
sayfalarında yer almaktadır. Basılı gazetede okurun etkisi tiraj kadar sınırlı ve dolaylı iken, dijitalde
bu etki altına yapılan yorumlar, tıklamama, haberin içinde kalmama gibi davranışlarla doğrudan ve
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ölçülebilir durumdadır. Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür; aynı gazetenin basılı ve çevrimiçi
versiyonları iki ayrı gazete gibidir, habercilik açısından. Çünkü ikisini etkileyen parametreler
tamamen farklıdır ve ona göre haberlerini şekillendirmektedirler.
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VERİ GAZETECİLİĞİNDE WEB TABANLI APLİKASYON KULLANIMI:
WORKBENCH
Tolga ÇELİK
Dr.Öğr.Üyesi, Ege Üniversitesi
ÖZET
Gazetecilik alanında son 20 yılda önemli değişimler ve gelişimler yaşanmıştır. Özellikle web 2.0
teknolojilerinin ortaya çıkışından sonra dünyanından her yanından adeta bir “enformasyon
bombardımanı” şeklinde internet ortamına yüklenerek birikmeye başlayan veri yığınları ile haber
üretimi yapabilmek gazeteciler için bir yandan büyük bir şans olarak görünürken diğer yandan da
bu büyük veri dağından anlamlı bir veri seti oluşturup bunu analiz edip haberleştirebilmek de
gazetecilik formasyonundan farklı olarak başka yeteneklerin de gerekliliğini beraberinde getirmiştir.
Wikileaks belgelerinin sızdırıldığı 2011 yılı gazetecilikte yeni bir dönemin başlangıcına da işaret
etmiştir. Veri gazeteciliği adı verilen bu dönemde binlerce sayfalık veri içerisinden veri kazıma
yöntemi ile veri seti oluşturup bunların filtrelenmesi, analiz edilmesi, görselleştirilmesi ve
nihayetinde de hikayeleştirilerek haber haline getirilmesi süreçlerinden oluşan habercilik yöntemi
popüler hale gelmiştir. Veri gazeteciliği süreçlerindeki işlemlerin yapılabilmesi için gazetecilik
bilgisinden farklı olarak istatistik, internet kullanımı, yazılım kullanımı ve belki biraz da kodlama
bilgisi gerekliliği de ortaya çıkmıştır. Geçtiğimiz yaklaşık 10 yıl içerisinde bu amaçla geliştirilmiş
pek çok yazılım ve araç gazetecilerin kullanımına sunulmuştur. Bunların bir kısmının kullanımı pek
zor olmasa da büyük kısmının kullanımı için yazılım kullanım becerisi yüksekliği gerekmektedir.
Sadece gazetecilik bilgisi veri haberciliği yapılabilmesi için yeterli değildir. R Dili, Python gibi
programlama dilleri, Tableau, Open Refine gibi veri işleme araçlarının kullanımının öğrenilebilmesi
için zaman ve emek gerekmektedir. Veri gazeteciliği yeni bir konu olduğu için de bu alanda
yazılmış Türkçe yayın bulmak zor olduğu gibi, bu alanda kullanılan yazılımları ya da programlama
dillerinin öğrenilebileceği kurs ve eğitimler bulmak da oldukça zordur. 2018 yılında Columbia
Üniversitesi Gazetecilik Okulu tarafından geliştirilen Workbench isimli web tabanlı aplikasyon ise
tüm bu süreçleri çok fazla yazılım bilgisi gerektirmeden yapılabilmesine olanak sağlamıştır. Bu
çalışmada veri gazeteciliği süreçlerinden kısaca bahsedildikten sonra workbench uygulaması
kullanılarak dijital ortamdan nasıl veri çekilebileceği, temizlenebileceği, filtrelenebileceği ve
görselleştirilebileceği örnek uygulamalar ile anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Veri Gazeteciliği, Workbench, Büyük Veri

GİRİŞ
Çeşitli kaynaklardan elde edinilen bilgiyi ve haberi okura aktarma işi olarak kısaca tarif
edilebilen gazetecilik mesleğinin ana malzemesi de doğal olarak bilgidir. Gazetecinin bu görevini
etkin bir şekilde yapabilmesi için habere, olaya, olguya, belgeye ve bilgiye hızlı ulaşması ve haber
hikayesi haline getirmesi gerekmektedir (Vikipedi, 2019). 1960lı yıllardan itibaren bilgi
teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, internetin toplumsal hayata girişi ve bilgi toplumuna geçiş
sürecinde “bilgi” en önemli üretim aracı haline gelmiştir. Bilgiye dayalı ekonominin yükselişi ile
birlikte bilginin üretimi, depolanması ve işlenmesi çok önemli hale gelmiş, tüm sektörler bilgi
teknolojilerine adaptasyon sürecine girmiş, gazetecilik alanı da bu değişimden önemli ölçüde
etkilenmiştir. Özellikle 1990 yılında HTML dilinin icadı ile birlikte bugünkü anlamda internetin
hayatımıza girişi ile birlikte bilginin üretiminde ciddi artış meydana gelerek “Büyük Veri”
kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Büyük veri setleri büyük, çeşitli, karmaşık,
uzunlamasına ve / veya dağıtılmış veri kümeleridir. Bu veri kümeleri çeşitli internet işlemleri, eposta, video, görseller, sensörler, metinler ve diğer tüm dijital kaynaklar vasıtası ile üretilir
(Agnellutti, 2014). Üretilen bu büyük veri setlerinden anlamlı sonuçlara, olgulara, haber değeri
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taşıyan bilgiye ulaşmak ve toplumu ilgilendiren bir hikaye oluşturmak ise gazetecilerin ve
gazetecilik eğitimi veren eğitim kurumlarının en önemli gündemi haline gelmiştir.
BÜYÜK VERİ VE GAZETECİLİK İLİŞKİSİ
Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, internetin kullanıcı sayısının dünyada her geçen yıl
katlanarak artması, bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi cihazların kullanımının ve sahipliğinin her
geçen gün hızla artması sonucu ortaya çıkan durumda her an farklı türde milyonlarca veri
üretilmektedir. Domo’nun 2019 raporuna göre dünyada her dakika 511.200 tweet atılmakta, 55.140
adet instagram post paylaşılmakta, 188 milyon e-posta yollanmakta, 4.497.420 Google araması
yapılmakta ve 4,5 milyon Youtube videosu izlenmektedir. Ocak 2019 itibariyle dünya nüfusunun
%56,1 nin internete erişimi vardır ve bu oran yaklaşık 4,39 milyar insana karşılık gelmektedir
(Domo, 2019). Bu muazzam kitle her dakika çeşitli cihazlardan her dakika milyonlarca aktivite
yaparak büyük verinin katlanarak artmasına sebep olmaktadır. Kişisel bilgiler, ilgi alanları, fikirler,
fotoğraflar, konum bilgileri, devlet tarafından açık kaynak olarak paylaşılan veri setleri, web
günlükleri, videolar ve sosyal medyada üretilen farklı türdeki içerikler devasa bir bilgi yığını
oluşturmaktadır.
Büyük Veri ile Gazetecilik ilişkisinin başlangıcı olarak 26 Temmuz 2010’da Amerikan
ordusunun 2004–2009 yılları arasında Afganistan Savaşı ile ilgili binlerce belgesinin Wikileaks,
The Guardian, The New York Times ve Der Spiegel gazeteleriyle birlikte açıklaması kabul edilir.
Belgelerde sadece Irak savaşıyla ilgili 391 bin kayıt vardı. Haberciler bu binlerce sayfalık verilerin
içerisinden bir şeyler çıkarabilmek için haftalarca çalışmış, bilgisayar tabanlı her türlü aracın
desteğine ihtiyaç duymuştu. Bu belgelerin içerisinde binlerce rapor vardı üstelik bunların çoğu
metindi, rapordu, adresti, ham belgelerdi (Dağ, 2019). Bu ham belgelerin ve metnin bilgisayar
yardımı olmadan çözümlenmesi, analiz edilmesi ve işe yarar bir bilgi ortaya çıkarılması çok zordu.
Bu süreçte bu üç kurumun gazetecileri binlerce sayfalık belgelerden oluşan bu dokümanların
ayrıştırılması, kategorize edilmesi, ölçülebilir veri setlerine dönüştürülmesi ve analiz edilmesi için
birlikte çalışarak “veri gazeteciliği” adı verilen yeni bir tür gazetecilik pratiğinin ortaya çıkmasına
öncülük etmişlerdir.
VERİ GAZETECİLİĞİ
Veri Gazeteciliği, en kısa tanımı ile veri ile habercilik yapmaktır. Haberin temel kaynağı doğal
olarak veridir ancak burada mevzu edilen büyük boyutlu, tekil olarak anlamlandırılamayan, çeşitli
yazılımlar yardımı ile işlenip analiz edilebilen ve görselleştirilebilen verilerdir.
1900 lü yıllarda basit düzeyde veri seti oluşturularak veri haberciliği yapıldığına dair örnekler
mevcuttur. Bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile Bilgisayar Destekli Raporlama ismi ile de veri
haberciliğinin öncülleri olarak sayılabilecek çalışmalar bulunmaktadır. Ancak 2011 yılındaki
Wikileaks belgelerinin ortaya çıkmasından sonra büyük boyutlu, binlerce sayfalık dökümanlardan
oluşan bilgilerin veri seti haline getirilerek haber haline getirilmesi konusu çok daha fazla önem
kazanmıştır. Bu aşamadan sonra gazeteciler, istatistikçiler ve yazılımcılarla çok daha fazla birlikte
çalışmalar yapmaya başlamışlar, internet ortamındaki büyük veri ile ilgili tüm sektörlerin veri
madenciliği yapmasından da faydalanarak, bu konularda geliştirilen yazılımları ve programlama
dillerini gazetecilik faaliyetlerinde de kullanmaya başlamışlardır. R dili buna verilebilecek güzel bir
örnektir. Veri madenciliğinde kullanılan R dili günümüzde veri gazeteciliğinde kullanılan önemli ve
yeni nesil gazeteci adaylarının öğrenmesinde büyük fayda olduğu kabul edilen bir programlama
dilidir.
Veri gazeteciliğinin dört temel adımı vardır: veri toplama, filtreleme-temizleme, analizgörselleştirme, hikayeleştirme.
Veri Toplama
Veri gazeteciliğinin temel malzemesi olan verinin toplanması işleminde çeşitli yöntemler
mevcuttur. Habere konu olan veriler hazır bir veri seti üzerinden hazırlanabilir. Devlet ve sivil
toplum örgütleri, çeşitli özel şirketler, projeler vasıtası ile oluşturulan veri setleri dijital dosya
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formatında temin edilerek üzerinde çalışılabilir. Burada veri seti CSV gibi bir dosya formatında
olduğunda veri gazeteciliği araçlarının tamamı tarafından işlenebilir olacaktır.
Haber için kullanılacak olan veri seti hazır değilse gazeteci kendisi veya bir ekip ile birlikte
çalışarak veri seti oluşturabilir. Bu yöntem de dünyada çeşitli ülkelerden gazetecilerin ortak
çalışmaları ile uyguladığı yöntemlerdendir.
Veri Temizleme – Filtreleme
Veri seti oluşturulduktan sonra tablolardaki veriler içerisinde yazım yanlışları, gereksiz
karakterler, ikilemeler gibi problemli kısımlar Open Refine tarzı yazılımlar ile
temizlenebilmektedir. Aynı şekilde tabloda gerekli olmayan kısımlar da bu programlar vasıtası ile
filtrelenerek istenen biçime dönüştürülebilir.
Veri Analizi ve Görselleştirme
Temizlenip filtrelendikten sonra işlenmeye hazır hale getirilen veri seti haber için gerekli
grafik, harita gibi görselleştirme işlemine alınır. Bu adımda Tableau, Pictochart, Google Fusion
Tables gibi pek çok yazılım veya web uygulamasından faydalanılabilmektedir.
Hikayeleştirme
Tüm süreçler tamamlandıktan sonra mevcut malzemeler ile bir haber hikayesi oluşturma
işleminde gazetecilik formasyonuna ihtiyaç olacaktır. Gazetecilik birikiminin en önemli kullanım
yeri burası olacaktır. Hangi grafiğin ya da haritanın tam olarak ne anlattığını ancak bu konuda
arkaplan bilgisine sahip olan bir gazeteci tarafından en doğru şekilde yorumlanacaktır. Bir yazılımcı
ya da istatistikçi tarafından sadece sayılardan ve görsellerden oluşan içerikler gazeteci için haberin
hikayesinin unsurlarını oluşturacaktır.

•
•
•
•
•
•

WORKBENCH
Workbench, Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu tarafından 2018 yılının başlarında
geliştirilen bir veri gazeteciliği projesidir. Veri toplayarak veri seti oluşturma, bazı durumlarda web
ortamından kazıma yöntemi ile veri toplama, toplanan verilerin içerisinden ilgisiz olanların
temizlenmesi - filtrelenmesi ve görselleştirme süreçlerinden oluşan
veri
gazeteciliğinin
programcılık ve kodlama bilgisi olmadan etkin bir şekilde yürütülmesi zordur (Medium, 2019). R
ve Phyton gibi programlama dillerine ihtiyaç duymadan, Tableau gibi karmaşık yazılımları
öğrenmeye gerek kalmadan daha basit bir arayüze sahip olan ve veri gazeteciliği süreçlerinin
tamamını tek bir panelden yapılabilmesini sağlayan açık kaynak kodlu workbench ile şu işlemleri
yapabilirsiniz;
Web sayfalarından veri kazıyabilir
Open Refine benzeri bir arayüz kullanarak veri temizleyebilir
Veri değişimlerini canlı olarak izleyebilir
Elektronik tablo formülleri ve ifadeleri kullanabilir
Canlı grafik ve verileri dışa aktarabilir
Özel işlem modülleri geliştirebilir ve paylaşabilirsiniz.
Workbench arayüzünde iş akışının veri ekleme, kazıma, temizleme, analiz ve görselleştirme
adımları mevcuttur. Ücretsiz bir hesap oluşturarak veya Gmail ya da Facebook hesabı ile arayüz
kullanılmaya başlanabilmektedir.
Kazıma

Veri Ekleme
URL den
Ekleme

HTML Kazıma

Twitter

HTML den
Tablo

Google Drive

Tablo Kazıma

Dosya Yükleme

Xpath ile
Kazıma

Temizleme
Veri
Dönüştürme
Metin
Temizleme
Satır-Sütun
Ekleme
Çıkarma
İyileştirme
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Analiz

Görselleştirme

Filtreleme

Sütun Grafiği

Formül Ekleme

Kelime Bulutu

Gruplama

Dağılım Grafiği

Duygu Analizi

Histogram
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Tablo 1: Workbench İşlem Adımları (Conti, 2019)

•
•
•
•

Workbench aracı ile veri gazeteciliği çalışması yapabilmek için bir kaç adımdan oluşan
işlemler yapmak gerekmektedir. İlk olarak üzerinde çalışılacak veri setinin arayüze aktarılması için
yöntemler şu şekildedir;
Açık kaynak kodlu bir web sitesinden CSV, JSON veya Excel dosyası formatında bir veri seti
dosyası çekilebilir.
Twitter kullanıcı hesabınız kullanılarak erişime açık olan başka bir hesabın attığı max 3200 tweet,
bir konu veya hashtag ile ilgili 18000 e kadar tweet veya bir twitter listesinden tweet çekilebilir.
Google Drive hesabınızda bulunan Google sheets, Excel, CSV, ve TSV formatındaki dosyalar
çekilebilir.
Bilgisayarınızda bulunan bir veri seti dosyası da yüklenebilir.
Analiz edilecek veri seti hazır bir dosya şeklinde değilse veri kazıma yöntemi kullanılmaktadır.
Workbench bir HTML sayfasındaki tabloyu kazıyabilir. HTML sayfasında tabloya
dönüştürülebilecek içerikleri kazıyıp tablo şeklinde kendi arayüzüne aktarabilir. HTML dilinde
kodlanmamış web sayfalarından ise XPATH aracı ile verileri çekebilir.
Dosya yükleme veya kazıma yöntemi ile workbench arayüzüne aktarılan veri seti için ikinci
adım temizlemedir. Veri seti üzerinde çalışılmayacak verilerden bu adımda temizlenir. Satırlarda
veya sütunlarda hücre içerisinde istenmeyen karakterler komutlar ile silinir. Boşluklar temizlenir.
Metin, tarih&saat, sayı türündeki içerikler bir başka tür içeriğe dönüştürülebilir. Birden fazla sayıda
girilmiş içerikler silinebilir. Aynı isimde olması gereken ama farklı biçimlerde girilen içerikler tek
bir biçime dönüştürülebilir.
Analiz adımlarında veri seti tablosunda üzerinde işlem yapılacak satır ve sütunlar belli
kriterlere göre filtrelenebilir. Çeşitli Excel türü formüller ile tabloda hesap işlemleri ile yeni satır ve
sütunlar oluşturulabilir. Yine belli kriterlere göre veriler gruplanabilir. Metin analizi yöntemi ile
duygu analizi yapılabilir.
Görselleştirme adımında ise histogram, satır ve sütun grafiği, dağılım grafiği ve kelime bulutu
oluşturulabilmektedir.
ÖRNEK UYGULAMA
Workbench uygulaması kullanılarak bir web sitesinden tablo kazıyarak, temizleme ve
filtreleme işlemlerinden geçirdikten sonra sütun grafiği oluşturulmak istendiğinde aşağıdaki adımlar
uygulanması gerekmektedir.
1.Adım: Veri Kazıma
İzmir Valiliğinin “İstatistiklerle İzmir” sayfasından ilçelere göre kadın ve erkek nüfusuna
ilişkin tabloyu kazıyalım. Link: https://app.workbenchdata.com/workflows/35851 şeklindedir.
Sayfadan alınmak istenen tablo sıralama olarak ikinci sırada olduğundan kazıma adımında bunun
belirtilmesi gerekmektedir. https://app.workbenchdata.com/workflows/ adresinden “create
workflow” butonu tıklandıktan sonra gelen ekranda ilk adım olarak “Scrape Table” seçilmelidir.

Resim 1: Web sitesinden tablo kazımak – Adım 1
İlk kutucuğa tablonun kazınacağı url adresi girilmelidir. Tablo sayfada ikinci sırada olduğundan
position kutusuna 2 yazılmalıdır.
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Resim 2: Tablo kazındıktan sonraki hali
Tablo web sitesinden kazındıktan sonra workbench arayüzüne taşındığında Resim 2 deki
şekilde görünecektir. Burada Sütun adları, ilk 2 satırdaki içeriklerin yeniden düzenlenmesi
gerekmektedir. Bu sebeple ikinci adımda Resim 3 deki şekilde “Delete Rows” işlemi yapılarak ilk
üç satır silinerek İzmir ilinin toplam sayılarının bulunduğu satırla birlikte diğer içerikler de
temizlenmiş olur.

Resim 3: Gereksiz satırların silinmesi – Adım 2
Uygulamanın üçüncü adımında sütun isimlerinin yeniden düzenlemesi olacaktır. Resim 4 te bu
adımla ilgili komut görülmektedir.

Resim 4: Sütun isimlerinin yeniden düzenlenmesi – Adım 3
Sütun isimleri düzenlendikten sonraki adımda hücrelerin içerisindeki boşluklar temizlenerek
rakamsal değerlerin olması gereken biçime dönüştürülmesi sağlanacaktır. Resim 5 te “Clean Text”
adımında yapılması gereken ayarlar görülmektedir.
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Resim 5: Hücre içeriklerinde gereksiz boşlukların temizlenmesi – Adım 4
Resim 5 te Toplam, Kadın ve Erkek isimli sütunlardaki tüm boşlukların temizlenmesi
komutunun çalıştırıldığı görülmektedir. Bir sonraki adımda aynı sütunların “metin” olan biçiminin
“sayı” biçimine dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu işlem ile ilgili adım Resim 6 da görülmektedir.

Resim 6 : Sütunların sayı biçimine dönüştürülmesi – Adım 5
Grafik oluşturma işleminden önce dağınıklığın ortadan kaldırılması amacı ile sütunların
içeriklerinin sıralanması işlemi için Adım 6 daki “Sort” adımı kullanılacaktır. İlçelere göre kadın
nüfusuna ilişkin grafik hazırlanması planlandığı için sıralama “Kadın” isimli sütuna göre
yapılacaktır.

Resim 7: Sütun sıralanması – Adım 6
Son adımda tablodan İzmir ilindeki ilçelere göre kadın nüfus dağılımını gösteren sütun grafiği
oluşturulacaktır. Resim 8 de ilgili adım ve yanında grafik görülmektedir.
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Resim 8: İzmir İli ilçelere göre nüfus dağılımı – Adım 7
SONUÇ
Gazetecilik, teknolojik gelişmelerden en hızlı etkilenen sektörlerden olduğundan bu alanda
çalışan ya da üniversitelerde bu bölümde okuyan öğrencilerin sürekli olarak yenilikleri takip edip,
bu değişimlere adapte olmak zorundadırlar. Aksi takdirde profesyonel anlamda yeni nesil
gelişmelerin gerisinde kalacak ve etkili gazetecilik yapma konusunda yetersiz olacaklardır.
Veri gazeteciliği sektörün son on yılında üzerinde en fazla konuşulan ve bu konuda
araştırmaların yapıldığı, farklı disiplinlerden araştırmacıların ve profesyonellerin ilgi duyduğu bir
pratik haline gelmiştir. Gazetecilik, istatistik ve yazılım disiplinlerinin bir arada kullanıldığı bu yeni
alan gelecekte de sektörün en önemli pratiklerinden olma özelliğini koruyacak hatta daha da
gelişerek yazılımcı gazeteciler yetişmesine sebep olacak gibi görünmektedir.
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YENİ MEDYA ÇAĞINDA HABER ODALARINDA YAŞANAN DEĞİŞİM VE
DÖNÜŞÜM : DRONE GAZETECİLİĞİ
Tolga ÇELİK
Dr.Öğr.Üyesi, Ege Üniversitesi
ÖZET
2000 li yıllardan bu yana yaşanan teknolojik gelişmeler gazetelerin haber odalarındaki araç-gereç
parkurlarında önemli yenilikleri de beraberinde getirmiştir. Farklı boyut ve özelliklerde
bilgisayarlar, cep telefonları, dijital fotoğraf makineleri gibi aletler gazetecilerin ayrılmaz parçaları
haline gelmiş, haber üretim sürecinde anahtar görev almaya başlamışlardır. Haberin olay anından
itibaren hızlı bir şekilde hazırlanıp haber odasına iletilmesi, canlı yayınlar veya direk olarak dijital
ortamdaki gazeteye haberin girilmesi için bu araçların etkin bir şekilde kullanımı, diğer
gazetelerden geri kalmamak için mecburi hale gelmiştir. Gelişen ve değişen bu teknolojik
ilerlemeler ile birlikte yeni nesil gazetecilik türleri de ortaya çıkmıştır. Veri gazeteciliği, hibrit
gazetecilik, yurttaş gazeteciliği gibi türlerin yanında son yıllarda bunların yanında literatüre yeni bir
tür gazetecilik daha eklenmiştir: drone gazeteciliği. Fotoğraf makinesi ve kameraların erişemediği
veya yetersiz kaldığı durumlarda dronelar gazetecilere toplumsal olaylardan, doğal afetlerin
yaşandığı bölgelerden veya etkinliklerden daha kolay görüntü elde edilebilmesini sağlamaktadır.
Haberin hikayesini zenginleştirmesinin yanında bir gözetim aracı olarak da kullanılabilen bu araçlar
çeşitli güvenlik endişelerini de beraberinde getirmektedir. Bu konuda çeşitli yasal düzenlemeler
dünyada olduğu gibi Türkiye de de bulunmaktadır. Drone kullanma ehliyeti sahibi olan ve devlet
tarafından yetkilendirilmiş kişilerin, belli şartlar altında izinli olarak kullanabildiği bu araçlar
hakkında farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı kesimler bu aracın gazeteciliğin gelişimi ve etkinliği
açısından önemli bir teknolojik gelişim olduğunu savunurken bazı kesimler ise droneları gözetim
toplumunun bir aracı olarak görmektedir. Bu çalışmada drone gazeteciliğinin tarihsel süreci, yasal
düzenlemeleri ve uygulama alanları anlatıldıktan sonra bu araç ile yapılmış örnek haber ve projeler
ile drone gazeteciliğinin Türkiye ve dünyadaki durumu hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Drone Gazeteciliği, Gazetecilik, Yeni Medya

GİRİŞ
Son 10 yılda yaşanan teknolojik gelişmeler gazetecilik alanında farklı pratiklerin ortaya
çıkmasına sebep olmuştur. Veri gazeteciliği, robot gazetecilik ve hibrit gazetecilik bunlardan
bazılarıdır. Geçmişi yaklaşık 100 yıl geriye giden insansız hava aracı olarak da bilinen Drone
cihazlarının gazetecilikte kullanılmaya başlanması ile birlikte “Drone Gazeteciliği” adı ile yeni bir
gazetecilik türü de tartışılmaya başlanmıştır.
Fotoğraf makinesi gibi fotoğraf çekebilen, video kamera gibi video kaydı alabilen Drone”ların
tabi ki en büyük üstünlüğü bunları havadan yapabilmesidir. Küçük boyutu ile uçan büyük araçların
giremeyeceği yerlerde girebilen, içerisinde insan olmadığı için güvenlik riski olan yerlere rahatlıkla
gidebilen Drone”lar gazetecilere yeni bir deneyim imkanı getirmiştir. Son on yılda özellikle
toplumsal olaylarda ve doğa olaylarında kullanımı tercih edilen ve yarattığı etki ile ses getiren
Drone Gazeteciliği pratiği önümüzdeki yıllarda da hem teknolojik yenilik ve haberciliğe getirdiği
avantajlar anlamında hem de gizlilik ve gözetim konularında ciddi tartışmaları da beraberinde
getirecek gibi görünüyor.
DRONE GAZETECİLİĞİNİN KISA TARİHÇESİ
Pek çok teknolojik gelişmede olduğu gibi İHA adı verilen insansız hava araçlarının yani kısa
adı ile “Drone” ların tarihçesinde askeri amaç ile üretim vardır. İçerisinde pilot bulunmayan, yerden
bir kişi tarafından kontrol edilen hava aracı olarak tanımlanan drone (Cambridge Dictionary, 2019),
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ilk insansız hava aracı olarak Wright Brother”s ın Kitty Hawk uçağını yapmasından tam 16 yıl
sonra Büyük Britanya tarafından yapılan the Ruston Proctor Aerial Target ismi ile tarihe geçmiştir
(Martinez, 2019). Bu aracı esas hedefi zeplinler gibi hava hedeflerinin yok edilmesi idi. Daha
sonrasında sınırlı etkiye sahip olduğu için bu projeyi rafa kaldırdıktan bir yıl sonra Amerikan
Hewitt-Sperry Automatic Airplane isimli şirketin geliştirdiği Kettering Böceği idi. Bu araç 1918”de
geliştirildiği için birinci dünya savaşı sırasında kullanılamadı.
Teknolojik gelişmelerin daha yoğun yaşandığı ikinci dünya savaşı sürecinde ise insansız hava
araçları sıklıkla kullanıldı. Bu dönemde insansınz hava araçlarının daha çok casusluk amacı ile
kullanıldığı görülmektedir. Hem ABD hem de SSCB birbirleri ile ilgili istihbarat ve casusluk
faaliyetlerinde dronelardan faydalanmışlardır. Askeri amaçlı modern drone kullanımı ise İsrail Hava
Kuvvetleri”nin 1982 deki Suriye uçak filosunu yok etmek için insanlı uçaklar ile birlikte insansız
hava araçlarını kullanmasıdır. 1990”lı yıllara gelindiğinde droneların boyutlarının küçülmeye
başladı. 2000 yılına gelindiğinde ABD minyatür bir drone olan ünlü Predator”u Usame Bin
Laden”in Afganistan”da bulunması için kullanmıştır (Hava Drone, 2019).
Droneların gazetecilikte ilk kullanımı 2011 yılında Fukuşima nükleer kazasında olmuştur.
Kazanın yaşandığı alana girmek can güvenliği açısından tehlikeli olduğu için dronelar ile havadan
görüntü alınarak haber yapılabilmiştir (Yılmaz, 2018). Profesyonel Drone Gazeteciler Cemiyeti
üyesi, The Channel Channel'daki Medya Teknolojisi ve Stratejisi Kıdemli Direktörü olan Philip
Grossman dünyanın en büyük facialarından biri olarak kabul edilen Fukuşima”da drone uçuran ilk
ve tek insandır (Schroyer, 2014).
Türkiye”de ilk drone haberi olarak jenk1907 kullanıcı adı ile Haziran 2013”teki Gezi
Olaylarında yurttaş gazetecisi Cenk Köse”nin çektiği görüntüler olarak kabul edilmektedir. 11
Haziran 2013 te polis tarafından dronu vurulana dek çekim yapan Köse, dünya basınının da ilgi
odağı olmuştur (DroneJournalist, 2013). BBC”nin sadece drone ile yapılan ilk haberi ise 9 Aralık
2013 olarak izleyicilerine sunduğu Tayland protestoları olmuştur (BBC News, 2013).
Drone kameraları ile haber aktarımı sadece protestolarda değil Eylül 2014’te İsrail’in Gazze’ye
yönelik bombardımanının yıkımının görüntülerinde, Mart 2015’te Vanuatu’daki kasırganın etkileri,
Nisan’da Kathmandu’daki deprem, Mayıs’ta California’daki kuraklığın boyutları, Ağustos’ta
Tianjin’de meydana gelen endüstriyel patlama ve Eylül’de mültecilerin Yunan adalarına
ulaşmasının görüntülenmesinde de kullanılmıştır (SÖZERİ, 2015).
DRONE GAZETECİLİĞİNİN HUKUKİ DURUMU
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü”nün yayınladığı 05.07.2019 tarihli İnsansız Hava Aracı
Sistemleri Talimatı”na göre;
a) Devlet insansız hava araçları,
b) Yalnızca kapalı alanlarda kullanılan İHA ve sistemleri,
c) Yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler,
ç) Azami kalkış ağırlığı 500 gr’dan daha az olan İHA’lar dışında kalan tüm insansız hava
araçlarının yetki kullanım ve izin esasları tanımlanmıştır (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 2019).
Buna göre 500 gr üzeri olan ve ticari amaçlı kullanılacak olan tüm dronelar için belli şartlar
getirilmiştir. 500 gr ile 2 kg arasında olan İHA0 ile 4-25 kg arasında olan İHA1 kategorisine giren
dronelar SHGM sisteminden ticari kullanıcı olarak kayıt olmalı, İHA0 için 12 saat, İHA1 için 36
saatlik bir eğitim alınmalı, serbest (yeşil) bölgelerde gerçekleştirilecek uçuşlarda mahalli en büyük
mülki idare amiri tarafından yasaklanmayan yer ve zamanlarda uçulması durumunda;
a) Sadece görerek meteorolojik koşulların sağlandığı durumlarda, gündoğumu-günbatımı
saatleri arasında ve en az 2 km görüşe açık havalarda uçuş gerçekleştirilebilir,
b) İHA, yatayda 500 metreyi geçmeyecek şekilde pilotun görüş alanında olmalıdır,
c) Yerden (AGL) 400 feet (120 metre) yüksekliğin üzerine çıkılmamalıdır,
ç) İnsan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uçuş gerçekleştirilmelidir.
Ekim 2019 itibariyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, İnsansız Hava Aracı
sayısı yılbaşından bu yana yaklaşık 5 bin artarak 32 bin 100e ulaşmış durumdadır. İHA'ları kullanan
pilot sayısı ise 48 bin 800 oldu. İHA Kayıt Sistemi'nde Eylül 2019'da hizmete açılan Uçuş İzni
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Modülü üzerinden bugüne kadar yeşil (uçuşa serbest) alanlar için yapılan 253 uçuş izin başvurusu,
sistem tarafından otomatik onaylandı (DHA, 2019).
GAZETECİLİKTE DRONE KULLANIMININ SAĞLADIĞI OLANAKLAR
Gazetecilikte Drone kullanımının sağladığı olanaklar, “Haber İçeriğini Zenginleştirmesi”,
“Haber ile ilgili bilgi ve belge toplanmasını kolaylaştırması”, “Düşük Maliyet” şeklinde
sıralanabilir.
a. Haber İçeriğini Zenginleştirmesi:
Haber hikayesinin kurgulanması aşamasında haberin dili, içeriği, tablolar, grafikler, görseller
ve videolar anlatımın etkinliğini etkiler. Zengin ve çeşitli içeriğe sahip olan haberler izleyici
tarafından daha fazla tercih edilir, haberin anlaşılırlığını arttırır ve gazeteciye hikayesini anlatmak
için alternatif sunum teknikleri olanağı sunar.
Drone”lar yüksekten ve farklı açılardan çekim yapabilme olanağına sahip olduğu için yerden
yapılan çekimlere önemli bir görsel çeşitlilik getirmektedir. Böylelikle gazeteci hazırladığı haberin
daha etkin bir şekilde okuyuculara ulaştırılması olanağına sahip olacaktır. Bazı olaylarda durumun
geniş açıdan ve yüksekten çekilmiş görüntülerle aktarılması olayı boyutunun daha iyi anlaşılmasını
sağlamaktadır. Örneğin fotoğrafçı Johnny Miller”in dünyanın farklı yerlerindeki zengin ve fakirler
arasındaki eşitsizlikleri göstermek için Drone ile çektiği fotoğrafları sergilediği haberinin
sunumunda kullanılan fotoğraflar konunun okurlar tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmakta,
durumun vehametini göstermesi açısından da önemli bir rol oynamaktadır (Unequal Scenes, 2017).
Reuters, CNN, BBC, AP, AFP, Itar-Tass, XinHua, Getty Images, The New York Times, The
Washington Post ve USA Today, haberlerinde drone görüntülerinin kullanımını her geçen gün
yaygınlaştırıyor. Drone’lar ile canlı yayın yapılabilmesi ise teknolojinin tercih edilmesindeki bir
başka odak noktasını oluşturuyor (Yılmaz, 2018).
b. Haber ile ilgili bilgi ve toplanmasını kolaylaştırması:
Drone”lar fotoğraf makinesi ve video kamera ile yerden yüzlerce çekimle anlatılamayacak bazı
konuların anlatımında çok hızlı belge toplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Örneğin Vice
News”in 10 Ekim 2019 tarihli “Take a Drone Tour of Mosul After ISIS” isimli haberinde İŞİD
sonrası Musul”un durumunu gösteren Drone çekimleri, kısa sürede saatlerce ya da günlerce sürecek
yerden çekimden elde edilecek görselden çok daha hızlı ve etkili bir çekim ile başarılı bir haber
yapmıştır (Vice News, 2019).
Toplumsal olaylarda da Drone”lar geleneksel yöntemlerin dışında tüm sokaklara ve meydanlara
hakim bir noktadan olayları görüntüleyebildiği için gazetecinin yerden göremeyeceği pek çok şeyi
görüntüyü almasını ve olayların gelişimini daha rahat takip edebilmesini sağlamaktadır. Buna örnek
olarak da 17 Şubat 2013”te Bulgaristan”da gerçekleşen hükümet karşı gösterilerde MaxMedia |
Skymedia”nın yaptığı Drone çekimleri verilebilir (MaxMedia | Skymedia, 2013).
Drone”ların geleneksel yöntemlere göre üstün olduğu olaylardan bir tanesi de kasırga, deprem,
volkanik patlamalar, nükleer patlamalar gibi doğa olaylarında insanın erişemeyeği yerlerden
görüntü alabilmesidir. 2014 yılında İtalya’daki toprak kaymasının neden olduğu dev kaya düşmesi,
Arkansas’ta 2014 yılında meydana gelen tornado, 2015 yılında Nepal’in başkenti Katmandu’da
meydana gelen 7.9 şiddetindeki deprem buna örnek olarak verilebilir (KAVAKLI, 2018).
c. Düşük Maliyet:
Drone ile habercilik yapmanın maliyeti her ne kadar ilk çıktığı döneme göre yükselse de yine
de pek çok alet-ekipman ile elde edemeyeceğiniz görüntülere ulaşmanız ve ciddi yatırım yaparak
toplayabileceğiniz görüntülere çok daha düşük maliyetler ile ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu
teknoloji gazetecilikte kullanılmaya başlandıktan daha doğrusu Drone”ların ticari amaçla kullanımı
arttıkça devletler bu konuda kanun ve kurallar da koymaya başladılar. Türkiye”de Sivil Havacılık
Genel Müdürlüğü”nde bulunan yetki ile ticari amaçlı Drone kullanımı için bazı kurallar
getirilmiştir. Daha önceki bölümde bahsedildiği gibi gazetecilik amacı ile ticari bir iş yapılacak ise
öncelikle belli bir kursa katılıp Drone kullanım sertifikası alınması gerekmektedir. Kurs ücretleri
kullanılacak Drone cihazının türüne göre değişmektedir. Bu da bu cihazı kullanmak isteyen
habercilerin belli bir bedeli öncesinde ödemeyi kabul etmesi anlamına gelmektedir.
DRONE GAZETECİLİĞİNE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ
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Drone kullanımı gazetecilik mesleğinin icra edilmesi için önemli yenilikler ve avantajlar
getirmesinin yanında bazı endişelerini beraberinde getirmiştir. Drone”ların özellikle özel yaşamın
gizliliğinin ihlali konusunda kullanılabilecek bir araç olmasından ötürü bu teknolojinin kimler
tarafından ne amaçla kullanıldığı konusu tartışma konusu olmaktadır. Bir yandan alternatif medya
kuruluşlarının görüntü alımında etkin olarak kullanılabilen Drone”lar diğer yandan da gözetim ve
denetim aracı olarak da kullanılabilmektedir.
Normal şartlarda erişilmesi mümkün olmayan yüksekliklere, mesafelere, pencere önlerine,
bahçelere, özel alanlara kolaylıkla erişebilen Drone”lar, özgürlüğü tehdit eden bir araç olarak
değerlendirilebilir. Evinin bahçesinde korunaklı ve özel alanında özgürce hareket eden bir ünlünün
meraklı bir gazeteci tarafından gizlice görüntülenmesi hiç de uzak bir ihtimal değildir. Drone,
nerede olursan ol sana 2 metreye kadar yaklaşabilen uçan bir göz olarak kabul edilebilir. Bu
araçların varlığı özel yaşamın gizliliğine saygısı olmayan bir gazetecinin her an sizi izleyebileceği
kaygısının ciddi şekilde yaşanmasına sebep olmaktadır.
Gazetecilikte Drone kullanımının yarattığı endişelerden biri de sadece Drone kullanılarak
yapılan bir toplumsal olay haberinin gerçekliği saptırmasıdır. Bazen olaylar ile ilgili gelişmeleri
yerden yakın mesafeden, olayların içinden ve yakınından görüntülenmesi çok önemlidir. Polisin
tavrı, eylemcilerin hareket biçimleri, konuşmalar, sloganlar, eylemin yüksek mesafeden
görüntülenmesi sırasında hele ses olmadan çekim yapılıyorsa olduğundan çok farklı bir biçimde
bağlamdan kaymasına sebep olabilir. Olayları anlamlandırma ve yorumlama konusunda
görüntülerin fotoğraf ve video şeklinde hem yerden hem de havadan alınması çok daha etkili
olacaktır. Dolayısıyla Drone, haberin hikayesinin daha iyi anlaşılabilmesi için önemli bir farklı açı
getirmektedir. Fakat tek başına kullanıldığında olayların seyrinin doğru bir şekilde anlaşılabilmesi
mümkün olamayabilir.
Drone kullanımı ile ilgili bir diğer endişe de ehil olmayan kişiler tarafından kullanılan bu
cihazların halk sağlığını ve güvenliğini riske atmasıdır. Drone gazetecileri, Ulusal Basın
Fotoğrafçıları Birliği, Profesyonel Gazeteciler Cemiyeti ve Radyo ve Televizyon Dijital Haber
Birliği tarafından kabul edilen etik kuralların içerisinde de bir kaç maddede uçuş güvenliği ve
pilotun ehliyetinin önemli olduğu belirtilmektedir (Tompkins, 2017).
SONUÇ
Gazetecilik sektörü teknolojik gelişmeleri her zaman yakından takip etmiş ve bu teknolojileri
imkanlar dahilinde haber üretim süreçlerine bunlar dahil etmişlerdir. Başlangıçta genellikle askeri
amaçlar ile geliştirilen her teknoloji gibi Drone”lar da başlangıçta ordular tarafından savaşta ve
istihbaratta kullanılmış, zaman içerisinde ticari amaçlarla da kullanılmaya başlanmıştır.
Farklı boyutlarda ve özelliklerde üretilen Drone”ların gazetecilikte kullanımının çok eski bir
geçmişi yoktur. Bu sebeple hem etik konusunda hem de hukuki anlamda Drone kullanımı ile ilgili
henüz yeterli düzenlemeler yapılmamıştır. Bu konuda hem resmi kurumlar hem de gazetecilik
örgütleri bilgilerini ve kendi kurallarını sürekli güncellemektedir.
Drone”ların haber üretim sürecinde yenilikler getirdiği, içeriği zenginleştirdiği, gazetecinin
olaylar ile ilgili bilgi ve belge elde etmesini ciddi anlamda kolaylaştırdığı aşikardır. Fakat aynı
zamanda bu tarz bir teknojinin beraberinde getirdiği gizlilik, gözetim ve denetim endişesi de ciddi
tartışma konusu olmaktadır.
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DESTINATION: EXPLORATORY AND CONFIRMATORY FACTOR
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ABSTRACT
The aim of the research is the development of a scale that will enable the determination of the
expectations of the air sports tourists. The population of the research is air sports tourists in Turkey.
Both maximum diversity and snowball sampling strategies have been performed using and reached
333 air sports tourists. There are 33 propositions in the questionnaire, which is used as data
collection tool. Analysis of the data performed in order to identify the expectations of the air sports
tourists of the sustainable destination was made through the SPSS and Lisrel analysis programs. As
a result of the study, four dimensions of air sports tourist’s expectations from sustainable
destination through air sports tourism were initially identified in the exploratory factor analysis but
were not confirmed by confirmatory factor analysis.
Keywords: Air Sports Tourist; Sports Tourism; Sport Tourist Expectation; Sustainable Destination
Marketing
ÖZET
Araştırmanın amacı, hava sporları turistlerinin beklentilerinin belirlenmesini sağlayacak bir ölçeğin
geliştirilmesidir. Araştırmanın evrenini Türkiye'deki hava sporları turistleri oluşturmaktadır. Hem
maksimum çeşitlilik hem de kartopu örnekleme stratejileri kullanılarak 333 hava sporu turistine
ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak kullanılan ankette 33 önerme bulunmaktadır. Sürdürülebilir
destinasyondaki hava sporu turistlerinin beklentilerini belirlemek amacıyla hazırlanan verilerin
analizi SPSS ve Lisrel analiz programları ile yapılmıştır. Çalışma sonucunda, hava sporları
turistlerinin sürdürülebilir destinasyonlardan hava sporları turizmi yoluyla beklentilerinin dört
boyutu ilk olarak açıklayıcı faktör analizinde ortaya çıkarılmış ancak doğrulayıcı faktör analizi ile
doğrulanamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Hava Spor Turisti; Spor Turizmi; Spor Turist Beklentisi; Sürdürülebilir
Destinasyon Pazarlama
GENİŞLETİLMİŞ ÖZET
Çalışmanın Amacı: Hava sporları ile ilgilenen turistler, bu turizm faaliyetlerini
gerçekleştirirken çeşitli beklenti, ihtiyaç ve isteklerde bulunmaktadır. Sürdürülebilir destinasyon
oluşturma ve pazarlama çabaları yürütülürken söz konusu olan turistlerin beklentilerini ortaya
koymak önemlidir. Özellikle sürdürülebilir bir destinasyon yapısını oluşturan çevresel, sosyokültürel ve ekonomik açılardan beklentilerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Böylece turistik
ürünler oluşturulurken tespit edilen beklentilere dikkat edilerek turistlerin memnuniyetini arttırmaya
ve sürekliliğini sağlamaya çalışmalıdır. Buradan hareketle memnuniyeti artırma ve sürekliliği
sağlamaya yardımcı olacak bir ölçek geliştirilmesi, geçerliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.
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Araştırma Soruları: Araştırma problemini oluşturan amacı test edebilmek amacıyla
geliştirilen hipotezler;
• H0= Hava spor turistlerinin ekonomik beklentileri, sürdürülebilir destinasyondan beklentilerini
oluşturan boyutlardan biri değildir.
• H0= Hava spor turistlerinin sosyo-kültürel beklentileri, sürdürülebilir destinasyondan
beklentilerini oluşturan boyutlardan biri değildir.
• H0= Hava spor turistlerinin çevresel beklentileri, sürdürülebilir destinasyondan beklentilerini
oluşturan boyutlardan biri değildir.
• H0= Hava sporları turizmi aracılığı ile sürdürülebilir destinasyon oluşturmada turistlerin
beklentilerine yönelik ölçek geliştirilmesi mümkün değildir.
Literatür Araştırması: Turizm, ekonomik, sosyal, kültürel birçok yöne sahip olan bir endüstri
olarak ifade edilmektedir. Özellikle son yıllarda sosyal ve ekonomik boyutunun ön plana çıkmasıyla
birlikte uluslararası önemini de giderek arttırdığı tespit edilmiştir. Turizmin sosyal ve ekonomik
boyutlarının önem kazanmasının en önemli sebeplerinden biri de küresel çapta düzenlenen spor
etkinliklerinin olduğu görülmektedir. Turizm faaliyetleri; ekonomik, sosyokültürel ve çevresel
açıdan destinasyonları olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle doğrudan
etkilenen/etkileyen paydaşlar arasında merkezi/yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları,
işletmeler, yerel halk ve turistler yer almaktadır. Destinasyonların sürekliliğini ve dolayısıyla
sürdürülebilirliğini sağlamak açısından söz konusu bu paydaşların beklentilerini belirlemek
önemlidir. Beklentilerin belirlenmesi sürdürülebilir turizm faaliyetlerinin ve pazarlama çabalarının
doğru bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Deniz-kum-güneş üçlemesinden
faydalanamayan destinasyonlarda turizm faaliyetlerinin çeşitliliği avantaj sağlamaktadır. Özellikle
turizm faaliyetlerinin hava sporu turizmi gibi spesifik alanlara indirgenebiliyor olması bir çok
destinasyonun turizm gelirlerinden pay almasını ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını
sağlamaktadır. Hava sporu ile ilgili destinasyonların alan yazında çok fazla yer edinememiş olması,
yapılan araştırmaların kısıtlı olması destinasyon yönetim ve pazarlaması çabalarında eksik
değerlendirmelere yol açtığı düşünülmektedir. Bu eksikliğin giderilmesine katkı sağlanabilmesi için
hava sporu turistlerine yönelik ölçeğin geliştirilmesinin önemli bir konu olduğu görülmektedir
(Şahin Ören, 2018).
Yöntem: Bu bağlamda söz konusu çalışma nitel ve nicel araştırma yöntemleri temeline
dayandırılarak tasarlanmıştır. Hava spor turistlerinin evreni oluşturduğu araştırmada 333 hava spor
turistinden maksimum çeşitlilik ve kartopu örnekleme stratejileri kullanılarak veri seti
oluşturulmuştur. Verileri toplamak amacıyla oluşturulan veri toplama aracında 33 önerme yer
almaktadır. Veriler çevrimiçi anket uygulaması aracılığıyla toplanmıştır. Hava spor turistlerinin ve
yerel halkın sürdürülebilir destinasyondan beklentilerini tespit edebilmek amacıyla elde edilen
verilerin analizi, SPSS ve Lisrel analiz programları aracılığı ile yapılmıştır. Hava spor
uzmanlarından, yerel/merkezi yönetimlerden, sivil toplum kuruluşlarından ve işletmelerden elde
edilen veriler içerik analizi yöntemlerinden betimleyici ve sıklık analizi kullanılarak analiz
edilmiştir.
Sonuç ve Değerlendirme: Hava sporu turistlerinin sürdürülebilir destinasyondan beklentilerini
belirlemek amacıyla oluşturulan ölçek açıklayıcı faktör analizinde güvenilir sonuçlar vermiş
olmasına rağmen doğrulayıcı faktör analiziyle desteklenmemektedir. Hava sporu turistleri ve
uzmanlar için güvenlik önceliktir. Bu anlamda alt yapının oluşturulmuş olması ve pazarlama
planlarında güvenlik konusuna değinilmesi turistin destinasyona olan ilgisini artıracaktır.

INTRODUCTION
Tourists play an active role in developing a sustainable destination. For this reason, a scale that can
help to understand the expectations of tourists and implement expectations in any destination in
order to develop a sustainable destination is required. Such as sports, cultural, adventure, health,
faith etc. kinds of tourist interests or expectations from destinations are very complicated. Therefore
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according to tourists groups, expectations change from destinations. In this context, sports tourists
especially air sports tourists are determined as participants groups so sport tourism is very popular
phenomena.
The development of a scale that will demonstrate the expectations of air sports tourists from a
sustainable destination will be a useful tool in developing sustainable destinations and marketing
efforts. It is aimed to develop a scale that can identify the economic, socio-cultural and
environmental expectations of air sports tourists in destinations where air sports tourism activities
are exist. In this context, the general framework of the research is formed by designing qualitative
and quantitative research methods with air sports tourists.
1.
REVIEW OF RELEVANT LITERATURE
1.1.
Sports Tourism and Sports Tourist
Sports tourism determines the experience of travel to engage in or view direct/ indirect sport-related
activities (Ross, 2001). In addition to this, the concept of sports tourism is considered as a
developing phenomenon which is examined by researchers in various aspects.
In this context, in order to examine the subject in depth, various national and international
researches related to sports tourism and sports tourist are observed. The spend trends of sports
tourists (Nogawa et al., 1996) and the determinants of spending (Kwiatkowski & Könecke, 2017),
the tendency to participate in sports activities as a cultural sharing (Green and Chalip, 1998), the
main motivation and behavioral tendencies of sports tourists when participating in tourism activities
(Gibson et al., 2003), the temporal and spatial effects of sports tourism (Higham and Hinch, 2003),
group-based nostalgia sports tourism relationship with social experience (Fairley, 2003), the
potential of a sustainable sports tourism policy network (Weed, 2003), the development of the
model for the estimation of the income effect of sports tourism (Daniels et al., 2004), sports tourists
who participating in tourism activities socio-psychological motivation effects (Funk, et al., 2007),
the effects of sports tourism within the scope of central spatial theory (Daniels, 2007), satisfactionrelated dimensions affecting the return back trend of sports tourists (Shonk and Chelladurai, 2008),
the effect of climate change on the choice of winter sports tourists for destination (Unbehaun et al.,
2008), support the sports tourism activities of the local people as a result of social and economic
benefits (Hritz and Ross, 2010), sports tourists travel to join competitive sporting events (Getz and
McConnell, 2011), small-scale sporting events within the scope of sustainable tourism (Gibson et
al., 2012), support of sports tourism with sustainable policies and practices in order to reduce
poverty of local people (O'Brien and Ponting, 2013), the relationship between the quality perception
variables of sport tourists and sports destination (Jalilvand et al., 2014), whether there is a change of
perception among local people and tourists in participating in sports activities (Aicher et al., 2015),
determining the need for certification of eco-tourism in tourism, eco-tourism and sports tourism.
(Singh et al., 2016), based on the motivation range of sports tourism, examines the formation of the
platform that shapes the future of sports tourism (Perić et al., 2017) and studies are carried out for
various purposes and problems (Şahin Ören, 2018).

1.2.
Dimensions of Sustainable Destination
Sustainable tourism is seen as an international approach that should be used to make every activity
related to tourism more useful in environmental, socio-cultural and economic terms (Lozano-Oyola
et al., 2012, p. 659).
Sustainable tourism has been evaluated in many areas on the basis of various subjects. In order to
provide a predictive perspective on sustainable tourism and marketing were examined by the
researchers; the relationship between sustainable development and the activities of small tourism
enterprises (Horobin and Long, 1996), the perception of sustainable tourism for small businesses
(Berry and Ladkin, 1997), development of indicators for sustainable tourism (Miller, 2001), local
people, the attitude towards sustainable tourism (Choi and Sırakaya, 2005; Yu et al., 2009),
sustainable supply chain management (Sigala, 2008), sustainable tourism policy (Dodds and Butler,
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2009), sustainable tourism development in urban areas (Timur and Getz, 2009), sustainability
oriented tourism destination planning (Williams and Ponsford, 2009), the public understanding of
sustainable tourism (Miller et al., 2010), governance networks in the development of sustainable
tourism (Erkuş Öztürk and Eraydın, 2010), the social and environmental impacts of the tourism
sector (Buckley, 2012), local people sustainability of sporting events (Nkemngu, 2012), the level of
support for community engagement and community participation in sustainable tourism
development (Lee, 2013), the development of sustainable tourism from the perspective of the
service provider (Mamhoori, 2015), the determination of sustainable innovative products (Mirela et
al., 2017) and marketing efforts for sustainable sports destination (Şahin Ören, 2018).
2.
RESEARCH METHODOLOGY
Tourists interested in air sports perform a variety of expectations, needs and wishes while
performing these tourism activities. It is important to put forward the expectations of the tourists
involved in the creation of sustainable destinations and marketing efforts. Specifically, the
expectations from the environmental, socio-cultural and economic aspects that make up a
sustainable destination structure should be determined. Thus, it should try to increase the
satisfaction of tourists and ensure their continuity by paying attention to the expectations
determined during the creation of touristic products. Therefore, it is aimed to develop a scale that
will help to increase satisfaction and to ensure continuity and to ensure its validity. The hypotheses
developed to test the purpose of the research problem;
• H0 = Economic expectations of air sports tourists are not one of the dimensions that make their
expectations from sustainable destination.
• H0 = Socio-cultural expectations of air sports tourists are not one of the dimensions that make their
expectations from sustainable destination.
• H0 = Environmental expectations of air sports tourists are not one of the dimensions that make
their expectations from sustainable destination.
• H0 = It is not possible to develop a scale for the expectations of tourists in creating sustainable
destinations through air sports tourism.
2.1.
Population and Sample
The population of the research consists of tourists who are interested in air sports and participate in
tourism activities in this context. A sample was created by applying the maximum diversity
sampling strategy in order to determine their experiences, sustainable destinations, expectations,
needs and desires of air sports tourists who are interested in or experience different air sports. In
other words, this sampling strategy was chosen to reach the tourists interested in different air sports.
However, due to the fact that the total number of air sports tourists is not known, the required
number of samples has been reached through the snowball sampling strategy in order to create the
data set. Two different sampling strategies were used in this dimension of the study. Since the
exploratory factor analysis will be used in determining the sample volume and the scale is being
developed, it is aimed to obtain data from 10 participants for each observed variable (Güngör, 2016:
106). In this direction, data from 333 air sports tourists were obtained for 33 different observed
variables and data set was created. The average interview time for each participant was 2 minutes
and 55 seconds.
2.2.
Data Collection Tool
It is planned to develop a scale in order to determine the economic, socio-cultural and
environmental expectations of air sports tourists in developing sustainable destinations through air
sports tourism activities. The study was designed by means of qualitative and quantitative research
methods. In this context, the study consists of two stages.
In the first stage, documentary studies on the subject of research were taken into consideration and
the economic, socio-cultural and environmental dimensions of sustainability were taken into
consideration. Thirty-three propositions / observed variables were created by these dimensions.
These propositions were presented to four academicians who are interested in the subject of study
and revised in line with the suggestions they brought and a questionnaire was created. The
feasibility and suitability of the questionnaire were tested by pilot study with 50 participants.
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The questionnaire form is the second stage of the research. The questionnaire includes thirty-three
suggestions / observed variables. The comprehensibility of the expressions, their suitability and so
on a field study was conducted to test. Survey field work 27/03/2017 - 23/07/2017 the data set was
formed by reaching 333 participants through online survey in Turkey.
The formulas (9 items) in the form of questionnaires are economic, sustainable tourism activities,
propositions between 10-19 (10 items) socio-cultural, propositions between 20-33 (14 items) are
environmental propositions that represent the expectations of air sports tourists. In the second phase
of the questionnaire, there are eleven questions to be used to determine the demographic
characteristics (gender, age, income level, education level, area of residence, occupation etc.) of air
sports tourists.
2.3.
Data Analyze
In order to determine the expectations of air sports tourists in the development of sustainable
destinations, a two-stage survey was conducted on the planned scale. In the first stage, explanatory
factor analysis was performed and in the second stage confirmatory factor analysis was applied.
In order to determine the expectations of air sports tourists in the development of sustainable
destinations, statistical analyzes were carried out to ensure the validity and reliability of the scale.
The data set consists of values representing the expectations of 333 participants (air sports tourists).
In order to control the various errors that may have occurred in the values of the data set, the
frequency analysis was performed. Errors and reasons were determined from the relevant scale form
and necessary corrections were made. Croncbach Alpha (0.70 <α <1) value was determined as 0,91
as a result of the reliability analysis performed to determine the structure validity and reliability of
the data set following the regulation of the abnormalities in the data set.
In order to determine the dimensions of the propositions related to the research subject, factor
analysis was applied. In the factor analysis, Varimax was used as the method of extraction of the
basic components and the method of rotation. KMO and Bartlett (KMO:, 682; Bartlett's Test of
Sphericity: Approx. Chi-Square 9892,036; Sig.:, 000) tests were carried out to determine the
suitability of the relevant propositions for factor analysis.
In the rotated component matrix, in some questions, it was found that there were very close factor
loadings or variables with factor loadings less than 0.40. A factor load of 0.30 or less is commonly
used to cut factor loads. However, many researchers use a factor load factor of 0.40 to cut the factor
load (Lester et al., 2014: 67). In this context, the rotated component matrix was re-examined and
there was no suggestion to be excluded from the analysis.
3.
Research Findings
Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis are examined in two stages.
3.1.
Exploratory Factor Analysis
In the study conducted in order to determine the economic, socio-cultural and environmental
expectations of air sport tourists in developing sustainable destinations, views of 333 participants
are reflected. Frequency (f) and percentage (%) analysis were performed to determine the
demographic characteristics of the participants. Table 1 shows demographic characteristics of
participating air sports tourists.
Table 1. Frequency analysis of demographic characteristics for air sport tourists
Variable
Groups
f
%
Male
262
79,9
Gender
Female
66
20,1
20 Age and below
3
,9
21-30 Age
158
47,4
Age
31-40 Age
138
41,4
41-50 Age
29
8,7
51 Age and older
5
1,5
Residence place in Turkey
Adana City
2
,6
Bursa City
2
,6
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Economic Condition

Education

Interested Air Sports

Kind of accommodation

Length of accommodation

Accompaniment Status

Number of Travel within 1 Year

Çanakkale City
Diyarbakır City
Eskişehir City
İstanbul City
İzmir City
Muğla City
Nevşehir City
Sakarya City
Samsun City
Ankara City
Uşak City
Antalya City
Bad
Middle
Good
Very Good
Literate
Primary School
High School
Associate Degree
Graduate
Post Graduate
Doctorate
Paragliding
Parascending
Hot Air Balloon
Hang glider
Parasailing
Without accommodation
Hotel
Pension
Apart
Bungalow
Tent Camp
Excursion
1 -3 Days
4--6 Days
7-9 Days
10-12 Days
13 Mays and more
Family
Friends
Co-worker
2 Times and less
3-5 Times
6-8 Times
9-11 Times
15 Times and more
January
February
March
April

Preferred months for air sports
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5
8
16
113
14
21
3
5
9
66
8
61
75
219
39
27
235
43
28
274
44
73
53
8
16
252
21
12
7
25
12
158
120
36
5
2
70
258
5
157
139
22
4
5
14
22
25
70

1,5
2,4
4,8
33,9
4,2
6,3
,9
1,5
2,7
19,8
2,4
18,3
22,5
65,8
11,7
8,1
70,6
12,9
8,4
60,6
9,7
16,1
11,7
1,7
4,8
75,7
6,3
3,6
2,1
7,5
3,6
47,4
36,0
10,8
1,5
,6
21,0
77,5
1,5
47,1
41,7
6,6
1,2
1,5
1,0
1,7
1,9
5,4
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May
June
July
August
September
October
November
December
Especially Without a
Month Preference

151
192
230
246
188
115
26
10
66

11,7
14,8
17,8
19,0
14,5
8,9
2,0
0,7
5,1

According to Table 1, 262 males and 66 females are involved in the study to determine the
expectations of air sport tourists in the development of sustainable destinations and marketing
efforts. Participants were mainly in the 21-30 age group (47.4%), 31-40 years (= 41.4%). On the
other hand, Istanbul (% = 33,9) is the first place where the participants reside. Ankara (% = 19,8),
Antalya (% = 18,3), Muğla (% = 6,3) and Eskişehir (% 4,8) are seen as the following cities. When
we look at the economic situation of the participants, they generally have a good economic
situation. The majority of the participants have bachelor's degree (= 37.6%) and graduate degree (%
22.9) and doctorate (% = 22.5).
In the months when air sport is preferred and the type of air sport type of interest, the average and
standard deviation values are not shown in Table 1 because the participants are given the right to
mark more than one option. When frequency frequencies and values related to the mentioned
subjects are examined; In order to perform paragliding, it is observed that the participants (% =
60,6) perform tourism activities. However, August (% = 19,0), July (% = 17,8), June (% = 14,8),
September (% = 14,5), May (% = 14,5) = 11,7), October (% = 8,9). At the same time, the number of
participants who stated that they did not prefer one month (% = 5.1%) is at a significant rate.
According to Table 1, it is seen that the participating air sports tourists mainly stay in the hotel (%
75.7) while their tourism activities and their stay duration is between 1-3 Days (% 47.4). It is
observed that these tourism activities were accompanied by friends (% 77.5) and less than two (% =
47.1) in one year.
KMO analysis was conducted in order to measure the suitability of the expressions formed to
determine the economic, socio-cultural and environmental expectations of air sports tourists from a
sustainable destination in general. It is seen that there are 4 factor structure related to the
explanatory factor analysis, which examines the dimensions of sustainable development.

Expressions of Economic
Expectations

Table 2. Factor analysis of air sport tourists for economic, socio-cultural and environmental
expectations from sustainable destinations
Rotated loads matrix and shared variance
(Removal Method: Basic Component Analysis, Rotation Method: Varimax)
Facto
Factor
Facto
% of
r
Reliabilit
Expressions
Variance
r
Load
y (0.70<α)
I buy from local products in the destination
,786
where I do air sports.
I buy souvenirs from the destination where I
,748
do sports
I give importance to shopping from local
,725
17,873
,874
businesses in the destination where I do air
sports
In case of excessive tourist arrivals in the
,657
destination, tourists should not be admitted to
the area by prohibition.
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Extreme tourist arrivals should be avoided.
I expect to have environments where I can
contact local people.
The satisfaction of the local community
should be taken into consideration.
It bothers me to think that I interfere with the
everyday life of the local people.
I would like to see that tourism activities
benefit the local community socially.
The concerns of the local community should
be taken into account.
I would like to see that the income from
tourism is evenly distributed to the local
people.
The satisfaction of local businesses should be
taken into consideration.
I would like to see you working in a minority
group (race, gender, disability) in touristic
enterprises.
The concerns of local businesses regarding
the destination should be taken into account.
Measures taken to protect the animal species
in the destination are important to me.
Personnel working in touristic enterprises
should be qualified.
It is important to take measures to reduce
water use in accommodation establishments.
Measures taken to protect plant species in the
destination are important to me.
I am adversely affected by environmental
degradation due to tourism activities.
Measures should be taken against global
climate changes.
Oil, coal etc. renewable energy sources such
as solar and wind should be used instead of
fuels
It is important to take energy saving measures
in accommodation establishments.
My satisfaction for businesses should be
important.
The cultural heritage of the destination must
be protected.
I am negatively affected by the cultural
distortions that occur due to tourism activities.
It is important to have access to any
information I may need about the destination
beforehand.
Preventive measures should be taken.
It is important that the prices of the products
and services I buy are visible.
It is important to take the importance of
reducing the liquid wastes at the destination.

Expr
essio
ns of

Expressions of SocioCultural Expectations

Expressions of Environmental Expectations 1
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,649
,640
,624
,582
,580
,528
,515

,508
,490

,412
,731
,673
,653
,596
,578

15,826

,873

,560
,555

,555
,466
,813
,676
,643

11,321

,805

11,211

,786

,587
,568
,809
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Studies on reducing the impact of the
destination on greenhouse gas should be
carried out.
It is important to take the importance of
reducing the solid waste in the destination.
Tourists must use public transport to avoid
environmental damage.
Negative effects of economic deterioration
due to tourism activities. (Exploitation of
tourists to increase the income from the
tourist)

,772

,707
,678
,427

Total
56,231
KMO: ,682; Bartlett's Test of Sphericity: Approx. Chi-Square 9892,036; Sig.: ,000

Air Sports Tourist’s Expectations from
Sustainable Destination

Table 2 shows that no value is less than 0.50 when the factor loads are examined. When the factor
for economic expressions is analyzed, the factor is named as “Economic Expectations” because it is
determined that the variables reflect the economic indicators.
When the factor loads are examined according to Table 2, no value is seen to be less than 0.50. In
this context, relevant the factor is investigated, it is seen that the expressions mainly reflect sociocultural expectations. Therefore the factor was named as socio-cultural expectations.
According to Table 2, it is seen that no value is less than 0.50. When the factor structure showing
the environmental variables is examined, it is determined that the variables which are directly
related to the environment are examined. In addition, it is observed that the environmental
expectations are divided into two and the contamination that directly affects nature constitutes a
different factor.
Table 2 shows that the reliability of each factor dimension is quite high and the total factor
explanations are acceptable. In order to provide the results of explanatory factor analysis according
to confirmatory factor analysis, Lisrel data analysis program is used.
3.2.
Confirmatory Factor Analysis
A sustainable destination consists of three basic dimensions, including economic, socio-cultural and
environmental themes. In order to determine the expectations of the air sports tourists, confirmatory
factor analysis was used to determine the accuracy of the model.
The concept of sustainable destination; economic, socio-cultural and environmental sub-dimensions
of air sports tourists to determine whether there is an adequate relationship between factors that
confirm the model was verified through confirmatory factor analysis.
Table 3. Distribution of expressions representing sub-dimensions of air sports tourist’s expectations
in sustainable destination
Dimensions
Expressions
a5. I buy from local products in the destination where I do air
sports.
a6. I buy souvenirs from the destination where I do sports
a4. I give importance to shopping from local businesses in the
destination where I do air sports
a23. In case of excessive tourist arrivals in the destination,
tourists should not be admitted to the area by prohibition.
Economic
a22. Extreme tourist arrivals should be avoided.
a11. I expect to have environments where I can contact local
people.
a16. The satisfaction of the local community should be taken
into consideration.
a17. It bothers me to think that I interfere with the everyday life
of the local people.
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Socio - Cultural

Environmental 1

Environmental 2

a10. I would like to see that tourism activities benefit the local
community socially.
a15. The concerns of the local community should be taken into
account.
a9. I would like to see that the income from tourism is evenly
distributed to the local people.
a2. The satisfaction of local businesses should be taken into
consideration.
a8. I would like to see you working in a minority group (race,
gender, disability) in touristic enterprises.
a1. The concerns of local businesses regarding the destination
should be taken into account.
a25. Measures taken to protect the animal species in the
destination are important to me.
a7. Personnel working in touristic enterprises should be
qualified.
a28. It is important to take measures to reduce water use in
accommodation establishments.
a24. Measures taken to protect plant species in the destination
are important to me.
a21. I am adversely affected by environmental degradation due
to tourism activities.
a26. Measures should be taken against global climate changes.
a27. Oil, coal etc. renewable energy sources such as solar and
wind should be used instead of fuels
a29. It is important to take energy saving measures in
accommodation establishments.
a13. My satisfaction for businesses should be important.
a19. The cultural heritage of the destination must be protected.
a18. I am negatively affected by the cultural distortions that
occur due to tourism activities.
a14. It is important to have access to any information I may
need about the destination beforehand.
a20. Preventive measures should be taken.
a12. It is important that the prices of the products and services I
buy are visible.
a31. It is important to take the importance of reducing the
liquid wastes at the destination.
a32. Studies on reducing the impact of the destination on
greenhouse gas should be carried out.
a30. It is important to take the importance of reducing the solid
waste in the destination.
a33. Tourists must use public transport to avoid environmental
damage.
a3. Negative effects of economic deterioration due to tourism
activities. (Exploitation of tourists to increase the income from
the tourist)

According to Table 3, the distribution of the variables that show the expectations of the sports
tourists from a sustainable destination according to the confirmatory factor analysis are reflected.
Accordingly, economic expectations reflect socio-cultural expectations and environmental
dimension.
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Figure 1. Demonstrate first- level confirmatory factor analysis of the model
The results of factor analysis were confirmed by confirmatory factor analysis and the first level
representation of the model is given in Figure 1.
Confirmatory factor analysis was applied based on the distribution in Table 3 and the first level
representation of the model is given in Figure 1. When the model is examined, it is seen that there is
a four dimensional distribution. In addition to standardized loads, t-values, R2 and scale compliance
values of the model should be examined.
Table 4. Measurement model results
Factor
Standardized
t-value
R2
Loads
Economic
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(eco)
a5
a6
a4
a23
a22
a11
a16
a17
a10
a15
a9
a2
a8
a1
Socio-Cultural
(socio)
a25
a7
a28
a24
a21
a26
a27
a29
a13
Environmental
1 (env.1)
a19
a18
a14
a20
a12
Environmental
2 (env.2)
a31
a32
a30
a33
a3

0.37
0.39
0.45
0.27
0.32
0.50
0.36
0.50
0.46
0.31
0.50
0.23
0.27
0.28

11.45
11.70
11.65
5.22
7.24
14.34
15.35
12.19
14.96
12.33
12.39
9.46
8.65
10.22

0.36
0.37
0.37
0.08
0.16
0.51
0.56
0.40
0.54
0.40
0.40
0.26
0.22
0.29

0.29
0.21
0.41
0.23
0.32
0.35
0.26
0.41
0.24

12.08
7.17
22.27
10.60
14.19
13.11
12.60
21.25
8.37

0.38
0.15
0.88
0.31
0.49
0.43
0.40
0.83
0.20

0.37
0.22
0.32
0.42
0.32

14.86
6.91
13.40
19.92
12.45

0.54
0.15
0.46
0.82
0.41

0.44
0.38
0.41
0.28
0.19

24.62
15.97
22.36
6.94
6.51

0.98
0.57
0.88
0.14
0.12

Table 4 shows the correlations between the standardized loads and the latent variables associated
with each observed variable (Hoyle, 2014). When “a16”, the first indicator of the economic latent
variable, is taken into account, the standardized load is 0, 36. At the same time, it is seen that “a16”
is the most observed in the variable of economic factor, R2 = 0, 56.
Considering the first indicator of socio-cultural latent variable both “a 28” and “a 29”, their
standardized loads are 0.41. At the same time, they are seen that both “a 28” and “a 29” are the
most observed variable in the variable of socio-cultural factor, R2 = 0, 88 for “a 28”, R2= 0, 83 for
“a 29”.
When “a 20”, the first indicator of the environmental 1 latent variable, the standardized load is 0.42.
At the same time, it is seen that the variability in the environmental 1 factor is the most observed
variable in the variable of environmental 1, R2 = 0.82. When “a 31”, the first indicator of the
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environmental 2 latent variables, the standardized load is 0.44. At the same time, it is seen that the
variable, “a 31” is the most observed variable in the variability of the environmental 2 factor, R2 =
0.98. The evaluation criteria of the measurement model adaptation measures and the compliance
measures of the model are given in Table 5.
Table 5. Measurement model compliance scales
Indeks
Good fit
Fit
Value
Results
2
2
0≤𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤2sd
2sd≤𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤3sd
6,42
Bad Fit
𝒙𝒙𝒙𝒙𝟐𝟐𝟐𝟐/(sd=333)
RMSEA
0≤RMSEA≤0,05
0,05≤RMSEA≤0,08
0,13
Bad Fit
SRMR
0≤SRMR≤0,05
0,05≤SRMR≤0,10
0,10
Fit
NFI
0,95≤NFI≤1,00
0,90≤NFI≤0,95
0,78
Bad Fit
NNFI
0,97≤NNFI≤1,00
0,95≤NNFI≤0,97
0,77
Bad Fit
CFI
0,97≤CFI≤1,00
0,90≤CFI≤0,95
0,80
Bad Fit
GFI
0,95≤GFI≤1,00
0,90≤GFI≤0,95
0,67
Bad Fit
AGFI
0,90≤AGFI≤1,00
0,85≤AGFI≤0,90
0,60
Bad Fit
The values given in Table 5 show the confirmatory factor analysis of the model. When the
compliance scales of the model are examined, it is seen that it is not significant at 1% in terms of
Chi-Square (χ2) and RMSEA (Mean Error Square-Root Approach) statistics. When the NFI, NNFI,
CFI, GFI and AGFI values of the model are considered, bad fit is determined. In this respect, it is
accepted that air sports tourists do not meet their expectations from a sustainable destination under
economic, socio-cultural and environmental dimensions for Turkey Destination. The most
important reason for this is the effect of floor and ceiling effects on the frequency distribution of the
data.
CONCLUSIONS
The hypotheses of this research are tested by both exploratory and confirmatory factor analysis.
This hypotheses are accepted according to exploratory factor analysis because of the relevant results
are approved. Literature about the scale development and validity are examined, exploratory factor
analysis is one way to determine internal structure (Watson, 2017) and providing evidence of
validity (Emelianchik-Key, Hays, & Hill, 2018). In this context, the research is acceptable but it is
not possible that these hypotheses are approve according to confirmatory factor analysis. The result
of study has theoretically factor structure of providing great practical utility.
Therefore, four dimensions of air sport tourist’s expectations from sustainable destination through
air sports tourism were initially identified in the exploratory factor analysis: (eco) Economic,
(socio) Socio-Cultural, (env. 1) Environmental and (env. 2) Environmental but, were not confirmed
by confirmatory factor analysis.
This study is very important because of offer a start scale for determining a tourist’s expectations
from a sustainable destination and expose its theoretical contribution. In other words, the most
significant practical and contribution of this study, that any tourist group can examine their
expectations from a sustainable destination both in terms of air sports and in terms of different types
of tourism.
LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH
This study is consistent a few limitations. First of all, a limitation that this study design was with
one tourism type is a very important limitation. So that this limitation for research is to express very
wide space in terms of field of application. Researchers should test this statements and compare
according to other tourism types. Managers related with destination marketing and management,
sustainable destination development or sustainable sports marketing and management should test
these statements in their focus tourist group.
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BİR SPORCUNUN KURGUSAL YAŞAM ÖYKÜSÜ: KOŞMAK
Tülin KARTAL GÜNGÖR
Doç. Dr. ,Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
21. yüzyılda zaman kavramının sorunsallaşması, bilinç ile bilinç dışının karmaşık bir yapıya
dönüşmesi ve gerçek ile kurgu arasındaki karşıtlığın en aza indirgenmesiyle beraber yaşam öyküleri
de edebiyatın en tartışmalı türü olmaya başlar. Kurgusal yaşam öyküleri (Biofiction) denilen yeni
türle beraber anlatılar da gerçek ile kurgunun iç içe geçtiği ve birbirini yeniden ürettiği bir hal alır.
Çağdaş Fransız yazınının önemli temsilcilerinden Jean Echenoz, ikişer yıl arayla kurmaca yaşam
öykülerinden oluşan roman üçlemesiyle bu türün en güzel örneklerini verir. Ravel, Koşmak ve
Şimşekler Echenoz'un kurmaca yaşam öyküsü türünde yazdığı romanlar arasındadır. Bu üç roman
karakterinin ortak özellikleri ise her birinin kendi alanlarında birer dahi olmalarıdır. Ravel müzik
dünyasının, Şimşekler'in kahramanı Gregor (Nikola Tesla) bilim dünyasının , Koşmak romanının
kahramanı Emil Zatopek ise kendine has koşu üslubu ile spor dünyasının dahileridir.
Yaşam öyküsünü yazacağı kişileri seçerken onların tutarsızlıklarından ve zayıflıklarından
yararlanan yazar, bu karşıtlıkları metnin merkezine yerleştirir. İnsanın sadece tutarlı eylemlerinden
ibaret olmadığını, her insanın içinde onu iyiye- ya da kötüye, doğruya veya yanlışa yönelten
karşıtlıklar olduğunu göstermeye çalışan yazar, böylece insan doğasının karmaşık yapısını sorgular.
Yapıtlarında kısmen gerçek olayları kısmen de bunların algılanış biçimleri ve söylemlerini dile
getirir. Yaşam öykülerini kaleme aldığı kişilerin taşıdıkları baskın fiziksel ve ruhsal özelliklerden
beslenen Echenoz, onların karmaşalarından bambaşka kişilikler yaratarak bu türün sınırlarını
olabildiğince zorlar.
Ünlü Çek atlet Emile Zatopek'in yaşamının anlatıldığı Koşmak adlı romandan yola çıkarak yazarın
hayal gücünün sınırlarını nasıl zorladığını, gerçekle kurguyu anlatıda nasıl içi içe geçirdiğini
göstereceğimiz bu çalışmada, geleneksel yaşam öyküleri ve kurmaca yaşam öyküleri arasındaki
farklara da dikkat çekilecektir. Çalışmada ayrıca, roman kahramanının yaşam öyküsünün satır
aralarında o dönemin siyasi, toplumsal ve ekonomik yapısının nasıl yansıtıldığı vurgulanacaktır.
Anahtar Kelimeler: Echenoz, Koşmak, Kurmaca, Yaşam Öyküsü

GİRİŞ
21 yüzyılda zaman kavramının sorunsallaştırılması ile birlikte bilinç ve bilinçdışı karmaşık bir
yapı haline dönüşür. Edebiyatta ise ve gerçek ile kurgu arasındaki karşıtlığın en
aza
indirgenmesiyle beraber yaşam öykülerini de tartışmalı ve karışık bir tür olmaya başlar. Bu yeni
türde anlatılar gerçek ile kurgunun iç içe geçtiği ve birbirini yeniden ürettiği bir hal alır. Marcel
Schwob ise Düşsel Yaşamlar adlı yapıtında, yaşamöyküsü türüne farklı bir açıdan yaklaşarak,
yaşamöyküsü yazarının sanatının yaptığı seçmelerde yattığını ve bunun bir sezgi işi olduğuna dikkat
çeker. Ona göre," doğruya ulaşmak için kafa yormak gerekmez, gerekli olan, insan özelliklerinin
oluşturduğu kaostan bir kişilik yaratmaktır.” (Schwob, 2010, s.104)
Günümüzde Kurmaca yaşam öyküleri (biofiction) içinde ciddi miktarda kurgu barındıran
yaşam öykülerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Kurmaca yaşam öyküleri göreceli ve belirsizlik
barındırdığı ölçüde roman ruhuna yakınlaşır ve onun bir parçası haline gelir. Kurmaca yaşam
öyküleri yazarlarının bir hayatı ya da yaşanmış olayı yapıtlarında yeniden ele alma isteği, onların
geleneksel yaşamöyküleri yazarlarında görülen ve çeşitli belgelerin doğruluğundan yola çıkarak bu
türün varlığını meşrulaştırma isteğinden kaynaklanmaz. Echenoz'un araştırmalardan elde ettiği
bilgilere dayanarak yazdığı yaşam öyküleri yazarın zihinsel ve kültürel bilgi birikiminden hareket
ederek ve onun bakış açısıyla aktarıldığı için göreceli gerçekliklerdir. Bir roman türü olarak kabul
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edilen bu kurgusal yaşam öykülerinde yazar kaçınılmaz olarak hayal gücüne başvurur. Tekcan'ın
belirttiği gibi, "hiçbir çağdaş biyografi yazarı yazdığı biyografinin eksiksiz, tam bir yaşam öyküsü
olabileceği inancında değildir, olamaz. Yine de önünde iki seçenek vardır. İlki eldeki malzemeyle
klasik tarzda diyebileceğimiz başı, ortası, sonu olan bir yaşamöyküsü anlatmaktır ve bu hala
günümüzde biyografinin en yaygın şeklidir. İkincisi ise biyografi yazımının imkânsızlıkları üzerine
kafa yoran, içinde birden fazla öykü, yaklaşım barındıran meta-biyografiye yönelmektir. Metabiyografi türün içinde yeni bir arayışın ürünüdür.”(Tekcan, 2009, s.155-156)
Gefen, kurmaca yaşam öykülerinin tarihine değindiği yazısında,"günümüzde kurgusal
yaşam öykülerinin, yirminci yüzyılın sonlarında görülen yoğun estetik eğilim belirtileri
gösterdiğini, farklılıklar düşüncesi ve hafızanın işlevi gibi karşıt iki itki arasında hırpalanan bir
kültürün ayrıcalıklı edebi ifadesi anlamına gelmiş olduğunu" belirtir ve bu durumu "özneye dönüş"
( Grefen, 2004. s.305) olarak nitelendirir.

1. Echenoz 'da Kurmaca ve Gerçeklik
Kurmaca yaşam öykülerini geleneksel yaşam öykülerinden ayıran özelliklerden biri artık
anlatının zamandizinsel düzende verilen yaşam çizgisini izlemek zorunda olmamasıdır. Yazar, ele
aldığı kişi veya olaylarda, karakterin özelliklerini en iyi yansıtan anları vurgulamayı tercih eder.
Hatta bu anların sıralamasıyla oynayarak, kurgu ile gerçeğin ölçüsünü, yerini, zamanlamasını
ayarlamak gibi büyük bir özgürlüğe sahip olur. Kurgunun eyleminin bir parçası haline geldiği bu
melez türde, bir yandan yaşamı aktarılmak istenen kişinin tanınması sağlanırken, öte yandan yazarın
yarattığı içeriğe dair şüphe korunur. Böylece geçmişin ve bireyin salt gerçekliğe dayanmadığı anlatı
dünyasında, her şey bir dil oyununa dönüşür.
Jean Echenoz, yaşam öykülerini kaleme aldığı romanlarında bu kişilerin taşıdıkları belirgin
özelliklerden, onların kaoslarından bambaşka kişilikler yaratır. Tuhaf davranışları ve çeşitli
alanlarda yaptıkları hizmetlerle insanlık tarihine damga vurmuş kişileri birer roman kahramanına
dönüştürerek okuru karmaşık ve şaşırtıcı bir alana yöneltir. Kuşkusuz bir insanın yaşam öyküsünü
anlatırken tamamen tarafsız ve açık olabilmek imkansızdır. Schwob'un da belirttiği gibi, "Büyük
adamların düşünceleri insanlığın mirasıdır: öte yandan, onların gerçekte sahip olduğu şeyler
yalnızca kendilerine özgü bazı tuhaflıklardır. Bir insanı tüm ayrıntıları ile betimleyecek bir kitap,
günün özel bir saatinde bir kez fark edilen küçük bir tırtılın resminin yer aldığı böylece bu tırtılı
sonsuza kadar seyretmemizi sağlayan bir Japon taşbasması gibi bir sanat olurdu" (Schwob,2010,
s.98)
Tüm dünyanın bir zamanlar hayran kaldığı bu kişilere hayat vermeye çalışan Echenoz, bu
kişileri bütünüyle değil benzeri olmayan bireysel özellikleriyle canlandırmayı seçer. Yaşam
öykülerinin genel özelliklerini tarayıp başka hiçbir şeye benzemeyen bir biçime dönüştürür.
Bireysel ayrıntılar ile genel düşünceler arasında bağ kurma gerekliliği hissetmeyen yazar, sanatın
genel düşüncelerin karşısında olması ve sanatçının ise eşsiz olana erişmek için bireysel olanı
betimlemesi gerektiğini düşünür. Echenoz' un yapıtları incelendiğinde, doğrudan karşı karşıya
kalınan gerçekliğe karşı büyük bir direnç gösterdiği söylenebilir. En çarpıcı özelliği, metnin
anlatısını olabildiğince gerçeklikten uzaklaşarak sunmak ve okura serbest çağrışımlar yapma imkânı
tanımaktır.
Echenoz'un en belirgin özelliği, yaşam öyküsünü yazacağı kahramanları seçerken özellikle
onların tutarsızlıklarından ve zayıflıklarını kullanarak bu karşıtlıkları metnin merkezine yerleştiriyor
olmasındadır. İnsanın sadece tutarlı eylemlerinden ibaret olmadığını, her insanın içinde onu iyiye kötüye, doğruya- yanlışa yönelten karşıtlıklar olduğunu göstermeye çalışan yazar, insanı anlama ve
insan doğasının karmaşık yapısını sorgulama çabası içindedir. Yapıtlarında gerçek olaylardan çok,
bunların algılanma şekilleri, söylemler ve kültürel hafızanın harekete geçirilmesi önem kazanır.
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2. Koşmak Romanında Emile Zatopek
Echenoz'un Koşmak adlı romanında Emile Zatopek yeteneğinden çok, alanında ki diğer
sporculardan farklı özellikleri ile yansıtılır. Bugün bile ünlü atletin kendine özgü koşu üslubunun
kimse tarafından kullanılmadığı düşünülürse, bu onu diğer sporculardan farklı yapan en önemli
özelliktir. Yazar Emile Zatopek’i tanımlarken şöyle der:
“Emil akademik klişelerden ve her türlü zarafet kaygısından uzakta, ağır bir biçimde, çırpıntılı,
kasıntılı, sarsıntılı biçimde ilerliyor.(…) Koştuğunda kendinden geçiyor gibi, korkunç bir biçimde
başka yere gidiyor, öyle yoğunlaşıyor ki sanki orada bile değil, ama hiç kimsenin olmadığı kadar
orada ve omuzlarının arasına gömülüp, hep aynı tarafa eğilmiş boynuyla, başı sürekli sallanıyor,
sağdan sola gidip geliyor ve sallanıyor. Emil kollarını gelişi güzel sallıyor. Oysa herkes kollarla
koşulduğunu söyleyecektir." (Echenoz ,2015, s.30)
O dönemde bir fabrikada çalışan roman kahramanı Emil, on yedi yaşındadır ve üç yıldır maddi
yetersizliklerden dolayı okula gidemez. Üçgen biçiminde bir yüzü olan, epey yakışıklı, oldukça
uslu, hep gülen, güldüğünde de büyük dişleri görünen uzun boylu, sarışın ve beyaz tenli olduğu
belirtilen Emil'in yatılı okulda öğrenimine devam edebilmek için Bata adlı bir ayakkabı
fabrikasında işçi olarak çalıştığı belirtilir. Yazarın o dönemde önemli olan iki fabrikayı tanımlarken
kullandığı ayakkabı ve araba sözcükleri arasında kurduğu şaşırtıcı ve ironik benzerlik daha romanın
başında Echenoz'un kendine has üslubunu ortaya koyar. O dönem şehir için önemli olan iki
fabrikayı tanımlarken, "Tatra ve Bata, yol almayı sağlayan araçlar öneriyor: biri araba, diğeri
ayakkabı, Tatra çok pahalı, çok güzel arabalar tasarlıyor, Bata ayakkabı üretiyor, pek fena değil bu
ayakkabılar, pahalı da değil" (Echenoz, 2015, s.7) diyen anlatıcının yol almaya yarayan araç
olarak ayakkabıya vurgu yapması, ömrünü koşmakla geçirecek olan bir atletin yaşam öyküsünün
anlatımında özenle seçilmiş bir sözcüktür. Sözcük seçimleriyle farkını ortaya koyan yazarın gücü,
basit gibi görünen günlük sözcüklere yüklediği derin anlamlarda ve bu sözcüklerin cümlelerde
kazandığı özel kullanımlarda gizlidir. Yazar, herhangi sıradan bir konuyu veya durumu metninde
estetik bir bütünlük gösterecek bir dile dönüştürmeyi başarır.
Fabrikada çalıştığı ve aynı zamanda kimya meslek lisesinde yatılı olarak okuduğu bu
dönemde, dünyanın gelecekteki en hızlı koşucusu olacak olan Emil spora hiç ilgi duymaz. Fabrika
her yıl reklam amaçlı Zlin adlı bir yarış düzenlenmektedir ve Meslek lisesinde okuyan öğrencilerin
firmanın amblemi ile yarışa katılma zorunluluğu vardır. Kimseyi kıramayan hayır demeyi çok
beceremeyen Emil’in zorunlu olarak katıldığı yarışlardan daha sonra keyif almaya başladığı ve tek
başına idman yapmayı eğlenceli bulduğu görülür. Kendi kendine son derece sert bir eğitim
uygulayarak olağanüstü dayanıklılık kazanan Emil Zatopek her fırsatta koşar, sadece kazanmak için
değil, koşmak için, koşmayı sevdiği için koşar. “Madem koşuyorum, bunu yapabiliyorum o zaman
daha çok koşayım, daha hızlı koşayım dediği için koşar. Sokakta, yollarda ormanda, tarlalarda,
her yerde ve her havada, canı yanıncaya kadar, bir insan gibi değil, koşma konusunda bizden
fazlasıyla yetenekli bir hayvanmış gibi koşar." (Echenoz, 2015, s.14.)
Romana adını veren “koşmak” eylemi romanın merkezi haline gelir ve romanın ritmini
belirler. Yapıtta yazarın kullandığı roman dilinin sekanslar bakımından oldukça güçlü olduğu
görülür. Belirli bir süre içinde ard arda giden şeyler dizisi, bir melodi veya ritim motifinin tekrarı
olarak adlandırılan « sekans »’in yazındaki karşılığı ise bir sözcük veya imgenin belirli aralıklarla
yinelenmesi anlamına gelmektedir. Örneğin « koşmak » sözcüğünün romanda her fırsatta
tekrarlanması ile birlikte yapıtta gizli bir ritim duygusu ve anlamsal derinlikler oluşur. Sıra dışı bir
atlet olan roman kahramanının etrafında kurgulanmak istenen ilginç yaşam öyküsü, dilin
ritimleştirilmesiyle leitmotive bağlı bir müzikal ifade özelliği kazanır.
Emil kendi yıkımına sebep olan şeylere tanık olur ve hayatın acımasızlığını sessizce
kabullenir. Sporcunun bu durumunu genellikle traji-komik bir üslupla anlatan yazar, örneğin,
Koşmak'ın sonunda büyük başarılara imza atan bir atlete arşivcilik görevinin verilmesini Emil’in
yumuşak başlılıkla karşıladığını gösterir. Emil büyük bir sükûnet ve kabullenişle şöyle der :“Olsun,
arşivcilikten ötesine layık değilmişim demek.“ (Echenoz ,2015.s.82) Düşüncenin ağırlığını
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hafifletmek için şakaya ve ironiye başvuran yazar, sözcüklerle ve büyük söylemlerle oynayarak
yarattığı anlamsızlıktan bir eğlence çıkarılmasını sağlar. Yazarın bu alaycı tavrının hayatın ciddi,
sıkıcı ve adaletten yoksun yönüne karşı bir çeşit başkaldırı olduğu söylenebilir.
Kafası karışık, tutunamayan bir adamın kendi iç savaşını, gelgitlerinin akıcı bir ritimle
anlatıldığı romanın ana teması uyumsuzluk, kayıtsızlıktır ve tutunamamazlık
üzerine
kurgulanmıştır. Echenoz, Emil'i geleneksel roman kahraman gibi idealize etmez, onun ruhsal
derinliğine inmez. Tüm erdemlere, acılara, başarı ve başarısızlıklara karşı kayıtsız kalan, sadece
içsel dürtüleri ile yaşayan ve gülüşünün altında bile hüzün gizleyen bir anti kahraman kurgular.
Emin Özcan kendisiyle yapılan bir söyleşide Echenoz'un kurgusal yaşam öykülerinde yansıttığı
üçlemeleri için şu yorumda bulunur:
"Echenoz bu üçlemede roman kahramanlarını ve onların biyografilerini temel alıyor. Ama onların
yaşamöykülerini çizgisel biçimde algılamıyor. Belirli kesitleri kendi üslubunca büyüteç altına
alıyor. Örneğin Tesla’nın doğum anını anlatan ilk sahneyi, gökten bir göktaşının düşmesi gibi
betimliyor; Tesla da ilerde kendisini böyle görecektir. Dünya dışı bir varlık olarak. Koşmak’ta
Emil’in yaşam çizgisini belirleyen şey tesadüfen koşmak zorunda kalması. İronik biçimde bütün
hayatı benzer tesadüflerle geçiyor. Dış dünya karşısındaki silikliği vurgulanıyor böylelikle." (
Güngör,2018,s.212)
Bürokratik açmazların, dalkavuklukların, sahtekârlıkların eleştirildiği yapıtta yazar bir
yandan da okuru kendi hayatını gözlemlemeye davet eder. Sıklıkla durum ironisini kullanarak,
okura, olması gereken ile gerçekleşenler arasındaki çatışmayı gösterir. Hem kendini yıkan hem de
toplumsal çözülme için umutsuzca çığlık atan bireylerin çelişkili ve gülünç davranışlarının okurdaki
yansıması ise acı bir gülümseme olur.
Emil 'in özelliği herkesin hayranlığını olduğu kadar kinini de üzerlerine çekmektir. Kimsenin
kayıtsız kalamadığı şeylere kayıtsız kalarak tüm dünyaya sessiz bir öfke ve umursamazlıkla
meydan okur. Romanda gerçekliğin çelişkilere ve zıtlıklara bağlı olarak ima yoluyla sunulması,
gülme ya da gülümseme duygusu uyandırmaktadır. Fakat ironik anlatım bu duyguyla sonuçlansa da
amacı güldürmek değildir. İroni, esas olarak zekânın fark edilmesini hedefler. Gülen ya da
gülümseyen okurun gerçeklik algısında belirli oranda bir sarsılma yaşanır. İroni, bu sarsıcı bilginin
oluşmasını sağlarken bir taraftan da doğrudan söylenmesi zor ve acı olan düşünce ve durumları
yumuşatır. Genellikle önemsiz, hepimizin tanık olduğu ve bildiği günlük olayları ve sıradan
durumları alaycı bir üslupla aktaran yazar, böylece çağdaş insanın zayıf ve kusurlu yönlerini gözler
önüne serer.
2. Dönemim Siyasi ve Toplumsal Yapısına Göndermeler.
Yapıt, Çek uzun mesafe koşucusu Emil Zatopek'in hayatını konu edinmenin yanı sıra, o
dönemde yaşanmış bazı tarihi olaylara da tanıklık eder. 1939'da Alman ordusunun Çekoslovakya’yı
işgal etmesiyle başlayan romanın hikâyesi, “Almanlar Moravia'ya girdi. Atla, motosikletle,
arabayla, kamyonlarla ayrıca faytonla geldiler, peşlerinde topçu birlikleri ve lojistik birlikleriyle,
sonra bir de yarım paletli küçümen zırhlarla, fazlasıyla değil" (Echenoz ,2015,s.5) biçiminde ilginç
bir işgalin başlangıç sahnesiyle açılır. Romanda bu işgalin tarihiyle ilgili herhangi bir zaman
belirtilmezken, romanın ilerleyen bölümlerinde ünlü atletin yaşadığı döneme rastlayan bu olayın,
Almanların 1939 yıllarında gerçekleştirdiği Çekoslovakya işgalinin kast edildiği anlaşılır.
Yazarın, roman kahramanının yaşam öyküsünün satır aralarında o dönemin siyasi, toplumsal
ve ekonomik yapısının portresini yansıttığı görülür. Yazar, "Almanlar korumaya aldıkları ülkede
terör estirirken, sürgün edip katlederken, yakıp yıkarken koşmaya devam etmek zihni rahatlatmayı
sağlıyor belki de” (Echenoz, 2015, s.13) ifadesiyle bir yandan Alman işgaline eleştiri getirirken
diğer yandan da insanlığın böyle zor zamanlarda yaşanan acıları unutmak için bir şeylere tutunma
ihtiyacı duyduğuna vurgu yapar.
Çekoslovakya'daki ufak tefek zaferlerden sonra, uluslararası başarılar elde eden Emil
Zatopek ve 1952'de Helsinki Olimpiyat Oyunları'nda bir kerede üç altın madalya kazanır. Bu başarı
Olimpiyat Oyunları tarihinde bir ilktir. Kariyeri çok umut verici olan Emil ancak rejim izin verdiği
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sürece yurtdışına çıkabilir. Almanların geri çekilmesi ve savaşın sona ermesiyle Soğuk Savaş
Dönemi başlar. Bu dönemde ülkede huzursuzluk, muhbirlik, casusluk ve baskı hüküm sürse de Emil
koşmaya devam eder. Sanki bir şeylerden en çok da kendisinden kaçmak istercesine koşar. On beş
yılda on sekiz dünya rekoru kırar, 1948 ile 1954 yılları arasında on bin metrede üst üste otuz sekiz
birincilik alır. Onu diğer sporculardan ayıran özelliği başarısı değil kendine has üslubudur. Emil
koşmuş olmak için değil yaşamak için koşar. Onun üslubu kimseye benzemez, olması gerekenden
fazla yukarıda duran dirsekleri, savrulan kolları, sağa sola eğrilen başı ve buruşan bir yüzü ile farklı
bir koşu tarzı vardır. O güne kadar daha iyi koşabilmek adına konulmuş tüm kuralları ve öğretileri
boşa çıkarır, çünkü onun üslubu herhangi bir üslubu olmamasıdır. Ona yardımcı olacak bir
antrenörü, doktoru veya masörü de yoktur. Kendisine bir kez bile masaj yapılmasını istemez. Acıyı
dindirmek için değil, acıyı hissetmek için yaşar. Sanki acıyı yaşatmak için koşmaktadır. Sadece,
yavaşlayan ve hızlanan, diğer atletlere göre hiçbir anlamı, hiçbir ritmi olmayan bir ritim
tutturmuştur. Herkes kollarla koşulduğunu söylese de onun stili imkânsız bir stildir: “Emil ise
derine dalıyor, kendi kendini oynuyor gibi, transa geçmiş gibi ya da bir kazmacı gibi. Emil
akademik klişelerden ve her tür zarafet kaygısından uzakta, ağır bir biçimde, çırpıntılı, kasıntılı,
sarsıntılı biçimde ilerliyor." (Echenoz, 2015, s.30) Emil için koşmak yaşamak gibi acı veren bir
şeydir ama o canının acımasını sever. Yazar metnin ritmini hızlandırmak kimi zaman da
yavaşlatmak için sanki sporcunun bedenini kullanır. Örneğin, anlatıcı Emil'i eti kemiği olan bir
insan değil de bir makine gibi anlatır ve onu motorla özdeşleştirir:
“Makine önce ayrıntılarda su koyuvermeye başlıyor, sol yanda sallanmaya başlayan bir
bacak, omuzda sinir batması, sağ uylukta bir kramp başlangıcı, sonra birden acılar ve arızalar
birbirine ekleniyor, bir ağ oluşturuyor, ta ki bütün vücudun düzeni bozuluncaya kadar." (Echenoz,
2015, s.74)
Yine başka bir örnekte "dengesiz, tutarsız, donuk ve düzensiz bir otomatı" (Echenoz, 2015,
s.74) andırdığı söylenir. Dünyaca ünlü ve takip edilen bir sporcu olduğu dönemde Çekoslovakya
hükümeti onu saklamaya başka ülkelere kaptırmamaya, konuşturmamaya çalışır. Parayla arası hiç
iyi olmayan Emil bu konuda da şansızdır, kendisini diğer kişiler gibi göstermeyi medyaya çıkmayı
pek sevmez. Budapeşte'deki yarışta sık sık kaybetmeye başlar. Her şeye rağmen kızgın değildir ve
herkes gibi kendisinin de kaybetme hakkına sahip normal bir koşucu olduğunu düşünür. Medya
dünyasına ve unutulmuş şöhretlerin durumuna ironik gönderme yapan yazar, örneğin, Orly
havaalanında gördüğü muhabir ve fotoğrafçıların kendisini görmeye geldiklerini düşünen Emil'in
durumunu, "ama gümrüğü geçtikten sonra bakıyor, kimse kalmamış, kalabalık gruptan bir tek
aceleyle fotoğraf bobini saran bir stajyer kalmış geriye, o da Emil'e bakmıyor bile, diğerleri, aynı
saatte Londra'dan gelmiş Elizabeth Taylor'ı her açıdan ve eğimden flaşa boğduktan sonra orayı
terk etmişler" (Echenoz, 2015, s.76) şeklinde alaycı bir yaklaşımla aktarır.
Prag Baharı ve Ağustos 1968'de, Sovyet işgali sırasında, Emil için başka bir dönem başlar
ve ordu istilasına karşı çıkan tutarsızlığından dolayı ordudan çıkarılarak uranyum madenlerinde
çalışmaya mahkûm edilir. Daha sonra çöp toplama işine verilen Emil'in bu dönemini traji- komik
şeklide aktaran anlatıcı, örneğin, Emil el arabası ve süpürgesiyle kenti kat ederken halkın Emil'i
hemen tanıdığından ve alkışladığından, onu onurlandırmak için pencerelere koştuğundan ve
"dünya'da hiçbir çöpçünün bu kadar alkışlanmamış (Echenoz, 2015, s.82) olduğundan bahseder.
Siyasi bir manevra yaparak reformu destekleyen görüşlerini geri çektiğini belirten bir belge
imzalayan Emil, daha sonra arşivcilik görevine yükseltilir.
Roman sadece bir sporcunun yaşam öyküsünü değil, aynı zamanda Alman işgali ile Rus
işgali arasındaki zamanda Prag ve Çekoslovakya'nın durumunu, tarihini de ironik bir üslupla
aktarır. Bir ülkeye dünya rekorlarıyla birlikte insanüstü bir şekilde altın madalyalar getirmiş bir
atletin, yurt dışına çıkış yasakları, sonrasında ülkeden sürülmek istenmesi, uranyum madenlerinde
çalıştırılıp çöpçülüğe sürülmesi gibi detaylar tıpkı Emil’in yaşamında olduğu gibi romanın da en
belirleyici unsurlarındandır.
.
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SONUÇ
Yazarı, Çek Lokomotifi lakabıyla anılan bu sıra dışı atletin yaşam öyküsünü yazmaya iten şey,
onun karşıtlıklar barındıran ve kurmacaya uygun kişiliğinin yanı sıra tüm kabul görmüş kuralları
reddederek farklı olmayı başarabilmiş bir karakter olmasında yatar. Echenoz sıra dışı ritmi olan bu
atletin yaşam öyküsünü onun sıra dışı ritmine benzer bir anlatımla yazar. Koşmak, Sisifos misali,
kayayı yukarı çıkarmaya çabalayan, fabrikalardan rekorlara, albaylıktan uranyum madenlerine
sürgüne gönderilen, ama en zor anlarda bile gülümsemeyi başarabilmiş, hayata kayıtsızca yaklaşan
bir adamın yaşam öyküdür. Bu düzensiz ritim romanın yapısına da yansır.
Echenoz bir yandan Emil Zatopek'in başarmak, tutunabilmek için nasıl çaba sarf ettiğini
göstermeye çalışırken diğer yandan da sporcunun yaşadığı dönemim zamansal çizgisinden
yararlanarak ironi- öfke arasında gidip gelen bir anlatım tarzıyla o yılların siyasi ortamını ve
sporcunun kariyerinden yararlanmaya çalışan popüler kültürün resmini çizer.
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IONESCO’NUN “GERGEDANLAR” ADLI OYUNUNDA BİREY İNSANIN
KİTLE İNSANINA DÖNÜŞÜMÜ
Tülin KARTAL GÜNGÖR
Doç Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
ÖZET
Yüzyıllardır gerek felsefede gerekse yazın dünyasının üzerinde durduğu temel konulardan biri
bireysellik, kimlik arayışı ve ötekileştirilme sorunsalı olmuştur. Birey olmayı özümseyememiş ve
özgünlüğünü yitirmiş olan insan, her duruma kendiliğinden uyum sağlayan bir makineye dönüşür.
Bir süre sonra otoriteye karşı çıkması hatta ondan farklı düşünmesi bile olanaksız hale gelir. Bireyi
kitle insanına dönüştüren nedenler çeşitlilik göstermekle birlikte; yetersizlik korkusu, olumsuz
ekonomik koşullar, kişinin sahip olamadıklarını ona verme vaadinde bulunan bir güce boyun
eğmesi gibi pek çok neden sayılabilir. Bir diğer neden ise yaşanan olumsuz koşulların
değiştirilebileceğine olan inancın yitirilmesi yani umutsuzluktur.
Bireyin var oluşundaki anlamsızlığı kendine özgü bir dille anlatmaya çalışan uyumsuz tiyatronun
önde gelen yazarlarından Eugène Ionesco, Gergedanlar (Rhinoceros) adlı oyunuyla; insanların
kayıtsızlıklarını, bireysellikten uzaklaşarak içlerindeki kitle psikolojisine nasıl yenildiklerini ortaya
koyar. Oyunda bir yandan kalıplaşmış dünya görüşüne sahip kişileri diğer taraftan da kitle
psikolojisinin katı ve ikiyüzlü görüntüsünü çizen yazar, böylece metnini çoksesli bir yapıya
kavuşturur. Ionesco'nun söz konusu yapıtla ortaya koymaya çalıştığı şey, toplum tarafından çizilmiş
sınırların ötesinde, kendi kimlik ve özgürlük anlayışını kurmaya çalışmanın ne kadar zor olduğunu
göstermektir. İnsanı insan yapan özelliklerin; düşünen, eşsiz ve özgün bir varlık olmasından ileri
geldiğini vurgulamak isteyen yazar, her türlü ötekileştirici ideolojiye karşı olduğunu her fırsatta dile
getirir.
Bu çalışmada, Eugène Ionesco’nun Gergedan adlı oyununda çeşitli nedenlerle kitle psikolojisine
yönelen insanlara atıfta bulunan söylemlerin incelenmesi öngörülmektedir. Çalışmada, yazarın bu
oyunla insanları kitle psikolojisine iten nedenleri nasıl yapıtının ana sorunsalı haline dönüştürdüğü,
birey ve kitle psikolojisi konusunda yapılmış önemli çalışmalar referans alınarak irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Ionesco, Gergedanlar, Birey, Kitle

GİRİŞ

Yüzyıllardır gerek felsefede gerekse yazın dünyasının üzerinde durduğu temel konulardan
biri kimlik arayışı ve ötekileştirilme sorunsalıdır. Edebiyat her dönem kişiyi birey yapan şeyler
nelerdir? onu diğer insanlardan ayıran bireysel özellikler nelerdir? gibi sorgulamalar etrafında
şekillenmiştir. Ben sorusu beraberinde "öteki" kavramını doğurmuş ve bireyi ötekinden ayıran şeyin
eylemleri mi yoksa hayata bakış açısı mı olduğu gibi sorular birbirini takip etmiştir.
Birey, genel anlamda toplumu oluşturan ancak topluluk içinde bağımsız bir varlığı olan
düşünsel, duygusal ve kendine özgü nitelikleri olan insanların her birine verilen addır. Birey
insanının karşıtını ise kitle insanı oluşturur. Bireyselliği özümseyememiş ve özgünlüğünü yitirmiş
olan insan, her duruma kendiliğinden uyum sağlayan bir makineye dönüşür. Bir süre sonra otoriteye
karşı çıkması, hatta ondan farklı düşünmesi bile olanaksızlaşır. Kitle insanı egemenliği altındaki
liderine göre hareket edeceği için kimi zaman çok tehlikeli olabilmektedir. Kitleye hemen uyum
sağlayan, sorgulamayan insan karakterinin oluşumunda rol oynayan etkenler çeşitlilik gösterebilir.
Bu nedenler arasında yetersizlik korkusu, olumsuz ekonomik koşullar, kişinin sahip olamadıklarını
ona verme vaadinde bir bulunan güce boyun eğmesi gibi pek çok neden sayılabilir. Bir diğer neden
ise yaşanan olumsuz koşulların değiştirilebileceğine olan inancın yitirilmesi yani umutsuzluktur.
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1. Eugène Ionesco'nun Uyumsuz Tiyatro Oyunu: Gergedanlar
1909 yılında Rumen bir baba ve Fransız bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Eugène
Ionesco, uyumsuz tiyatronun önde gelen yazarlarından biridir. Yapıtlarında bireyin var oluşundaki
anlamsızlığı kendine özgü bir dille ve sıra dışı bir biçimde anlatmaya çalışan yazar, Gergedanlar
(Rhinoceros) adlı oyununda insanların kayıtsızlıklarını, bireysellikten uzaklaşarak içlerindeki kitle
psikolojisine nasıl yenildiklerini ortaya koyar. 1930’larda neredeyse Avrupa'nın büyük bir kısmının
Faşizme teslim olmasına şahit olan yazar, 1959 yılında yazmış olduğu absürt tiyatro oyununun en
güzel örneklerinden biri olan Gergedanlar adlı oyunuyla Nazi dehşetine insanların nasıl yavaş
yavaş alıştırıldıklarını, bu durumu nasıl kanıtsadıklarını göstermeye çalışır. Yalnız yaşayan bir
hayvan olan gergedan bu oyunda Nazilerin temsili olarak karşımıza çıkarken diğer insanların da
kısa sürede onlara uyum sağlamaya gergedanlaşmaya başlaması da Nazilere teslim oluşun bir
temsili olarak gösterilir. Daha genel ifadeyle gergedanlar oyunu birey insanın kitle insanına
dönüşmesini konu alan bir yapıttır. Özcan, "Ionesco ve Beckett gibi öncüleri olan uyumsuz tiyatroyu
ise savaş sonrası sıradanlaşan ve saçma bir hal alan hayatları; amaçsız olarak bekleyen, yalnız,
sıkılmış, bitkin, ölüm korkusu barındıran, iletişimsizlik ve uyumsuzluk içinde yaşayan insanların,
içinde bulundukları trajik durumu komikle buluşturup anlatan tiyatro. Bir yandan yaşamın öze
ilişkin boyutu, diğer yandan, içinde bulunulan sosyal, ekonomik ve politik boyutu…" ( Özcan,
2013,s. 534.) olarak tanımlar.
Üç perdeden oluşan oyun da ilk perdesi dış mekanda geçer. Bir gergedanın kentin meydanından
hızla geçmesi ile başlayan oyunda insanlar bu gergedan hakkında tartışmaya başlarlar. Ama kimse
bu konuyu fazla sorgulamaz ya da önlem almaz çünkü mahalle sakinleri, gergedan tehlikesinden
pek etkilenmemiştir. Yalnızca gergedanın etnik kökeni ‘Asya Gergedanı mı ? Afrika Gergedan mı?
Tek yada çift boynuzlu mu ?’ diye kafa yorarlar:
‘’…Hem de bildiğini sandığı şeyleri bilmeyen bir ukala; bir kere, tek boynuzlu olan Asya
gergedanıdır, Afrika gergedanı çift boynuzludur.’’ (Ionesco, 2000, s.35)
İkinci perde ise bir Bérenger'in ve sevgilisi Daisy'nin çalıştığı hukuk bürosunda geçer. Burada
farklı görüşlere sahip kişiler önce gergedanların şehre gelmiş olmasının gerçek bir olay mı yoksa
düzmece bir haber mi olduğu konusunu tartışır. Ancak Daisy ve Berenger olaya şahit olduklarını
belirtirler. Bir süre sonra gergedanlar çoğalarak tekrar görülmeye başlar hatta hukuk bürosunun
merdivenlerini yıkacak bir güçle ilerlerler. Hukuk bürosunun merdivenlerinin yıkılması temsilen
hukuk ya da kurum dinlemeden gelen bu büyük kitlenin ne kadar tehlikeli olabileceğini neleri
yıkabileceğinin göstergesidir. Artık kaçınılmaz olarak gergedanlar giderek her yerde görülmeye
başlar ve herkes giderek gergedana dönüşmeye başlamıştır. 3. perdede ise geride insan olarak yalnız
düzene karşı olan Bérenger ve nişanlısı Daisy kalmıştır. Ancak daha sonra Daisy de bir gergedana
dönüşerek Bérenger’i yalnız bırakır. Bérenger ise tüm ötekileştirilmişlik duyguları içinde ne
yapacağını bilemeden önce korkuya kapılır sonra dönüşmeyi arzular ancak başaramaz. Ne kadar zor
ve yalnızlaştırıcı bir durum olsa da tek insan olarak kalmaya karar verir.
Yazar totaliter rejim altındaki insanların baskıya dayanamayarak özgür iradelerini tek tek
Nazizm hareketine teslim etmelerinin getirdiği kaçınılmaz sonu dile getirir. Peki insanlar neden
kitlelerle hareket etmeyi tercih ederler? Yazar aslında oyunda bu sorunun cevabını aramaktadır.
İnsanlar kitle insanı olmayı daha kolay ve daha zahmetsiz bir süreç olduğu için birey olmaya tercih
ederler. Özellikle yalnızlığı sevmeyen insanlar yalnız kalmaktansa sürüye dahil olmanın konforunu
seçer. Kitle insanı hesap vermez çoğunluğa uyduğu için davranışlarına yön veren ilkeleri ve
yaptıkları için kendine hesap verme gereksinimi yoktur. Çünkü kitle insanları bireyden farklı olarak
ne yapması gerektiğiyle değil, kendisinden ne beklendiğiyle ilgilenir. Öteki konumuna düşmemek
,kabul görmek , onaylanmak, yer edinmek ya da olası bir cezadan korunmak için ne gerekiyorsa onu
yapar. Bu oyunda olduğu gibi insanlar kendilerine göre bir bahane bularak gergedanlaşmaya yani
kitle insanına dönüşmeye başlarlar.
2. Oyunda İnsanları Kitle Psikolojisine İten Nedenler ve Sonuçları
Oyunda gergedanlaşma kitle-insanına dönüşmenin tipik bir temsili olarak karşımıza çıkar.
Kitle insanı özgün bireyin karşıtıdır. Oyunda hem kitle psikolojisini hem de Nazileri temsilen
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gergedan hayvanının seçilme amacı, bu hayvanların tek bir yönde koşuyor ,sağa yada sola
dönmüyor olması ve büyük bedenlerine rağmen çok küçük bir beyne sahip olmasından kaynaklanır.
Görme duyuları çok zayıf olan bu hayvanlar güçlü olmalarına karşın insanlardan korkarlar. Yazar,
tek bir bakış açısına sahip ve birey insandan korkan bu hayvanları kitle gücünün sembolü olarak
kullanmıştır. İnsanların gittikçe gergedanlaşması ise insanlığın bu rejime karşı nasıl boyun
eğdiklerini gösterir. Ionesco bir söyleşisinde onu Gergedanlar'ı yazmaya iten nedenleri şöyle
aktarır:
“Yaşamım boyunca insanların yaygın düşünce dediği şey, onun hızlı gelişimi, gerçek bir salgınınki
gibi bulaşıcı olma gücü beni hep fazlasıyla etkilemiştir. İnsanlar yeni bir dinin, bir öğretinin, bir
bağnazlığın kendilerini ele geçirmesine göz yumuyorlar… Böyle anlarda gerçek bir düşünsel
değişime tanık oluyoruz. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum, ama insanların artık sizin düşüncelerinizi
paylaşmadığı, kendinizi onlara anlatamadığınız zaman, kişi canavarlarla-örneğin gergedanlarla
karşı karşıya kaldığı izlenimine kapılıyor. Bunlar içtenlik ve vahşetin karışımını taşıyorlar.
Vicdanları sızlamadan sizi öldürebiliyorlar. Ve tarih bize yüzyılın son çeyreğinde böyle dönüşüme
uğrayan insanların yalnızca gergedanlara benzemekle kalmadığını, gerçekten de
gergedanlaştıklarını göstermiştir.” (Esslin, 1999, s. 144)
Kitlelerle hareket etmenin tehlikelerine sıklıkla vurgu yapan yazar, "onlarda saflığın ve vahşiliğin
karışımı vardır. Onlar gibi düşünmezseniz, sizi bilinçli bir şekilde öldürürler…İnsanlar artık sizin
fikrinizi paylaşmadığında ve onlarla uyum içinde olunmadığında, canavarlara yöneldiklerinin
izlenimine sahip oluruz.” (Ionesco, 1966 : 281) der.
İnsanı insan yapan özelliklerin düşünen, biricik ve özgün bir varlık olmasından ileri geldiğini
vurgulamak isteyen yazar, her türlü ötekileştirici ideolojiye karşı olduğunu her fırsatta dile
getirerek, "eğer ben, beyni tıkayan basma kalıp bir ideolojiyi diğer bir basma kalıp ideolojinin
karşısına çıkarıyorsam, başka bir gerdanlaşmış sloganlar sistemine diğer bir gergedanlaşmış
sloganlar sistemini çıkarmaktan başka bir şey yapmıyorumdur. ” (Ionesco, 1966, s. 287) der. Ona
göre başkasının etkisi altında kalmadan özgür bir iradeyle verilmiş ve başkalarını etki altına almayı
amaçlamayan her düşünce değerlidir: “Kendiliğinden bulunmuş eksik bir cevap, insanın
düşünmesini engelleyen basma kalıp bir ideolojiden son derece daha değerlidir.” (Ionesco, 1966 ,s.
288)
Oyunda farklı bakış açılarına sahip olan kişilere yer veren Ionesco farklılıklardaki zenginliğe dikkat
çekmek için her görüşten insana yer vermiştir. Örneğin: Onun en iyi dostu Jean entelektüel ama
biraz kibirli bir Dadayı , Patron parayı önemseyen bir işadamını , Mantıkçı her şeyi mantıkla
anlamlandırma çabası içinde olan bir rasyonalisti, Yaşlı Adam romantizmi, Ev Kadını hayvan
severi, Botard şüpheciliği, Bay Papilllon kamu düzenini sağlayan bir devlet adamını, Bayan Boeuf
fedakar kadını, Daisy aşkı ve iyiliği, Dudard adaleti ve bilgiyi savunan idealist bir hukuk adamını
temsil eder. Başlangıçta birbirlerinden oldukça farklı kişisel özelliklere ve düşünce yapılarına sahip
olan bu insanlar bir süre sonra tamamen kaybolurlar. Oysa Berenger onları bu farklılıklarıyla
sevmekte böyle kabul etmektedir. Yazarın kendisi de "Başkalarından farklı düşünmek demek,
aslında düşünmek demektir. Düşündüklerini sanan ötekilerin yaptığıysa, ortalıkta dolaşan
kalıplaşmış sözleri kafa yormadan benimsemekten başka bir şey değildir" (Ionesco, 1996 , s.11)
ifadelerini kullanır.
Zaten bu farklılıkların birer birer yok edilmesiyle kitleselleşme ve tek tipleşme başlar. Farklı
bireylerden, dolayısıyla farklı his ve düşüncelere sahip olan bireylerin tek bir varlık gibi
davranmaya başlamasıyla ortaya zihniyet tekelleşmesi çıkar. (Le Bon, 2014, s.24) Ötekileştirilmeye
başlayan insanların baskıya daha fazla dayanamadıkları ve özgür iradelerini başkalarına yani
bilmedikleri bir otoriteye teslim ettikleri görülür. Bireyin bir diğer ayırt edici yönü ise tercih
yapabilme kabiliyetindedir. Bu nedenle de oyunda Berenger'in irade sözcüğünü sıklıkla kullandığı
görülür.
Birey olamama korkusu içindeki kişiler kendi kopyalarını, benzerlerini yaratmaya çalışırlar. Asıl
sorulması gereken soru ise bunu nasıl gerçekleştirecekleri ve bunu gerçekleştirmek için ihtiyaç
duydukları gücü nereden kimden alacaklarıdır. Yazarın özellikle üzerinde durduğu asıl soru budur.
İnsanlar nasıl kitle insanına dönüşürler? Oyunun başında sayıları az olan gergedanlar bir süre sonra
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çoğalırlar. Aslında sayısal üstünlüklerinin artmasındaki en etkili nedenlerden biri onların önce
dikkate alınmamaları, tehlike olarak görülmemeleridir. İkinci bir nokta ise kitleyi bu cehennemim
içinde tutabilmek için yaşadıkları cehennemi algılamamalarını sağlamaktır. Çünkü algılayamayan,
anlamlandıramayan, olabilecekleri önceden sezemeyen bir kitleye istediğiniz her şeyi yaptırabilir,
onları istediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Sadece algılayanlar bir şeyleri değiştirebilir. Bu oyunda da
insanların en büyük çıkmazı onları bekleyen tehlikeleri anlayamamış olmaları dolayısıyla da
anlamlandıramadıkları kötü gidişatı değiştirememiş olmalarıdır. Yazar, Berenger dışında tüm
insanlığın nasıl gergedanlaştığı onların zayıflıklarından yola çıkarak anlatır. Örneğin Berenger'in ilk
kez insandan gergedana dönüştüğünü gördüğü kişi en yakın arkadaşı Jean'dır. Ondaki kibir ve
beğenilme arzusu kitleye hemen katılmasına yol açmıştır. Bérenger ise kitleleşmeyi bir tür kriz , "
delilik krizi" (Ionesco, 2000,s. 88) olarak adlandırır. Ancak böylesi büyük kitleleri etkisi altına alan
bu bilinmez güçten hem şüphe hem korku duyar. Bir başkasına dönüşmekten korkar. Bu gücün
etkisi altında kalmaktan korkarak kendince çeşitli savunma mekanizmaları geliştirir: "İnsan
gerçekten yakalanmak istemezse bu hastalığa , bu sinirsel hastalığa , yakalanmaz , yakalanmaz.
(Ionesco, 2000, s. 89) Jean'ın dönüşümüne haklı bahaneler bulmaya çalışan Dupont' a karşılık,
hangi şartlar altında olursa olsun kendisi olarak kalacağını özellikle vurgulayan Bérenger: "Ama
beni sporu sevmemekle ya da kapalı dünyasında donmuş kalmış bir küçük burjuva olarak
suçlasalardı bile, neysem yine o kalırdım ben" (Ionesco, 2000 s.88) der. Yani onun için kendisi
olmak özgün olmak her şeyden, kabul görmek veya onaylanmaktan daha önemlidir. Olayın en
trajik- komik yanı ise entelektüel çevreyi, bilgiyi, hukuku temsil eden Dupont'un gergedanları ve
olanları en başta çok ciddiye almaması hatta doğal bir masumiyetleri varmış gibi göstermesidir. Bir
hukukçunun her şeyi yakıp yıkan ve herkesi kendine benzetmeye çalışan bir güç için:
" Yollarının üstünde durmazsınız olur biter. Zaten o kadar da fazla değiller Size saldırmıyorlar.
Üstlerine gidilmezse, bir şey yapmıyorlar. Aslında kötü değiller." (Ionesco, 2000, s.91) ifadesini
kullanması adaletin bu süreçte nasıl tepkisiz kaldığının göstergesidir. Dupont daha da ileri giderek
Bérenger'e durumu ciddiye almaması gerektiğini söyler. Tehlikeyi görmezden gelerek bunu
özgürlük kavramıyla ilişkilendirir: " bana göre, birkaç kişi deri değiştirmek istedi diye ne
yapacağını şaşırmaya gerek yok. Demek ki kendilerini kendi kalıpları içinde iyi hissetmiyorlarmış.
Özgürler, onların bileceği iş. (Ionesco, 2000, s.93). Berenger ise Dupont'un bu aşırı iyimserliğini:
"Sizin o aşırı hoşgörünüzün , o yüce gönüllü bağışlama eğiliminizin... gerçekte , inanın bana, bir
zayıflık ...bir tür körlük ....olduğunu hissediyorum , sezgilerimle. (Ionesco, 2000, s. 100) der.
İlerleyen süreçte Dupont "artık çoğunlukta değiliz"( Ionesco, 2000, s.107) diyerek geç kalınmışlığı
kabullenecek ve onlara katılacaktır. Sezgi ve içgüdü arasındaki farka da vurgu yapan yazar,
içgüdünün tıpkı hayvanlarda olduğu gibi kitlesel bir duygu sezginin ise insani bir duygu olduğuna
dikkat çeker. Berenger'in Dupont' "içgüdü gergedanda olur, ben sezgilerimle hissediyorum sizin
yanıldığınızı"( s. 99) ifadesi bilinç ve bilinçdışı kavramlarına da gönderme yapar. Jung bilinç
kavramının tanımını yaparken “bilinçli olmak” deyimini kullanır ve “Bilinçli olmak, içinde
bulunduğu ilişkileri nedeniyle dış dünyayı algılamak ve onu tanımak demektir. Ona göre
psikanalitik kuramda asıl önemli olan unsur “ben”dir ve bilincin merkezini oluşturur. Bu bakımdan
ben, dış dünyanın nesnel verilerinin ve duyumlarının birikim alanıdır" (Jung 2010,s. 76-78).
Berenger'in yorumlarından yola çıkarak yazarın bilinci, bir tür farkındalık ve kontrol edilebilirlik;
bilinçaltını ise içgüdüsel olduğundan dolayı düşünce ve akıldan yoksun olma durumu olarak
yorumladığı söylenebilir.
Bir süre sonra bu gergedanların garip homurtuları bile bu topluluktan olmayan insanlara eğlenceli
anlamlı bir müzikmiş gibi görünmeye başlar. Daisy ile Berenger arasında geçen bir konuşma
kabullenişin ve değişimin en güzel göstergesidir:
Daisy: şarkı söylüyorlar
Berenger: Şarkı söylemiyorlar, böğürüyorlar.
Daisy: Delirdin mi, şarkı söylüyorlar.
Berenger: Müzik kulağın yok demek senin!
Daisy: Sen müzikten hiç anlamıyorsun, zavallı dostum, hem bak, oynuyorlar, dans ediyorlar.
Berenger: Sen buna dans mı diyorsun?
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Daisy: Onların tarzı da bu. Güzeller.
Berenger: İğrençler.
Daisy: Tanrılar onlar. (Ionesco, 2000, s.121)
Daisy'nin gergedanları tanrılaştırması, insanın zayıflığına ve bir güce ihtiyaç duyma eğilimine
gönderme yapar. Ayrıca estetik zevki tam olarak oturmamış insanların kitle psikolojisi ile sanata,
müziğe bakış açılarının nasıl değişime uğrayabileceğine ve kitle sanatlarına eleştiri getirilir.
Bilinçaltında yavaş yavaş gergedanları farklı bir yere koyan ve muhakeme gücünü yitirerek onları
büyük bir gücün temsilcisi olarak görmeye başlayan Daisy'nin bu noktadan sonra Berenger 'le
görüşleri farklılaşmaya ve bu gücün etkisi altına girmeye başladığı görülür. Kitle psikolojisinin
tanımını yapan Le Bon'a göre,"dış dünyadan gelen uyarıcı unsurları gerçekmiş gibi algılamaları ve
eleştiri ve muhakeme kabiliyetindeki zayıflıklar, psikolojik kitleleri tanımlayan özelliklerdir. Bu
bağlamda tamamen bilinçaltı tarafından yönetilen insanlar, beyin idaresi ve iradeden mahrum
kalarak dış uyaranların emrine girerler." (Le Bon, s.35-37)
Özcan'a göre gergedanlar oyunu," Sloganlarla, düşünmeden konuşan kitle insanının öyküsüdür.
Amaç, önlerindeki büyük kitleyi sloganlarla etki altına almaktır. Bu sloganlara her ne kadar karşı
gelmeye çalışanlar olsa da, bir şekilde onlar da önlerindeki büyülü kalabalığın görkemine ve
büyüsüne kapılıp herkes gibi düşünmeye başlarlar. Nitekim, Gergedanlar oyunundaki sayıları
gittikçe artan hayvanlaşmanın insanlık karşısında çekici gelmesi gibi…( Özcan,2013, s.537)
Yazar, anlamdan ve duygudan kaçanların, gerçeği kendilerine göre algılamaya çalışanların, eninde
sonunda kendileri olmaktan hatta insan olmaktan vazgeçeceğini gösterir. Daha da önemlisi
insanlığa kötülük yapmak için sadece kötü olmakta gerekmez; kötülüğün yayılmasına göz yummak,
ona kayıtsız kalmakta en az kötülük yapmak kadar tehlikelidir. Zor olan ise tıpkı Berenger gibi
teslim olmamak insan kalabilmektedir. Bir ara sevgilisini de kaybeden, tamamen yalnız kalan ve
kendisine yabancılaşan Berenger de çaresizlikten ,gergedana dönüşmeyi düşünür ve onları taklit
etmeye çalışır ancak başarısız olur.
Vuu! Vuu! Brr! Yok, olmuyor! Bir kez daha deneyeyim, daha yüksek! Vuu! Vuu! Brr!” (Ionesco,
2000,s. 123)
Kuşkusuz kitle insanının kişiliğinin oluşumunda taklit etme önemli bir rol oynamaktadır. Ancak,
insan yalnızca taklit etmekle kalmaz, her seferinde, taklit ettiği davranışı içselleştirir kendisinden
bir şeyler katarak bir benlik oluşturur.Bergeder örneğinde olduğu gibi kendini bir bütünlük halinde,
farklı ve özgün bir varlık olarak gören kahraman ne kadar taklit ederse etsin birey kavramı oluştuğu
için kendisi olarak kalmakta diğerleri gibi gergedana dönüşememektedir.Sonunda zor olanı seçer ve
savaşmaya karar verir: "Herkese karşı kendimi savunacağım, herkese karşı, kendimi savunacağım!
Son insanım ben, sonuna kadar da insan kalacağım sözleri"( Ionesco, 2000, s.124) tüm zorluklara
rağmen insan kalabilme çabasındaki bir kahramanın çığlıklarıdır.
SONUÇ
İonesco Gergedanlar adlı oyununda, zayıf insanların sözde güç olarak gördükleri ve
egemenliklerine girdikleri kitle denilen olgunun aslında birey olamayan insanların kendi
yetersizliklerinden, acizliklerinden, ahlak yoksunluğundan veya çaresizlikten oluşturdukları bir tür
bilinçdışı yöneliş olduğunu göstermek ister. Bu yöneliş her ne sebeple olursa bir hastalık gibi
eninde sonunda diğer insanları da kendisine çekerek insan olma bilincini ve özgür iradeyi
öldürür. Zor olan ise tüm eksik yönlerine zayıflıklarına rağmen çok az insanın başarabildiği kendi
olarak kalabilme cesaretidir.
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CEP TELEFONU TÜKETİMİNDE NE KADAR BİLİNÇLİYİZ?
TÜRKİYE’NİN AKILLI TELEFON İTHALATI

HOW CONSCİOUS ARE WE IN CELL PHONE CONSUMPTİON? TURKEY'S SMART
PHONE IMPORTS
Ümit YİĞİT
Öğr. Gör. Uşak Üniversitesi
Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör. Uşak Üniversitesi
ÖZET
Dünyada tüm ülkelerin ekonomik hedefleri olabildiğince güçlü olmaktır. Günümüzde ülkelerin dış
ticaretteki konumları ve uyguladıkları politikalara baktığımızda, bu güçleri kaybetmeme üzerine
olduğu tartışma götürmemektedir. Dış ticaret savaşları başlamış, önlem almak ise kaçınılmaz hale
gelmiştir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin, dış ticaret hadlerini göz önünde bulundurarak
tüketim yapması beklenen durumdur. Beklenin aksine gelişen tüketim davranışlarının ülke dış
borcuna etkisi olumsuz olmaktadır. Çalışmamızda, Türkiye’nin son yıllardaki akıllı telefon
ithalatındaki durumu incelenmiştir. İthalat rakamlarına ülke vatandaşlarının akıllı telefon tüketim
harcamaları yansıması gözüyle bakılmıştır. Ülke vatandaşlarının bu harcamalarının ülke çıkarlarına
etkisi üzerine yorum yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Cep telefonu, İthalat, Tüketim
ABSTRACT
The economic goals of all countries in the world are to be as strong as possible. Today, when we
look at the countries' positions in foreign trade and the policies they apply, it is not controversial
that this power is not lost. Foreign trade wars have started and taking precautions has become
inevitable. Developing countries such as Turkey, making consumption considering the terms of
trade are expected situation. Contrary to expectations, the effect of developing consumption
behaviors on the external debt of the country is negative. In our study, the situation in the smart
phone imports in Turkey in recent years were examined. Import figures are considered as
reflections of smart phone consumption expenditures of the citizens of the country. Comments were
made on the effect of these expenditures of the citizens of the country on the interests of the
country.
Keywords: Mobile Phone, Import, Consumption

1. Giriş
Dünya ülkeleri ekonomik açıdan güçlü olmayı hedeflemekte, bu hedef doğrultusunda birbirleri ile
olan ticari ilişkilerini de güçlerini kaybetmeyecek tarzda şekillendirmektedirler. Günümüz dünya
ülkeleri incelendiğinde ekonomik açıdan güçlü olan ülkelerin tüm alanlarda söz sahibi olduğu da
görülmektedir. Büyüyen dünya ekonomisinden daha fazla pay alabilmek, gücünü kaybetmemek için
gereklidir. Ekonomik açıdan zirvede olan ülkeler, diğer ülkeler ile ticari ilişkilerinde, menfaatlerini
gözeterek işlem yapma arzusu içerisindedirler. Özellikle son dönemlerde bazı ülkeler arasında
yaşanan ticaret savaşlarına şahit olmamız, dış ticarette son derece rasyonel davranılması
gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Merkantalistlere göre ülke dış ticarette sürekli
ithalat yapar konumdaysa, ithal mallar karşılığında ülkenin zenginliklerinin dışarıya gideceği
düşüncesi önemli bir husustur. Bu nedenle dış ticarette ithalat yapan değil ihracat yapan ülke
konumuna geçmek ülke zenginliğini artıracaktır. Bu düşünceden bile yola çıkarak tüketen değil,
üreten bir toplum olmanın gerekliliği kaçınılmazdır. Dış ticaret hadlerinde ki kötüleşmenin ülkeyi
borçlandıracağı, borcunda bir faiz yükü anlamına geldiğini biliyoruz. Dış ticaret hadleri kötüleştikçe
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faiz yükü artarak devam edecek ve bu hastalıklı durum ülke için vazgeçilmez bir hal almaya
başlayacaktır.
Ülkemizde ilk yıllarında lüks olarak tanımlanan cep telefonu, zamanla biz tüketicilerin davranışları
incelendiğinde vazgeçilmezlerimiz arasına yerleşmeyi başarmıştır. Tabi bu durumu masum bir cep
telefonu olarak hayatımıza girip, zaman içerisinde evrim geçirerek bilgisayarın küçülmüş halini
almış olmasına borçlu olduğu göz ardı edilmemelidir. Yani yıllar geçtikçe hızlı gelişen teknoloji
sayesinde bir fotoğraf makinesi, bir bilgisayar, bir GPS, bir termometre, bir kamera ve daha
sayamadığımız farklı özelliklerdeki cihazların büyük bir kısmını hayatımızdan çıkartmamıza neden
olmasının da payı büyüktür. Konumuz cep telefonun amacının ne olduğu, ya da günümüzde
amacından sapıp sapmadığını ortaya koymak değildir. Sadece cep telefonu üretiminde ülke olarak
yüzde yüz yerli diyebileceğimiz bir markamız olmamasına karşılık, cep telefonu tüketiminde ne
kadar bilinçli davrandığımızı ithalat rakamlarımız üzerinden bir bakış açısı ile ortaya koymaktır.
Özellikle son yıllarda ülkemizde üretemediğimiz tüketim mallarında gerekli hassasiyeti göstererek
bilinçli tüketiciler olma yolunda ilerlememizin gerekliliği ortadadır. Dış ülkelerden teknolojik
ürünler satın alıyor olmamız, dış ticaretteki durumumuzu hızlı bir şekilde olumsuz yöne sevk
etmektedir.
Hacıköylü (2014) çalışmasında Türkiye’de cep telefonu ithalatının azaltılması için hükümet
tarafından alınan önlemlere değinmiş, fakat alınan önlemlerin ithalat üzerinde çok etkisi olmadığını
belirtmiştir. Son bir yıldaki cep telefonu ithalatındaki artış hızının yavaşlamasında da vergi ve diğer
mali yükümlülüklerdeki artışın değil özellikle taksit yasağı ile tüketici tercihlerinin etkilenmesi ve
tüketicinin doyuma ulaşmasının neden olduğu görüşündedir.
Çalışmamızda özellikle cep telefonu ithalatı konusunda ülkemizin 2000 sonrası durumunu, ithalat
rakamları ve tutarları açısından ele alıp, yıllar içerisindeki değişimin nelerden kaynaklandığına
değinerek, bu konuda ne kadar bilinçli tüketiciler olduğumuz üzerine yorum yapılmıştır.
2. Türkiye’de Cep Telefonunun Tarihi
Cep telefonu konusunda, giriş kısmında da belirttiğimiz gibi günümüzde dahi tam anlamıyla
kendimizin diyebileceğimiz bir markamız maalesef ki yoktur. Kendimize ait bir markamızın
olmadığı bu alanda tüketimimizi incelersek, Türkiye’de cep telefonu kullanımı ilk kez 90’lı yıllara
bakıldığında görülmektedir. 94 yılında 81 276 cep telefonu abone sayısı kayıtlara geçmiştir. 94
yılındaki kayıtlı abone sayısı 1 yıl sonrasında yaklaşık 4 katı değere ulaşmış ve ilerleyen yıllarda ise
hızla artmıştır. 2000 yılında 94 yılındaki abone sayısının 184 katına ulaşmıştır. 1994 ve 2018 yılları
arasında sadece 2009 ve 2010 yıllarında bir önceki yıla göre abone sayısında bir azalma söz
konusudur. Türkiye’de yıllara göre cep telefonu abone sayılarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.
2018 yılı sonu itibari ile 80 milyonu aşan abone sayısı göze çarpmaktadır. Ülke nüfusunun 82
milyon olduğu düşünüldüğünde neredeyse kişi başına bir telefon düştüğünü söyleyebiliriz.
Tablo 1: Yıllara Göre Cep Telefonu Abone Sayısı
Cep
Cep
Cep
telefonu
telefonu
telefonu
abone sayısı
abone sayısı
abone sayısı
1994
81 276 2003
27 887 535 2012
67 680 547
1995
332 716 2004
34 707 549 2013
69 661 108
1996
692 779 2005
43 608 965 2014
71 888 416
1997
1 483 149 2006
52 662 709 2015
73 639 261
1998
3 382 137 2007
61 975 807 2016
75 061 699
1999
7 562 972 2008
65 824 110 2017
77 800 170
2000
14 970 745 2009
62 779 554 2018
80 117 999
2001
19 502 897 2010
61 769 635
2002
23 323 118 2011
65 321 745
Kaynak: TÜİK, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
3. Türkiye’de Cep Telefonu İthalatı Sırasındaki Karşılaşılan Vergiler ve Diğer Mali
Yükümlülükler
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Cep telefonu ithalatında sırasında ülkemizde karşılaştığımız vergileri ve mali açıdan diğer
yükümlülükleri 2014 yılında ki çalışmasında detaylı şekilde ele alan Hacıköylü şu önemli
başlıklarla ortaya koymuştur:
*Cep telefonu ithalatında gümrük vergisi kavramı
I-Ticari amaçlı cep telefonu ithalatı ve II-Yolcu beraberinde getirilen cep telefonu alt başlıkları ile
açıklamıştır.
*Cep telefonu ithalatında katma değer vergisi
*Cep telefonu ithalatında özel tüketim vergisi
*Cep telefonu ithalatında diğer mali yükümlülükler (Bandrol ücreti Vs.)
*Cep telefonlarına ilişkin yurt içi satışlarda taksit yasağı
3.1. Cep Telefonu İthalatı ile İlgili Son 5 Yılda Yapılan Yasa Değişikliklerinde Dikkat
Çekenler
Cep telefonu satışında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 1 şubat 2014
tarihinden itibaren kredi kartı ile taksitli işlemi tamamen yasaklamıştır.
Türkiye’de özellikle son dönemlerde yolcu beraberinde getirilen cihazların kayıt yapılabilmesi için
ödenmesi gereken maktu harç bedelinde ciddi artışlar söz konusudur. Bu artışlar; 2015 yılında
131,50 TL, 2016 yılında 138,80 TL, 2017 yılında 149,20 TL, 2018 yılında 170,70 TL yine 2018
yılında 500 TL, 2019 yılında 618,60 TL ve yine 19.07.2019 tarihinde yayımlanan yasa ile 1500 TL
yükseltilmiştir.
Diğer önemli değişiklik ise ÖTV de görülmüştür. 02.05.2019 tarihinde resmi gazetede yayımlanan
ilgili kanun ile bütün telefonlar için %25 olan ÖTV oranı 640 TL ve altındaki telefonlar için %25
olarak devam ederken, 1500 TL değerine kadar olanlar için %40 ve 1500 TL üzerindekiler içinde
%50 olarak değiştirilmiştir.
4. Ülkemizde Yıllara Göre Cep Telefonu İthalatı
Türkiye istatistik kurumunun verilerinden yararlanılarak aşağıdaki tablo elde edilmiştir. Tabloda
2000 ile 2018 yılları arasına ait cep telefonu ithalat rakamları adet ve tutar olarak görülebilmektedir.
Tablo 2: Yıllara Göre Cep Telefonu İthalat Rakamları
Yıl
İthalat miktarı (adet)
İthalat tutarı (dolar)
2000
7.631.990
1.042.955.864
2001
2.436.824
280.059.215
2002
4.044.800
407.045.061
2003
5.238.512
554.432.641
2004
7.547.091
952.142.400
2005
9.005.560
1.070.718.438
2006
13.143.061
1.347.543.030
2007
15.811.936
1.722.947.822
2008
14.522.515
1.436.499.289
2009
10.990.347
1.071.251.602
2010
12.145.459
1.302.168.643
2011
14.308.793
1.744.300.027
2012
10.627.991
1.716.495.316
2013
12.199.623
2.690.012.661
2014
12.546.529
2.996.943.234
2015
13.581.718
3.136.596.614
2016
13.402.614
3.058.000.000
2017
12.189.655
2.832.537.000
2018
9.820.192
1.966.000.000
Kaynak: TÜİK
Yukarıdaki tablodan yola çıkarak, verilerin zaman serilerinin gösterim şekli olan sütun grafiği
yöntemi ile düzenlenip, ithalatta ki değişimi hem tutar hem de adet olarak daha açık ortaya
koyabiliriz.
4.1. Tutar Açısından Cep Telefonu İthalatı
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Kaynak: Tüik (Tüik verilerinden yararlanılarak elde edilmiştir.)
Yukarıdaki grafiğe baktığımızda cep telefonu ithalatı için harcanan paranın milyar dolar cinsinden
yıllar göre ne değerlere ulaştığı açıkça ortadadır. 2000 yılı sonrasındaki 4 yıl boyunca 1 milyar $
seviyesinin aşılmamış olduğu göze çarpmaktadır. O yıllardaki cep telefonu ithalatındaki değerlerin
2000 yılı değerinin gerisinde kalmasındaki nedenin 2000/2001 krizlerinin etkileri olarak
yorumlamak mümkündür. Cep telefonu ithalatında 2005 sonrası tekrar aşılan 1 Milyar $ seviyesi,
günümüze kadar en yüksek 2015 yılında 3 Milyar $ değerini görmüştür. 2015 yılındaki bu zirveyi
gören ithalat rakamlarında şüphesiz ki kurdaki ani yükseliş etkili olmuştur. Son 5 yıl göz önüne
alındığında ise 2018 yılı bir önceki yıla göre yaklaşık olarak %30 azalma görülmektedir. 2008 ve
2009 yılındaki belirgin düşüşü yine küresel kriz olarak ifade edilen morgage krizi ile
bağdaştırabiliriz. Teknolojik olarak ilerleyen telefonlarda sağlanan fiyat artışlarının rakamlar
üzerinde yıldan yıla artış eğilimi sağlaması da beklenen durumdur.
Türkiye istatistik kurumu verilerinden hareketle 19 yıl boyunca cep telefonu ithalatı için toplam
31.328.648.857 $ harcanmıştır. Yıllık ortalamaya düşen ise yaklaşık olarak 1 milyar 650 milyon
dolar civarındadır. Ortalama bir günde ise 4,5 milyon dolar harcama ile dakikada 3137 $ cep
telefonu ithalatına harcayan bir ülke olduğumuzu görüyoruz.
4.2. Miktar Açısından Cep Telefonu İthalatı
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Kaynak: Tüik (Tüik verilerinden yararlanılarak elde edilmiştir.)
Cep telefonu ithalatını adet olarak ele alacak olursak, 2000 ve 2018 yılları arasında zirveyi 15,8
milyon adet ile 2007 yılı aldığını grafikten görebiliyoruz. En düşük 2 milyon adet civarı ithalat
yapılan 2001 yılı harici diğer yıllarda 4 milyon adetin altında düşülmediği görülmektedir. 19 yıl
toplamında yaklaşık olarak 201 milyon adet cep telefonu ithal ettiğimizi göz önüne alırsak yılda
ortalama 10.5 milyonu aşan bir ithalat yaptığımızı ifade edebiliriz. Yine 2000-2018 yıllarına ait
verilerden yola çıkarak bir günde 29 bin adet seviyesini zorlayan bir ithalat rakamına ulaşıyoruz.
Günün 24 saati göz önüne alındığında ise dakikada 20 adet telefon ithal eden bir ülke konumunda
olduğumuzu da açıkça görebiliyoruz.
Türkiye istatistik kurumu verilerinden 19 yıl toplamında 201.195.210 adet cep telefonu ithal
ettiğimiz görülmektedir.
5. Türkiye’de Cep Telefonu İthalatı Ve Kullanımı İle İlgili Basında Öne Çıkanlar
1 Şubat 2014 itibari ile yürürlüğe giren cep telefonu satışında kredi kartı taksitli işleme getirilen
yasağın altında cari açığın yattığı ifade edilmiştir. Taksitli satış imkanı bulan marka ve model
tutkunu tüketicilerin cep telefonu değiştirme sürelerinin 8 aya kadar inmiştir. Çok büyük bir
kısmının ithal oluşundan kaynaklı cari açığı direkt etkilemesi, cep telefonu değiştirme süresi
bakımından 6-18 ay İle ABD’nin dahi geride bırakılması ve tüketicilerin gelirlerinin üzerinde
borçlanılması gibi olumsuzluklara yol açması nedeniyle taksit yasağı hayata geçirilmiştir (Biter,
2014).
Türkiye’de 2000-2015 yılları arasında ithal edilen cep telefonu için ödenen rakam, Akkuyu Nükleer
Santralinin yatırım tutarını geçti. İthalat yapılan telefon sayısı 16 yılda % 78 arttı, ödenen rakam ise
% 200 arttı(Trthaber, 2016).
Anadolu ajansı Tüik verilerinden yararlanarak verdiği haberinde, ülkemizde 2007-2017 yılları
arasında ithal edilen cep telefonu için ödenen tutarın, İstanbul Yeni Havalimanı maliyetinin
yaklaşık 2 katına ulaştığı bilgisine yer verdi. 142,4 milyona adet cep telefonu için toplamda 23
milyar 708 milyon 146 bin dolar olduğunu belirtmiştir (Duran,2018)
Dünyanın en büyük tüccarlığı akıllı cep telefonları üzerinden gerçekleştiriliyor. 2018 yılında son 5
yılın en düşük cep telefonu ithalatının gerçekleştiğine atıfta bulunuyor. 2014-2018 yıllarında ise
ithalatın dalgalı seyir izlediğini ve 5 yıllık dönemle ilgi rakamlardan bahseden yazar en sonunda
“Sürekli cari açıktan söz ediliyor ya. Bu açıkta yaşanan onca finansal krize rağmen telefonlarını her
yıl yenileyen vatandaşında rolü büyük değil mi?” sorusu ile dikkat çekiyor(Atilla, 2019).
6. Sonuç
Giriş kısmında da belirttiğimiz gibi cep telefonu artık lüks değil, yerine göre insan hayatını bile
kurtarabilen zorunlu bir ihtiyaca dönüşmüştür. Zorunlu olarak algılanmaya başladığı, 2018 yılındaki
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cep telefonu abone sayısı ile ülkemizin nüfusu kıyaslandığında açıkça görülecektir. Hayatımızın
vazgeçilmezleri arasına giren cep telefonunu ülke vatandaşları olarak ne kadar bilinçli tüketiyoruz?
Öncelikle kendi ülkemize ait yüzde yüz yerli bir cep telefonu markamız olmadığını bilerek
tüketimdeki tutumuzu ayarlamalıyız.
Adet olarak ithalatın en fazlası 2007 yılı ile 15,8 milyon olurken, tutar açısından ise 2015 yılında
3,13 milyar dolar olmuştur. En yüksek ithalat tutarının 2015 yılında olmasını, döviz kurundaki aşırı
yükselmeye bağlayabiliriz. 2000 ve 2018 yılları arasındaki cep telefonu ithalatı verilerimize
bakarak, tüketimimiz için çokta iç açıcı şeyler söyleyebilmek mümkün değildir. İthalatı miktar
açısından ele aldığımızda yıllık ortalama 10,5 milyon adete karşılık geldiğini görüyoruz. Bu
rakamın büyüklüğünü günlüğe çevirdiğimizde daha iyi anlayabiliyoruz. Bir günde 29 bin adet
ithalat yaptığımızı ve hatta dakikada 20 adet telefon ithal ettiğimizi görebiliyoruz. Yine aynı yıllar
arasında cep telefonu ithalatı için ödediğimiz rakamları incelersek; ortalama yılda 1 milyar 650
milyon dolar, günde ise 4,5 milyon dolar ve her bir dakikada da 3137 $ olarak görüyoruz. Bir
ekonomist olarak rakamları telaffuz ederken içimin acıdığını da belirtmek istiyorum. Kendi
üretmediğimiz bir ürünü tüketiyor olmamız nedeniyle dakikada 3137 $ ödüyor olmak nasıl izah
edilebilir?
Yine yukarıda değinilen, basından edindiğimiz bilgileri yorumlayacak olursak 2000-2015 yılları
arasındaki ithalat tutarları toplamının, ülkemizin dünya arenasında rekabet edebilmesi için
gerekliliği tartışılmaz olan Akkuyu Nükler Santralinin yatırımını dahi aşacak boyutta olduğunu
biliyoruz. Biri yatırım iken diğerinin tüketim olması yine ülke ekonomisi için kaynaklarımızın etkin
kullanılamadığı yorumunu için yetecektir. Farklı bir haberde yer alan 2007-2017 yılları arasındaki
cep telefonu ithalatı için harcanan para ile dünyada üst sıralarda yer alan Yeni İstanbul Havalimanın
2 kere yapılabileceği gerçeğine ne diyeceğiz? Daha da üzücü olan ise 2013 yılındaki verilerde,
tüketicilerimizin ortalama 8 ayda bir cep telefonunu yenileyerek ABD’yi bile sollamamıza neden
olmasını hangi bilinçten bahsederek açıklayacağız. Kendi üreten ülkeden bile daha sık tüketmek,
cep telefonu tüketiminde ne kadar bilinçli bir toplum olduğumuzu yeterince ortaya koymaktadır.
Bu bilinçsiz tüketim karşısında, cep telefonu tüketiminin yavaşlatması düşüncesiyle bazı adımların
yetkililer tarafından atıldığını görüyoruz. Bunlar;
*2014 yılında ki kredi kartı ile taksitli telefon satışlarının yasaklanması,
*2017-2018-2019 yıllarında yolcu beraberinde getirilen cihazların harç paralarındaki artışı sağlayan
düzenlemeler. Bu konudaki adımların ciddi boyutlarda olduğunu son 5 yılda %1140 artan harç
bedelinden anlıyoruz.
*Yine cep telefonunda ÖTV rakamlarında 2019 yılı ilk yarısında yapılan güncellemelerle %25’den
%50 ye varan artış.
Bu adımların etkisini 2015 yılından sonra sürekli azalan ithalat rakamlarından hissedebiliyoruz. Son
5 yılın en düşük ithalat rakamları 2018 yılında gerçekleşmiş ve hatta 2018 yılında bir önceki yıla
göre yaklaşık %30 a yakın bir düşüş söz konusu olmuştur. Bu adımların atılmış olmasının yeterli
olmadığını biliyoruz. Bu adımlara destek olacak tüketiciler olarak, bilinçli tüketimle neyi ifade
ettiğimizi, ifade karşılığında anlaşılan tüketici profiline de sıkı sıkıya bağlı bireyler olmamız
gerektiğini de unutmamalıyız.
Özellikle genç nesilde bağımlılık haline gelen akıllı telefon kullanımı ve model yükseltme
alışkanlığı sağlıklı nesillerin yetişmesi önünde ciddi bir engel olarak görülmektedir. Burada akıllı
telefonların asıl fonksiyonları dışında sosyal statü kazanmak için kullanımı da ülkemizde yaygın
olarak görülmektedir. Bazı bireylerin farklı alanlarda sergileyemedikleri özgüvenini, popüler akıllı
telefon markaları kullanmak şeklinde sergilemeye çalıştıkları çevremizde sık karşılaşılan
durumlardan biridir. Bu anlamda tüketicilerin telefon kullanımında “akıllı” tercihler yapabilecek
bilinç düzeyine gelme noktasında atılacak adımlar önem arz etmektedir.
Son olarak nasıl bilinçli hale geleceğiz? milliyetçilik anlayışı ile hareket ederek, rasyonel tüketici
kavramını ithal mallardaki tutumuza yansıtarak, ekonomik ömrünü tamamlamadan ithal malları rafa
kaldırıp yenisini almayarak ve hatta tamir edilmesi mümkün olanları tamir ettirip ekonomik ömrünü
uzatarak bu ülkeye destek olacağız. Ekranı kırılan cep telefonunuzun kendisini değil, ekranını
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değiştirerek ve batarya ömrü biten telefonunuzun bataryasını yenileyerek yolunuza devam
edeceğinizi umuyorum…
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TÜRKİYE’DE KUR DEĞİŞİKLİKLERİNİN İHRACATA OLAN ETKİSİ:
2014-2019 YILLARI ARASI BİR İNCELEME
EXPORTS TO TURKEY EFFECT OF FOREİGN CURRENCY EXCHANGE RATE
CHANGES: A REVİEW BETWEEN 2014-2019
Ümit YİĞİT
Öğr. Gör. Uşak Üniversitesi
Selma AYDOĞAN
Öğr. Gör. Uşak Üniversitesi
ÖZET
Ekonomi tarihi incelendiğinde, ekonominin işlerliği konusunda temelinde farklılık gösteren
akımlara rastlanmaktadır. Farklılıkları olmasına rağmen tüm akımların, özelliklede merkantalistlerin
ve klasik iktisatçıların dış ticareti önemsedikleri görülmektedir. Dış ticaret üzerine söylemleri ve
geliştirdikleri teoriler bugün ki dünya dış ticareti açısından önem arz etmektedir. Dış ticaret denince
akla gelen ihracat ve ithalat kavramları ve kavramlar arasındaki denge de ülke ekonomisi için son
derece önemlidir. Bu kavramları etkileyen birçok değişkenin varlığı göz ardı edilmemelidir. Bu
değişkenlerden biri de tartışmasız kur değişkenlikleridir. Kur değişkenliği ve ihracat arasındaki
ilişkiyi inceleyen pek çok çalışmaya literatürde rastlanmaktadır. Bu çalışmamızda, Türkiye de 20142019 yılları arasındaki göze çarpan kur dalgalanmaları ile ihracat rakamları arasındaki etkileşim, bu
süreçteki kur değerleri ve ihracat rakamları verileri göz önüne alınarak teorik çerçevede
değerlendirilerek yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: İhracat, Dış Ticaret, Döviz Kuru
ABSTRACT
When the history of economics is analyzed, it is seen that there are trends that differ in the basis of
the functioning of the economy. Although there are differences, it is seen that all trends, especially
mercantalists and classical economists, care about foreign trade. Their discourse on foreign trade
and the theories they have developed are important for today's world foreign trade. The balance
between export and import concepts and concepts that come to mind when it comes to foreign trade
is also very important for the national economy. The existence of many variables affecting these
concepts should not be ignored. One of these variables is undisputed exchange rate variability.
Many studies examining the relationship between exchange rate volatility and exports have been
found in the literature. In this study, the interaction between 2014-2019 in Turkey between the years
of outstanding export figures with currency fluctuations, these values are set in the process and data
export figures were interpreted considering the theoretical framework.
Keywords: Export, Foreign Trade, Exchange Rate

1. Giriş
Dünya ekonomileri her geçen gün, dünya ticareti içerisindeki payını artırma çabasındadır. Hal böyle
iken gelişmiş olan ülkelerde çok rastlanılmayan ani kur değişiklikleri, gelişmekte olan ülke
ekonomileri için problem teşkil etmektedir. Gelişmekte olan ülke ekonomileri için kur
değişkenliklerinin öneminin diğer gelişmiş ülkelere nazaran daha fazla olduğu gerçeği göz ardı
edilmemelidir. Gelişmekte olan ülkelerde kurdaki dalgalanmaların dış ticaret hadlerine etkisinin
yanında iç fiyatları da etkileyerek enflasyonu da tetiklediği düşünüldüğünde toplumda ki tüm
bireyler üzerinde etkisi kaçınılmaz olmaktadır.
Ekonomi literatüründe herkes tarafından bilinen bir hipotez ulusal paranın dış değeri ile dış ticaret
arasındaki ilişkiyi ortaya koyan hipotezdir. Milli para yabancı para birimleri karşısında değer
kaybederse ihracat ucuz hale geleceği için artarken, ithalat ise pahalı hale geleceğinden azalacaktır.
Bu hipotezi gerçek yaşama uygularken, bu hipotezin varsayımlarını göz önüne alarak yanıtlanması
gereken bazı sorular vardır. İhracat yapılan ülkelerin ekonomik açıdan durumları nasıldır? Artan
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ihracatı alıp alamayacakları gibi soruların yanıtlarına bakmadan milli paradaki değer kaybının
ihracatı artırıp, ithalatı azaltacağını söylemek doğru olmayacaktır (Eğilmez, 2018).
Döviz kurunun fiyatlara yansımasını, döviz kuru yansıması ve piyasaya göre fiyatlandırma
davranışı ana başlıkları altında gruplayan Karamollaoğlu (2018) çalışmasında; Türkiye kapsamında
firmalar arası farklılaşmaları gözeterek (ithal ara malı kullanımı, sermaye yapısı, ihraç edilen
malların niteliği, dış ticaret partneri sayısı) döviz kuru hareketlerinin fiyatlandırma ve yurt içi
fiyatlar üzerine etkisini detaylı olarak inceleme imkanı tanıyacağını ifade etmiştir.
İktisat literatüründe döviz kurunun mal ve hizmet piyasalarında fiyatlara olan etkisi: ihracat
fiyatlarına yansıması; ithalat fiyatlarına yansıması ve tüketici fiyat endeksine yansıması şeklinde ele
alınmaktadır. Çalışmamızda ilgilendiğimiz kısmı ise ihracat fiyatlarına yansıması neticesinde
Türkiye’de ihracat verilerinin 2014 ve 2019 yılları arasındaki seyrini incelemektir.
2. Literatür Taraması
Döviz kuru değişimlerinin ihracat fiyatları üzerine etkilerini inceleyen çalışmalar Türkiye
örneği olarak sınırlı sayıdadır. Bu nedenle döviz kurunun ihracat üzerinde ki etkisini inceleyen
çalışmaların literatür taramasında farklı ülkeler için yapılan çalışmalara da değinilmiştir. Bu
çalışmaların çoğunda da belirtildiği gibi döviz kuru değişimlerinin ihracat fiyatlarına yansıması,
ihracat yapılan piyasalarda rekabet koşulları ve rekabetin niteliğine bağlı olduğudur.
Ordu, (2013) yaptığı çalışma sonucunda Granger nedensellik testinde ithalat ve ihracat ile
döviz kuru arasında iki yönlü Granger nedensellik ilişkisi olduğunu saptamıştır. Döviz kuru
değerindeki aşırı hareketlilik döviz kurunun gelecekteki değerinde belirsizliği beraberinde
getirmektedir. Döviz kurunun dış ticaret üzerindeki etkileri farklı ülke örneklerinde değişim ve
benzerlikler gösterebilmektedir.
Yücesan, vd. (2017) yaptığı çalışmada model kurarak panel veri analizi gerçekleştirmişler,
döviz kuru oynaklığının analize dahil edilen ülkelerde, ülkelerin ihracatları üzerinde bir etkisinin
olmadığı sonucuna varmışlardır.
Akat ve Yazgan (2012) çalışmalarının sonucunda Türkiye’de reel kur hareketlerinin döviz
cinsinden ihracat fiyatlarına yansıdığını, ancak bu sürecin zaman aldığını saptamıştır. Ülke
parasında değer kaybının ihracat artışını hızlandırarak dış açığın kapatılmasına katkı yapabileceğine
atıfta bulunmuşlardır.
Karadaş vd. (2008) imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalarda, döviz kurlarındaki
değişmelerin fiyatları düşürmeye kıyasla artırmada daha etkili olduğuna ve döviz kurlarındaki aşağı
ve yukarı yönlü şokların 30 günlük bir gecikme ile fiyatlara yansıdığının sonucuna varmışlardır.
Özdamar (2015) çalışmasının sonuç kısmında, nominal döviz kurundaki artışların yurt içi
üretici fiyatlarını arttırdığını ve Türkiye ekonomisinde döviz kuru geçiş etkisinin var olduğuna fakat
geçiş etkisinin düşük düzeyde kaldığını belirtmiştir. Bununla birlikte yurt içi üretici fiyatlarına
yansıyan döviz kuru artışlarının, ihracat fiyatlarını da dolaylı yönden etkileyeceğini ifade etmiştir.
3. Döviz kurundaki değişiklikler
Döviz kuru olarak USD kastedilmiştir. USD de ki değişiklikler detaylı şekilde aşağıda
gösterilmektedir. TCMB arşivinden kur satış değerleri ele alınarak veriler paylaşılmıştır.
3.1. 2014 Yılı
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Merkez bankası arşivinden elde edilen dolar satış kuru: 2014 yılı Ocak ayı başında 2,1343 TL den
işlem gören Dolar, Aralık ayı sonunda ise 2,3230 seviyesinde işlem görmüştür. Bu yıla ait en düşük
ve en yüksek satış kuru değerleri sırası ile 2,0748 ile 2,3714 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı
satış kuru ortalaması ise 2,1923 olarak gerçekleşmiştir.
2014 döviz kuru satış fiyatları Ocak ve Aralık ayları arasında yaklaşık olarak %9 a yakın değer
kazandığını göstermektedir.
3.2. 2015 Yılı

2,3311 TL ile 2015 yılına başlayan dolar 2,9128 TL satış değeri ile aralık ayının son günü işlem
görmüştür. Kur 2,7251 TL satış ortalaması ile 2015 yılı kayıtlarına geçmiştir. Yıl içerisinde satışın
en düşük değeri 2,2819 TL olmuş, en yüksek değeri ise 3,0654 olarak gerçekleşmiştir.
2015 yılında Ocak ve Aralık ayları arasında döviz kurunda yaklaşık olarak %25 değer kazandığını
göstermektedir.
3.3. 2016 Yılı
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Yine Merkez bankası arşivi incelendiğinde 2016 yılı 1 Ocak tarihinde dolar satış kuru 2,9233 TL
olmuş, aynı yılın aralık ayı son gününde ise 3,5382 TL olarak gerçekleştiği gözlemlenmiştir. 2016
yılı içerisinde satış en yüksek değeri 3,5408 TL iken satış kuru en düşük değeri de 2,7978 TL olarak
kayıtlara geçmiştir. Bu yılın satış kuru ortalaması ise 3,0234 TL olarak hesaplanabilmektedir.
2016 yılında başlangıç ve kapanış fiyatları arasındaki fark incelendiğinde yaklaşık olarak %21
değer kazanan bir döviz kurundan bahsedebiliriz.
3.4. 2017 Yılı

3,5255 TL seviyesinde 2017 yılına başlayan kur, 3,8173 TL den yılın son günü satış işlemi
görmüştür. Yıl içerisinde en düşük satış değeri 3,4026 TL olarak gerçekleşmiş, en yüksek satış
değeri ise 3,9665 TL olarak gözlenmiştir. 2017 yılı satış kuru ortalaması ise 3,6500 TL olarak
hesaplanmıştır.
2017 yılında Ocak ayı açılış ve Aralık ayı kapanış döviz kuru satış fiyatlarını ele alarak yaklaşık
olarak %8 oranında değer kazandığını gözlemleyebiliriz.
3.5. 2018 Yılı
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3,7787 TL ile 2018 yılı ilk gününe başlayan kur, 5,2704 TL ile yılın son günü satış işlemi
görmüştür. Yıl içerisinde kur satış değerinin en düşük 3,7438 TL olarak kayıtlara geçtiği, en yüksek
ise 6,8922 TL olarak gerçekleştiği merkez bankası arşivinden elde edilen bilgilerde
gözlemlenebilmektedir. 2018 yılı kur satış rakamları ortalaması ise 4,8202 TL olarak
hesaplanmıştır.
2018 yılında ise Ocak ayı açılışı ile Aralık ayı kapanış değerleri incelenerek döviz kurunun yaklaşık
olarak %40 değer kazandığını görmek mümkündür.
3.6. 2019 Yılı

2019 yılı başı Eylül sonu satış kuru değerleri ise sırası ile 5,2905 TL ve 5,6693 TL olarak
gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde 30 Eylül tarihine kadar görülen en düşük ve en yüksek kur satış
değerleri ise yine sırası ile 5,2038 TL ve 6,2138 TL olmuş ortalama ise 5,6502 TL olarak
kaydedilmiştir.
2019 yılı Ocak ayı başlangıç fiyatı ve 30 Eylül kapanış fiyatları üzerinden bakıldığında, belirtilen
dönemde döviz kurunun yaklaşık olarak % 7 değer kazandığı görülmektedir.
4. İhracattaki değişiklikler
4.1. 2014 Yılı
2014 yılında gerçekleşen ihracat bir önceki yılda göre %4 artarak 157.622.057.000 dolar olarak
gerçekleşmiştir. İhracatın 2014 yılındaki aylık seyri 2013 yılı ile birlikte ele alınarak aşağıdaki
grafikte gösterilmektedir.
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Kaynak: TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)
4.2. 2015 Yılı
2015 yılında ise ihracat 2014 yılına göre %8,7 azalarak 143.729.741.000 dolar olarak gerçekleşmiş,
toplam ihracatın 2014 ve 2015 yıllarına ait aylık seyirleri aşağıdaki grafikte gözlemlenebilmektedir.

Kaynak: TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)
4.3. 2016 Yılı
İhracatın 2016 yılındaki durumu 2015 yılına göre %1,2 azalarak 142.138.850.000 dolar olarak
gerçekleşmiştir. İlgili iki yıla ait aylık ihracat verilerinin grafiği aşağıda yer almaktadır.

Kaynak: TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)
4.4. 2017 Yılı
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2017 yılı toplam ihracat değeri 156.782.257.000 dolar olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yıla
kıyasla %10,4 arttığı göze çarpmaktadır. 2016 ve 2017 yıllarına ait ihracat verileri aylık olarak
aşağıdaki grafikte kıyaslanabilmektedir.

Kaynak: TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)
4.5. 2018 Yılı
2018 yılı ihracat rakamı bir önceki yıla göre %7,1 artarak 168.087.637.000 dolar olarak
gerçekleşmiştir. 2017 yılı aylık değerleri ile 2018 yılını kıyaslayabilmek için aşağıdaki grafikten
yararlanılabilir.

Kaynak: TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)
4.6. 2019 Yılı
2018 yılı 30 Eylül sonu ile 2019 yılı Eylül sonu arasında ihracat %5,6 artarak 180.166.646.000
dolar olarak gerçekleşmiştir. Eylül sonu itibari ile 2 yıl kıyaslandığında aşağıdaki grafikte
görülmektedir.
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Kaynak: TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi)
5. Sonuç
2013 Aralık’tan 2014 Aralık’a kadar yaklaşık olarak %9 değer kazanan döviz kuru gözlemlenirken,
aynı dönemleri kapsayan ihracat rakamlarının %4 arttığını ifade etmiştik.
Yine 2014 Aralık 2015 Aralık arasında döviz kurunun %25 değer kazandığını hesaplamıştık. İlgili
tarihler arasındaki ihracat rakamlarının ise %8,7 azaldığını verilerden yola çıkarak hesaplamıştık.
2015 sonundan 2016 sonuna kadar kurdaki değişikliğin %21 artış yönünde olduğunu ifade etmiş,
yine bu dönemler arasında ise ihracatın %1,2 azaldığını ortaya koymuştuk.
2016 Aralık ile 2017 Aralık ayları arasında geçen süreçte döviz kurunda %8 artış olduğu, bu
dönemler arasında ihracat rakamlarının da %10,4 arttığından söz etmiştik
2017-2018 arasında döviz kurundaki artışın yaklaşık olarak %40 olduğunu görebilirken, ihracatta
ise ilgili tarihler arasında %7,1 lik bir artış göze çarpmaktadır.
Son olarak 2018 (6,0863 TL)ve 2019 Eylül ayı sonuna (5,6693 TL) kadar ki süreçte döviz kurunda
%7 değer kaybı olduğunu, yine bu tarihler arasında ise ihracatta %5,6 artış olduğunu ortaya
koymuştuk.
2014 yılı başlangıç kur satış fiyatı 2,1343 TL ile 2019 yılı Eylül sonu kur satış fiyatı 5,6693
arasındaki %165 lik bir artışın olduğu ortadadır. Döviz kurundaki bu artışa karşılık, 2013 sonu
(2014 başlangıcı) 151 milyar dolar olan ihracat değerimiz 2019 Eylül sonu (2018 Eylül ile 2019
Eylül sonu) itibari ile 180 milyar dolar gerçekleşerek %20 bir artış olduğunu görüyoruz.
Yukarıdaki verilerden yola çıkarak çalışmamızın kapsadığı yıllarda döviz kuru ile ihracat arasında
anlamlı bir ilişkiden bahsetmenin mümkün olmadığı görülmektedir. İncelediğimiz ilk yıllarda %9
artan döviz kuru karşılığında, ihracatın % 4 artmış olması teorik olarak ifade edilen döviz kurundaki
artış ile ihracat artması beklentisi ile örtüşmektedir. Fakat sonraki yıllar arasındaki ilişki
incelendiğinde, döviz kurundaki %25 artış karşısında ihracatta artış olması beklentisinin aksine
%8,7 azalma olması, bu teorideki beklentiyi desteklememektedir. 2016-2017 yılları arasında da
döviz kurundaki artıştan daha fazla bir artışın gözlenebilmiş olduğu ortadadır.
Türkiye’de 1980 yılına kadar sabit döviz kuru rejimi uygulanırken 1980 yılı sonraki dönemde esnek
kur rejimi uygulanmaya başlanmıştır. Bu dönemde ihracatın artmasını sağlamak üzere sık sık
yapılan devalüasyonlar, kısa sürede ihracatta bir artışın yaşanmasına fakat uzun vadede dış ticaret
açığının artmasına neden olmuştur. Ayrıca yapılan bu müdahaleler kur rejiminin esnekliğinin
azalmasına neden olmuştur. Gerçek anlamda esnek kur rejimine 2000 ‘li yılların başında geçilmiş
ve bu dönemde ihracata dayalı büyüme hedefi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. bu dönemde geçmiş
dönemlere nazaran Merkez Bankası’nın kur üzerindeki müdahaleleri kısıtlanmıştır. İhracata dayalı
büyüme hedefinin sadece döviz kuru ile ilişkili olmadığı, döviz kurlarının bazı zamanlarda ihracatı
açıklamakta yetersiz kaldığı yapılan çalışmalar tarafından da desteklenmiştir. Bunun temel
nedenlerinden birisi özellikle gelişmekte olan ülkelerde ithal girdilerin ihraç kapsamındaki ürünlerin
üretiminde yoğun olarak kullanılmasıdır. Gelişmekte olan Türkiye ekonomisi için de ilgili tarihler
arasında döviz kuru değişikliklerinin anlamlı bir şekilde ihracat rakamları üzerinde görülebildiğini
söylemek çok mümkün değildir. Anlamlı bir ilişki kuramamamızın nedenlerinin başında ithal girdi
kullanarak üretilen ürünlerin ihracatının yapılıyor olması gösterilebilir. İhracat değerleri arasında
ithal girdi kullanılarak üretilen malların ne kadarlık bir yer kapladığına değinmemiş olsak da bu
gerçek göz ardı edilmemelidir. Özetle ithalata dayalı ihracat nedeni ile döviz kurundaki artışların
ürün fiyatlarına da yansıması ihracatın ucuzlaması tezine fırsat vermemekte diyebiliriz. Bununla
birlikte uygulanan kur politikalarının iktisat politikalarıyla uyumlu olmaması, piyasaların yapısı,
fiyat politikası gibi unsurlarında ihracat üzerinde etkili olması bazı yıllarda ihracat ve döviz kuru
arasındaki ilişkinin izlenememesine neden olabilmektedir.
Döviz kuru yükselmesi ile ucuzlayan dış ticarette ihracata konu olan malların, ülkemizin bazı
ekonomik topluluklar içerisinde yer almaması nedeni ile vergilere tabi olması fiyatlarının
yükselmesine neden olmaktadır. Fiyatı vergilerle yükselen ürünlerin topluluk içerisinde yer alan
ülke malları ile rekabet edemediği gerçeği de ihracatın olumsuz etkilenmesinin nedenleri arasında
görülmektedir. Döviz kuru ve ihracat arasında ilişki ele alınırken, ülke ekonomisinin bulunduğu
konjonktür ve sektörlerin niteliği gibi kavramlar göz ardı edilmemelidir. Daha öncede belirttiğimiz
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gibi küreselleşen dünya nedeniyle ülke ekonomilerinde uygulanan politikaların diğer ülke
ekonomilerini de etkilediğini unutmamak gerekir.
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NEVRUZ’UN KÜLTÜRMÜZE KATKILARI
Ümmü ER
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

ÖZET
Türk kültüründe Nevruz doğuş, diriliş anlamına gelir. Aynı zamanda baharın başlangıcı sayılır ve
bir takvim değişikliğini anlatır. Türk kültüründe Nevruzun bir adı da Ergenekon’dur.
Farsça yeni gün anlamına gelen "nevruz", eski Ön Asya kavimlerinin yılbaşı ve bahar bayramının
adıdır. Rumi takvimde Mart'ın 9'u, Miladi takvimde 21 Mart Nevruz günüdür. Nevruz, bugün Türk
Dünyası ve komşuları tarafından tarihin eski devirlerinden beri baharın ve yeni yılın gelişini
kutlanan ve kutsanan özel bir gündür. Her milletin yaşadığı coğrafya, din, dil, tarih gibi sahip
olduğu değerler yani kültürü ile doğrudan ilgisi bulunan bazı bayramları vardır. Bayramlar
milletlerin hayat tarzı ile yani kültürleri ile doğrudan ilgilidir. Bayramlarda mevcut olan bütün
etnoğrafik özellikleri bünyesinde taşıyan Nevruz, ilkbaharın başlangıcı, tabiatın uyandığı gündür.
İklimlerdeki değişikliğe bağlı olarak, özellikle yeni yıl kavramı etrafında düzenlenen dramatik
gösterilerle beslenen törenler, bütün Türk dünyasında nevruz veya yeni gün olarak bilinir. Türk
topluluklarının nevruz kutlamaları sırasında çeşitli sportif oyunların ve halk danslarının yanı sıra
seyirlik gösterilere de yer verilmektedir. Bu faaliyetlerin gerek Anadolu sahasında, gerekse Anadolu
dışındaki Türkler arasında sergileniş biçimine baktığımızda temelde ortak unsurların işlenmesine
rağmen ayrıntılarda bazı farklılıklar olduğunu görüyoruz.
Geniş Türk coğrafyasında nevruz törenlerinde sunulan dramatik gösterilerin en yaygın olanları Koskosa ve deve oyunlarıdır. Nevruz bayramı kutlanırken halk atalarından kalan milli geleneklerini,
adetlerini çeşitli etkinliklerle canlandırarak bu bayramı coşkuyla kutlamaktadırlar. Nevruzun
bayram olarak kutlanması günümüze kadar bir gelenek halinde devam etmiştir.
Bu tebliğde amaç kültürel zenginliğin devamlılığa katkısını Mete Han’dan Atatürk’e uzanan süreçte
geleneksel Türk kültürü içerisinde Nevruz bayramının Anadolu‘nun farklı coğrafyalarında çeşitli
etkinlikler etrafında kutlandığını ele alınacaktır. Çalışmada; arşiv vesikalarında bulunan konuyla
ilgili belgeler ve bilimsel çalışmalar esas alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Nevruz, Türkler, Anadolu
ABSCART
In Turkish culture, Nevruz means birth and resurrection. It is also considered the beginning of
spring and describes a calendar change. One of the names of Nevruz in Turkish culture is
Ergenekon.
Nev Nevruz coming, meaning Persian new day, is the name of the New Year and Spring Festival of
the ancient Asian peoples. The Rumi calendar is 9th of March and the Gregorian calendar is 21st of
March. Today, Nevruz is a special day celebrated and blessed by the Turkish World and its
neighbors since the old times of history and the arrival of spring and new year. Every nation has
some feasts that have a direct connection with the values it has, such as geography, religion,
language and history. Holidays are directly related to the lifestyles of nations, ie their cultures.
Nowruz, which has all the ethnographic features present in the holidays, is the beginning of spring
and the day when nature wakes up.
Due to the change in climates, ceremonies fed by dramatic demonstrations organized especially
around the New Year concept are known as nevruz or new day in the whole Turkish world. During
the Nevruz celebrations of Turkish communities, there are various sporting games and folk dances,
as well as spectator shows. When we look at the way these activities are exhibited both in the
Anatolian area and among the Turks outside Anatolia, we see that there are some differences in the
details despite the fact that the common elements are processed.
The most common of the dramatic performances presented in nevruz ceremonies in the wide
Turkish geography are Kos-kosa and camel plays. While celebrating the Newroz festival, people
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celebrate this festival with enthusiasm by reviving the national traditions and customs of their
ancestors through various activities. The celebration of Nevruz as a feast has continued as a
tradition until today.
The aim of this paper will be to see that the contribution of cultural wealth to continuity is
celebrated around various events in different geographies of Anatolia in the traditional Turkish
culture from Mete Han to Atatürk. Study; documents and scientific studies related to the subject
matter shall be taken as basis.
Keywords: Nevruz, Turks, Anatolia
GİRİŞ
Dünyanın köklü kültür ve medeniyetine sahip milletlerinden biri olan Türk milletinin, kendine özgü
inanç, örf, âdet ve gelenekleri vardır. Çin içlerinden Avrupa içlerine, Sibirya sahillerinden Yemen,
Afrika sahillerine kadar nice coğrafyada binlerce yıl hükümran olan Türklerin dünya medeniyetine
bahşettiği önemli geleneklerden biri Nevruz geleneğidir1.
Tarih boyunca tabiat ile iç içe yaşayan ve toprağı dört ana unsurdan sayan Türkün düşünce
sisteminde Nevruz, Türk dünyasının tamamında yaygın olarak kutlanan bir bayramıdır2.
Türk tarihinin bilinen en eski milli bayramlarından biri olan ve yazılı kaynaklarda günümüze kadar
3000 yıllık geçmişi bulunan ”Nevruz”; Farsça” Yeni Gün” anlamına gelmektedir. Yeni Gün,
baharın geliş günü olarak bilinir ve Türklerde takvim başlangıcı olan yılbaşını müjdeler. Orta Asya
bozkırlarının çetin tabiat şartlarında yaşayan, toprağı “ana” olarak vasıflandıran Türk’ün düşünce
sisteminde” Baharın Gelişi” önemli bir yere sahiptir, çünkü insan vücudu baharda uyarıldığı kadar
kışta uyarılmaz. Oldukça sert geçen ve tek düze bir yaşantıyı dayatan günlerin ardından doğan
hareketli, pırıl pırıl güneşli, kuş ve hayvan sesleriyle kurulmuş ilahi Orkestra’nın musikisi insan
hayatını canlandırır.
Bu nedenledir ki; Türkler şiddetli geçen kışın yerini yavaş yavaş bahara bırakılmasını bir bahar
bayramı olarak kutlamaktadırlar. Bu bayram günü, bilinen en eski Türk takvimi olan on iki hayvanlı
takvimde 21 Mart’a rasgelmektedir3.
Nevruz, tabiatın canlanmasını yeniden dirilişi ifade eder. Nevruz ile tabiat yeniden doğar, yeni bir
hayat başlar. Nevruzla gelen bahar, iyilik ve bereketi de beraberinde getirir. Bu arada kasvet,
kötülük ve sıkıntıyı temsil eden kış da geride kalmış olur. Nevruz bir bakıma yenilenmedir4.
Azerbaycan Türklerinde tespit ettiği gibi:” Herkes, Nevruz gününde sevdikleri ve saydıkları kişilere
verecekleri armağanları hazırlamaya, temin etmeye çalışır. Genç kızlar nişanlılarına veya
sözlülerine Bey çorabı örerler, mendil işlerler. Halk bütün yıl boyunca biriktirebildiği bayram
harçlığını, bayram yaklaştıkça bol bol sarf eder. Yeni gelinler babaanne, kardeş, ve akrabalarına,
aile reisi ailenin bütün fertlerine çeşitli armağanlar alırlar5.
1-Türk Kültüründe Nevruz/Ergenekon Bayramı
Türk topluluklarının da baharla ilgili gelenekleri ve türleri oldukça çeşitlidir. Ancak bahar bayramı
geleneğinin Türkler ’de tarihin en eski dönemlerine kadar indiği görülmektedir. Özellikle
mevsimleri esas alan bayramlar, ilkbahar, güz ve yaz mevsimlerinde bu mevsimlerin başında ve
sonunda büyük törenlerle kutlanırdı6.

1

Ali Kafkasyalı,” Türk Dünyasında Nevruz Geleneğine Genel Bakış”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Dergisi,2005.
2
Abdullah Şengül,’’ Türk Kültüründe Nevruz Ve Anadolu’da Nevruz Kutlamaları”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2006, s.61-73.
3
Gökhan Eşel, Özümüz; ”Nevruz”, Nevruz Bayramı’nın Türk Kültüründeki Yeri Ve Önemi Konulu Makaleler, Erciyes
Üniversitesi Rektörlüğü Yayınları, Kayseri,21Mart 2002.
4
Refik Balay, Devlet Yönetiminde Nevruz: Allah’ın Rızası-İnsanların Duası, Yerli Düşünce,S:51,Mart 2019.
5
Abdülhaluk M. Çay, Türk Ergenekon Bayramı-Nevruz, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara,1993,
s.88-89.
6
Abdulhaluk M.Çay, Türk Ergenekon Bayramı Nevruz, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, S:5,Ankara,1993.
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Nevruz’un asıl anlamı, Tanrı’nın uyuyan tabiatı uyandırması, milletin de bu dirilişe paralel olarak,
tabiata yeniden hükmetmek üzere atılımda bulunma inancına ve çabasına ulaşmasının
hatırlatılmasıdır. Bu hatırlatma mitolojik unsurlarla süslenmiş, destanların, efsanelerin içine
yerleşmiştir.
Ergenekon’dan çıkışının yıl dönümü olarak kabul edilen nevruz, geçmişten bugünlere taşıdığımız
ortak kültür mirasımızdır. Nevruz Türklerin tarih sahnesine çıkışını da temsil eder. Onun içindir ki
“Ergenekon Bayramı” olarak da ifade edilir. Bir anlamda dirilişin sembolü de olan bu kadim
bayram, Türklerin Müslümanlığı kabul etmesinden daha önceki yıllara dayanır7.
Ergenen-Kün/Ergenen-gün ise, dirilişin, çoğalışın, başkalarının kabul edebileceği bir büyümenin
temellerinin atıldığı gündür. Ergenen- Kün, ilk yazın ilk günü, Türk takviminin başlangıcıdır.
İslamiyet’ten sonra, Adem’in yaratılması veya Hz. Ali’nin doğumu, yahut, Hz. Ali ile Hz.
Fatima’nın evlenmesi veyahut Hz. Nuh’un gemisinin karaya erişmesi olarak Nevruz’u yeniden
anlamlandıran Türk toplulukları, İslamiyet’ten önce ise bu kutlamayı, milli diriliş, devlet kurma
günü, tabiattan emeğinin karşılığını isteme şenliği olarak anlamlandırıyordu. Toplumların
inanışlarını sembolleştiren kabuller ve davranışlar vardır. Bozkurt, Türk mitolojisine göre
hürriyetin, bağımsızlığın, ateş ise demire hükmetmenin göstergesidir. Ergenekon destanında kurt,
ateş, ve insan yan yana gelerek, uyanmış bir tabiata hakim olmanın temelini atarlar.
Kardelen(Navrız, Sultan Navrız çiçeği) boyalık otu denilen kök boya elde etmekte kullanılan
bitkinin aranıp kazılarak yumurta boyamak üzere getirdiği, Nevruz’dan önceki, Son Çarşamba günü
ateşlerin yakıldığı (üzerinden atlanarak hastalıkların gideceğine inanmak eski Türk diniyle
alakalıdır.), üzerlik denilen tohumlu bitkinin yakılarak dumanıyla evlerin tütsülendiği, Son
Çarşamba’nın ertesinde, güzel elbiseler giyilip, iyi sözler edildiği, Perşembe sabahı kabir ve komşu,
akraba ziyaretleri ile kutlamaların, devam edip tamamlandığı bir milli bayramdır8.
Nevruz, eski Türklerin ve İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri bir gündür. Farsça bir kelime
olan Nevruz, yeni gün anlamına gelen bir birleşik kelimedir. Nevruz güneşin koç burcuna girdiği
güne, Miladi 21 Mart’a ve Rumi 9 Mart’a rastlamaktadır. Araplara İranlardan geçen bu adet
Türklerde de başta Oniki Hayvanlı Takvimde olmak üzere çok eskiden beri görülmekte ve bugün de
törenlerle kutlanmaktadır. Yılbaşının ilk gününe, yeni gün anlamında Nevroz veya Nevruz
denilmiştir9.
Farsça yeni gün anlamına gelen "nevruz", eski Ön Asya kavimlerinin yılbaşı ve bahar bayramının
adıdır. Rumi takvimde Mart'ın 9'u, Miladi takvimde 21 Mart Nevruz günüdür. Nevruz, bugün Türk
Dünyası ve komşuları tarafından tarihin eski devirlerinden beri baharın ve yeni yılın gelişini
kutlanan ve kutsanan özel bir gündür. Her milletin yaşadığı coğrafya, din, dil, tarih gibi sahip
olduğu değerler yani kültürü ile doğrudan ilgisi bulunan bazı bayramları vardır. Bayramlar
milletlerin hayat tarzı ile yani kültürleri ile doğrudan ilgilidir. Bayramlarda mevcut olan bütün
etnoğrafik özellikleri bünyesinde taşıyan Nevruz, ilkbaharın başlangıcı, tabiatın uyandığı gündür.
Nevruz gece ile gündüzün birbirine eşit olduğu Kışın bitip Baharın başladığı ve Güneş’in Koç
burcuna girdiği gün olarak kabul edilen 21 Mart tarihinde tarihte kutlanır. Hıdrellez ise Güneşin
Ülker burcuna girdiği ve Ülker Yıldızını 6 Mayıs’tan 7 Kasım tarihine kadar Güneş’in batışından
sonra görmenin mümkün olmadığı zamandır. 186 günden oluşan bu zaman dilimine “Ruz-ı Hızır”
veya “Hızır Günleri” denilir. 7 Kasım’dan başlayıp 5 Mayıs’a kadar 179 süren ikinci yarıya ise
“Ruz-ı Kasım” veya Kasım Günleri adı verilir10.
Nevruz, sevgidir, hoşgörüdür, muhabbettir, umuttur, dayanışmadır, fikren ve bedenen yenilenmedir.
Onun içindir ki bu en eski bayram bir ayrışma unsuru değil, bizi birbirimize bağlayan bir manevi
rabıta olmalıdır; birbirimizi doğru anlamak için bir vesile sayılmalıdır. Farklılıklarımızdan daha
çok, benzerliklerimizin ve ortak değerlerimizin olduğu bilincini bizlere aşılamalıdır. Bu müstesna
gün, tabiatı uyandırdığı gibi kardeşlik duygularımızı da uyandırmalıdır11.
7

Nihat Malkoç, Dirilişin Ve Yenilenmenin Sembolü: Nevruz Bayramı, Yerli Düşünce, S:51, Mart 2019.
H. Vedat Demirtaş, Nevruz, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, S:51, Ankara 1998.
9
Emrah Çetin, “Türk Dünyası’nın Ortak Kültür Mirası: Nevruz”, Akademik Sosyal Bilimsel Dergisi, S:2,2009, s.63-71.
10
Özkul Çobanoğlu, Yapısal Ve İşlevsel Bakımdan Geleneksel Bayramlar Bağlamında Nevruz Ve Hıdırellez,
11
Nihat Malkoç, Dirilişin Ve Yenilenmenin Sembolü: Nevruz Bayramı, Yerli Düşünce, S:51, Mart 2019.
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Eski Türkler için Nevruz, Ergenekon’dan çıkış ve yeniden doğuşu, bitkilerin yeniden doğuş
anlamına gelir. Nevruz, Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan
Başkurdistan, Çuvaşistan, Kırım, ve Balkanlara dek bütün Türk dünyasında kutlanan bir bahar
bayramıdır12.
Nevruz, Yenisey-Orhun çevresinden, Altaylara, oradan da Hunların Avrupa’ya yürümeleriyle
Macaristan’a Balkanlara ulaşmış. M.S.800’lerden itibaren Hazar’ın güneyinden Anadolu’ya
Mezopotamya’ya taşınmıştır. Nevruz’un bu kadar geniş bir coğrafya ’ya yayılmış olması, farklı
kültürlerce kabul gördüğünü gösterdiği gibi, Nevruz’un yeni bir yılın başlangıcı olarak kabul
edilmesi, takvimler yapılması ve kullanılması dışında, doğrudan hangi kültürden çıkmış olduğu
meselesini de güçleştirmiştir13. Hunların daha Milattan yüzlerce yıl önce, 21 Mart tarihinde hazır
yemeklerle kıra çıktıklarını, bahar şenlikleri yapmışlardır14.
Çin kaynaklarında, her yılın başında Hun hakanının karargâhındaki tapınakta ayinler düzenlediği
belirtilir. Bu ayinlere 24 Hun boyunun başbuğlarının katıldığı anlatılır. Marko Polo da seyahati
sırasında, Türklerin ilk baharda “Ak Bayram” dedikleri bir bayram kutladıklarını, bayramda aklar
giyinerek yemekler yediklerini anlatır. Dede Korkut hikâyelerinden “Dirse Han Oğlu Buğaç Han
Boyunı Beyan İder Hanım Hey” adlı hikâyede, Bayındır Han’ın bir yazın bir de güzün boğayla
buğrayı savaştırdığı ifade edilir. Burada geçen yaz ve güz, mevsim bayramlarını ima etmektedir15
Kırgızlar, yeni yılın ilk gününe “Nooruz” adını vermektedirler. Doğu Türkistanlılar arasında da
Nevruz geleneği yaşamaktadır. Uygur Türkleri de bugünü bahar bayramı olarak kabul etmekte ve
bugüne “Novruz” demektedirler. Kazaklar ’da nevruz geleneği yaygındır. Azerbaycan Türkeri’nde
Nevruz kavramına mahalli şive ile “Noruz/Noyruz” denildiği gibi, “Ergenekon Bayramı” ve
“Bozkurt Bayramı” adı da verilir. Kırım Türkeri’nde de Nevruz geleneği yaşamaktadır. Kırım
Türkçesinde Nevruz sözü,”Navrez” şeklinde girmiş olup, 21 Mart günü bu bayram
kutlanmaktadır.16
Nogaylar Nevruz bayramında, bol ürün, yavrularının iyiliğini ve barış umut ederler. Bayrama
erkenden hazırlanırlar. Atları, koyunları bayramdan birkaç gün önce keserek çevrede bulunanlara
dağıtırlar. Etten Nevruz şarkılarını söyleyeceklere saklanır. Nevruz bayramında çeşitli sportif
yarışmalar(Güreş, at yarışları, uzun mesafe taş atma ve yiğitlik)yapılır. Birinci olanlara kuzu, para
ve çeşitli hediyeler verilir. Nevruz’da halk türküleri söylenir. Etkinliklerin her biri dostluk ve
kardeşlik için yapılır17.
Osmanlılarda Nevruz kutlamalarında “Nevruz Pişkesi” nin önem kazanması şöylece ifade
edilebilir: Nevruz, Türk Devlet ve saray adetleri ara-sına girerek resmiyet kazanmış, bugün de başta
hükümdarlar olmak üzere devlet ricaline armağanlar verilmesi ve alınması adet olmuştur. Bu
armağanlara “Nevruziye Pişkesi” denilmiştir. Osmanlılardan önce de bu “pişkeş” âdetinin
Türklerde yaygın olduğu görülmektedir. Nevruz macunu Nevruz kutlamalarının önemli bir kısmını
teşkil eder. Sarayda hekimbaşı, misk, amber, türlü baharat ve kokulu otlar ilavesi ile yaptığı
macunu, porselenden yapılmış kapaklı kaseler içinde padişaha ak-şamdan takdim eder ve kendisine
hilat giydirilirdi. Nevruziye macunu kadın efendilere, sultanlara ve önemli şahsiyetlere de verilir ve
bu macundan yemenin kuvvet ve şifa verici bir tesiri olduğuna inanılırdı. Osmanlıların son
zamanlarına kadar Nevruziye geleneğinin devam ettiği, saray eczanesinde yapılan Nevruziyelerin
mevki sahiplerine gönderildiği, halkın da bu âdete uyarak, Nevruz'da hiç olmazsa tatlı yediği
bilinmektedir. Günümüzde Manisa'da yapılan “mesir macunu” bu geleneğin devamıdır18.
12

Mehmet Naci Önal,” Muğla’da Nevruz”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2000,Cilt:1,S:2,s.1-15.
Nuraniye Hidayet Ekrem, “Çin Kaynaklarına Göre Türklerde Nevruz”, Dergipakr,2016, Cilt 2 , S:2, s.67- 78.
14
Ramazan Karaman, “Anadolu’da Nevruz Kutlamaları”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,
2008,C:7,S:13,s.129-145.
15
Mehmet Naci Önal, “Muğla’da Nevruz”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:1,S:2,2000,s.1-15.
16
Ahmet Arif Turan, “Nevruz Bayramı Ve Kültürümüzdeki Yeri”, Millî Folklor-Uluslararası Kültür Araştırmaları
Dergisi,2012,S:45,s.68-69.
17
Nesrin Güllüdağ,’’Nogay Adı Ve Nogay Boyları’’, Türkler Ansiklopedisi,C:20,Ankara, 2002,s.946-965.
18
Ramazan Karaman,” Anadolu’da Nevruz Kutlamaları, “, 2008,C:7,S:13,s.129-145.
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Ertuğrul Gazi törenleri eskiden mart ayında yapılan bu törenler, günümüzde Eylül ayının ikinci
günü düzenlenmektedir. Törenler, Söğüt’te Ertuğrul Gazi’nin türbesi çevresinde gerçekleştirilir. Bu
törenler bir tür “Yörük Bayramı” havası taşımaktadır19.
Nevruz, bugün Türk dünyası ve komşuları tarafından tarihin eski devirlerinden beri baharın ve
yeni yılın gelişi ritüelleri içinde kutlanan ve kutsanan özel bir gündür. Nevruz; Doğu, Orta ve
Kuzey Asya, Kafkasya, Balkan ve diğer bölgelerdeki pek çok ülkede baharın gelişine ve Yeni yıla
işaret etmektedir20.
2-İslamiyet Öncesi Nevruz
Nevruz, Türkler arasından İslamiyet öncesinden beri kutlana gelen bir bayramdır. İslamiyet öncesi,
ozanların kopuzlarıyla şiirler söylediği, tüm halkın toplandığı törenler tertip edilirdi. Türkler
İslamiyet’i kabul ettikten sonra, sürgün avı, toy, şölen, yuğ vb. gibi adetleri İslamiyet’e rağmen, bu
dinin yeni bir unsuru olarak devam ettirmişlerdir. İslamiyet’i kabulden sonra Nevruz Bayramı
kökeni itibariyle birtakım dini sebeplere dayandırılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Hz. Ali’nin
doğum günü olması, Hz. Ali’nin halife olduğu gün olması, Hz. Muhammed’in peygamberlik hilatini
giydiği gün olması vb21.
Türkler İslamiyet öncesinde, “Yılbaşı”, “Yeni Gün”, “Bahar Bayramı” ve “Ergenekon Bayramı”
gibi isimlerle adlandırılan bayramın günümüzdeki adı çeşitli fonetik varyantları ile “Nevruz”
kelimesidir. Dolayısıyla, makale başlığında “Nevruz” kelimesi kullanılırken, araştırmamızda,
kaynak metin içinde geçtiği ad ne ise o terim aynen kullanılmaya özen gösterilmiştir22.
Nevrûz, Orta Anadolu’da Mart dokuzu olarak kutlanır. Amasya yöresinde Nevrûz günü kır gezisi
yapılır. Tokat civarında ise Nevrûz, hem ulusal hem de dinsel bir özellik kazanmıştır. Bu yöredeki
inanca göre, bahar, Tanrı’nın ilahi güzelliğinin yeryüzüne yansıdığı zamandır. Bahar, yeşili, dirilişi,
yeniden doğuşu, tazeliği, güzelliği simgeler23.

3-İslam Sonrası Nevruz
İslamiyet’in kabulüyle birlikte 21 Mart'ın yukarıda sıraladığımız coğrafi ve tarihi nedenlerin yanı
sıra geniş Türk halk kitlelerince inanılan dini ve menkabevi nedenlerle de kutsal olarak kabul edilip
bayram olarak kutlandığını görüyoruz. Nevruz'a İslâmi bir hüviyet kazandıran bu rivayetlere göre
21 Mart tarihi, Allah'ın yeryüzünü gece ve gündüzün eşit olduğunda yarattığı gün, Hz. Adem'in
çamurunun yoğrulduğu gün, Cennet'ten sürgün edilen ve yaptıklarına pişman olan Adem ve
Havva'nın Tanrı tarafından affedilip buluşturuldukları gün, Hz. Nuh'un gemisinin Ağrı konup Hz.
Nuh'un karaya ayak bastığı gün, Hz. Yusuf'un kardeşleri tarafından atıldığı kuyudan bezirgânlarca
kurtarıldığı gün, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i yardığı gün ve Hz. Ali'nin doğum günüdür. Nevruz bu
nedenlerle de kutsanmış ve bayram olarak kutlanıla gelmiştir24. Yeni gün çoğu yok edilmiş ve
unutulmuş adetlerin, kültürel ve tarihsel heykellerin kaderini değiştirmiştir. Yeni günden ayrılma
sadece geleneklerin yıkılışı ile ilgili değildir. Bu eski ulusal bayram “reaktif” Müslümanları
harekete geçirmiştir25.
Türkler İslamiyet’e girdikten sonra İslam dünyasında yaygın olan ve “Ay”ı esas alan “Hicri
Takvim”i kullanmaya başlamalarına rağmen, Selçuklu Sultanı Melikşah (1072-1092), ünlü şair ve
19

Hayrettin Rayman,” Nevruz Ve Türk Kültüründe Renkler”, Milli Folklor Dergisi,2002.s.10-15.
Mustafa Erdem, “Kırgızistan’da Nevruz Kutlamaları”, Dini Araştırmalar Dergisi, Mayıs-Ağustos 1999, c. 2, s.169-176.
21
Emrah Çetin,” Türk Dünyası’nın Ortak Kültür Mirası: Nevruz”, Akademik Sosyal Bilimsel Dergisi,S:2,2009, s.63-71.
22
Nuraniye Hidayet Ekrem,” Çin Kaynaklarına Göre Türklerde Nevruz”, Dergipark,2016, Cilt 2 , S:2, s.67- 78.
20
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Hayrettin Rayman, Nevruz Ve Türk Kültüründe Nevruz, Milli Folklor, S:53,2014.
Özkul Çobanoğlu,” Türk Dünyası Sosyo- Kültürel Bağlamında Nevruz Bayramının Yapısal Ve İşlevsel Bakımlardan
Halkbilimsel Çözümlemesi”,
25
Yıldız Pekcan- Sevinç Öztürk, Tarih Ve Etnografya Açısından Nevruz, Boğaziçi Araştırmalar Serisi, S:13,Ankara,1993.
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matematikçi Ömer Hayyam’a (1048-1131) bir takvim hazırlatmıştır. “Celalî Takvimi”iii. Sultan
Melikşah’ın “Celâlü’d-devle Ebu’l-Feth Melikşah” lakabından dolayı bu ismi alan Celalî Takvimi,
aynı zamanda “Melikî” veya “Takvim-i Melik Şahî” olarak da anılmıştır26.
Geleneksel Türk Dini'nin İslam'ın kabulünden sonra kazandığı yeni çehre bütün açıklığıyla
yaşatılmaktadır. Türk Dünyası İslam' ı benimsedikten sonra, tarihten gelen kültürel değerlerini
tamamen terketmemiş, bunların İslam' a uymayanlarını ıslah ederken, uyanlarını yeni dini
inançlarıyla birlikte aynen uygulamakta bir sakınca görmemiştir. İşte nevruz, Türklerin İslam' dan
önce de uygulayageldikleri bir bayram olmakla birlikte, açılışı Kur'an-ı Kerim ile yapılan ve çeşitli
İslami motiflerle süslenen tarihi, kültürel, dini ve sosyal bir bayram özelliği kazanmıştır27.
Nevruz Türkler arasında İslamiyet öncesinden beri kutlana gelen bir bayramdır. İslamiyet öncesi,
ozanlar kopuzlarıyla şiirler söyler, kamlar dini çoğu kez ozan ve kam aynı kişidir. Törenler tertip
ederlerdi. İslamiyet’i kabulünden sonra nevruz bayramı kutlamaları bir takım dini sebeplere
bağlanmıştır. Dünyanın yaratılış günü olması, Hz. Adem’in nevruz’da yaratılması, Adem ile
Havva’nın Arafat’ta buluştukları gün olması vb.
Dünyanın Hz. Ali’nin doğumu ile şereflendiği gündür. İki Cihan Serveri Hz. Muhammed’in
peygamberlik hil’atını giydiği gündür. Hz Ali’nin hilafete çıktığı gündür. Hz. Nuh’un gemisinin
karaya oturduğu gündür. Hz. Adem’in yaratıldığı gündür28.
Nevruz bayramı da müzikal etkinlikler için önemlidir. İslam evliyalarının mezarlarında düzenlene
mezar bayramları da makam, hikaye anlatma, Sufi ritüel müziği ve dans gibi tüm müzik çeşitlerin
icraa edildiği önemli günlerdir29.
Orta Asya’dan gelip Anadolu’yu yurt tutan Türkler, göç yollarında kültürleşme yoluyla kültür
alışverişinde bulunarak bunlar Anadolu’ya taşımışlardır. Taşınan Orta Asya ve göç yollar kültürü
yeni yurt Anadolu kültürü ve İslami kültürle yüzyıllar süren kültürlenme sürecinde yorularak
günümüz kültürünü oluşturmuştur. Anadolu topraklar üzerinde yaşayan halkımızın yaşama
biçimleri, hem kendisinden önce Anadolu’da yaşayan uygarlıkların hem de kendisinin Orta
Asya’dan getirdi kültür temelleri üzerine kurulmuştur. Nevruz doğa güçlerine törenler düzenleyerek
bu törenlerin toplum yaşantısını kolaylaştırması dileği üzerine kurulmuştur. Doğayla barışık olma
isteği bu şenliklerin temel taşını oluşturur30.
Mesela Alevî ve Bektaşîler Nevruz’u Hz. Ali’nin doğum günü ve Hz. Fatma ile evlendiği gün
olarak kabul ederlerken, Şiîler bugünü Hz. Ali’nin halife olduğu gün olarak benimserler. Sünnî
Türk toplulukları ise Nevruz’u daha çok tabiat olayları ile ilişkilendirmiştir31.
Nevruzda köy çocukları ev ev gezerek, ev sahiplerinin yeni yılını kutlar ve yiyecek toplarlar. Gece
sabaha kadar ateş yakarak eğlenirler ve topladıkları şeylerden yaptıkları yiyecekleri yerler .
Çocukların sergiledikleri bu oyun Anadolu'da "Yağmur Duası" ya da "Çömçeli Gelin’le, ilgili tüm
çocuk oyunlarında aynen görülür. Ayrıca bu geleneğin bir varyantı, Azerbaycan'da görülür. Orada
"karanlık ve soğuk kıştan aydınlık ve ılık bahara çıkışla Noruz bayramı gelmiş olur... Bu bayramda
her şey yenilenir: hele çocuklara mutlaka yeni şeyler giydirilir. Azerbaycan'daki Noruz bayramı da
üç gün devam eder. Bütün aileler birbirlerini ziyaret eder, bayramlaşırlar... Çarşamba günlerinde
Tonkar denilen ateşler yakılır ve gençler bu ateşler üzerinden atlar, eğlenirler. Çocuklar aileden
aileye giderek koro halinde 'Geldi Noruz bayramı, açıldı güller laleler/Sebzepüş oldu çemenler
bülbül eyler laleler" mısralarını söylerler32.
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Bu bayramdaki kutlamalar, Türk toplum hayatında farklı, fakat bütünleştirici fonksiyonlara da
sahiptir. İnsanlar arasındaki karşılıklı sevgi ve saygıyı kuvvetlendirmek, Dargınlıkları unutarak
insanları kardeşçe kucaklaştırmak ve dayanışmayı sağlamak, Geleneklerin, göreneklerin
sergilendiği bir bayram. Bolluk ve bereketin işareti, sembolü. Huzur ve barış havasının evrensel
ölçülerde geliştirilmesidir33.
Ateş üstünden atlamak, demir dövmek, yumurta tokuşturmak bir nevruz geleneğidir34.
Bayram günlerinde gençlerin ve çocukların en çok sevdikleri oynadıkları oyun ”Kos Kosa”
oyunudur. “Köse Gelin” vb. gibi adları da yaygındır. Bu oyunun oynanması, ”Çille/çile” denilen
dönemin bittiği, artık baharın geldiğine işaret eder. Van bölgesinde 20 Şubat gecesi köylerde
oynanan bu oyun Doğubayazıt’ta yılbaşı kabul edilen 17 şubat günü oynanır. Oyunun
oynanmasındaki en önemli özellik kışın bitmesi, baharın gelmesi ve yılbaşında oynanmış olasıdır35.
SONUÇ
Asırlardan beri Türk dünyasında baharın gelişi olarak algılanan ve o minvalde kutlanan Nevruz,
Anadolu coğrafyasında bu özelliğini kısmen devam ettirebilmekle birlikte değişime uğramış olsa da
nevruz devam etmektedir. Bugün "Nevruz" adıyla yaygınlaşan; ancak Asya'da birçok Türk
topluluğu tarafından hâlâ yeni yılın gelişi ritüelleri içinde kutlanan ve her yeni dönemde yeni
mitlerle
beslenerek
zenginle
en
dönü

olgu,

başlangıç

mitlerinin

kitleselleşerek

ve

kültüre

erek günümüze ulaşmasından başka bir şey değildir. Türklerdeki Nevruz ve Hıdrellez kutlamalarına
ve bu kutlamalar içindeki inanmalara, ritüellere ve diğer pratiklere bakıldığında, yapılan her şeyin
"yeni yılın gelişini kutlamak olduğu açıkça görülür.
Gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart günü, yani Nevruz, her bir Türk boyu arasında yerel
kültür değerlerinden de etkilenerek zengin anlamlar kazanmıştır. Bazı Türk topluluğunda bahara
giriş bayramı olarak kutlanır, bazılarında, bütün varlıklar için uyanış ve yaratılış günüdür.
Bazılarında, yeryüzüne iyiliğin geldiği gündür, bazılarında, tabiatın kıştan çıkarak bolluk ve
berekete kavuşmasını simgeler. Bazılarında ise tabiatın yokluktan, kıştan uykudan çıkıp, var oluşa
canlanışa doğa ile bütünleşmeye açılmasıdır.
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan gibi bağımsız Türk
Devletlerinde kutlandığı gibi, henüz bağımsızlığını kazanamamış, İran Türkleri, Uygur (Doğu
Türkistan) Türkleri, Altay, Hakas, Karaçay-Malkar, Kırım, Gagauz, Nogay Türkleri arasında da
bütün canlılığı ile yaşatılmaktadır. Her biri bir değişik coğrafyada yaşayan bu Türk boyları, öz millî,
tarihî, coğrafî, gelenek, âdet ve anane zenginliklerini bu bayrama katmışlardır.
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GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARIN MİNİ META-TEMATİK ANALİZİ
Veli BATDI
Doç Dr. ,Kilis 7 Aralık Üniversitesi,
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Özet
Bu araştırmada, görsel-işitsel materyallerin (GİM) öğrenme üzerindeki etkililiğini belirlemek
amacıyla alanyazında nitel yönde yürütülmüş çalışmaların mini meta-tematik analizinin yapılarak
genel sonuçlara ulaşılması amaçlanmıştır. Mini meta-tematik analiz ise, literatürde nitel yönlü
yürütülmüş belli sayıdaki çalışmaların analizi olarak açıklanabilir. Bu noktada alanyazında mini
meta-tematik analize ilişkin yürütülmüş çalışmalara ulaşılmadığı görüldüğünden, alana katkı
sağlaması ve farklı bakış açıları kazandırması amaçlarıyla bu araştırmanın yürütülmesine karar
verilmiştir. Bu çalışmada mini meta-tematik analiz ile beş çalışmaya ulaşılmıştır. Analizler Maxqda
programıyla içerik analizine uygun yapılmıştır. Analizler sonucunda GİM’in bilişsel, duyuşsal
alanlara ve öğrenme ortamına etkisi ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca çalışmada kullanılan mini metatematik analizin araştırmacıların çalışmalara farklı bakış açılarıyla bakmalarını sağlaması
beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Görsel-İşitsel Materyaller, Mini Meta-Tematik Analiz, Başarı, Öğrenme
Ortamı.
GİRİŞ
Bilim, teknoloji ve toplumsal alanlarda sürekli yaşanan hızlı değişim ve gelişim faaliyetleri
insanoğlunun vazgeçilmez unsurlarından biri olan eğitimi de etkilemektedir. Nitelikli insan
yetiştirmek için ise eğitim vazgeçilmez ve belirleyici unsurlarındandır. Bilgi çağı olarak
adlandırılan günümüz çağında, eğitimin de benzer şekilde işlenmesi gerekmektedir. Bu noktada
eğitim teknolojisi çerçevesinde eğitim süreçlerinin işlevselliğinin vurgulanması (Alkan, 2005, 13),
amaçların göz önüne alınarak ilgili konuya göre uygun öğretim yöntem ve tekniklerinin derse
aktarılması, değerlendirme yöntemlerinin önemsenmesi (Demirel, Seferoglu ve Yagcı, 2004, 11)
gerekmektedir. Bu çerçevede değerlendirildiğinde eğitim teknolojisi ve beraberinde GİM’in önemi
vurgulanabilir. Bununla birlikte ortamların istenilen nitelikte düzenlenmesi (Alkan, 2005, 21)
belirlenen kazanımlar doğrultusunda istendik yönde öğretim ortamlarının ayarlanması, diğer bir
ifadeyle faydalanılacak pek çok farklı araç gereç, hareketli resimler, kitaplar ve yazı tahtası gibi
farklı görsel ve işitsel donanımları ifade eden iletişim araçlarının sınıf ortamında kullanılması
gerekebilir (Demirel ve Altun, 2007, 12). Bu bağlamda dersin kazanımları ve öğretme-öğrenme
yöntemleri çerçevesinde pek çok öğretim materyali hazırlanabilir. İlgili öğretim materyallerinin
hazırlanması sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar, materyallerin dersin
kazanımlarına uygunluğu, öğrenciye farklı uygulamalar yapma olanağı sunma, sağlam, kolayca
erişebilir ve güncel olma gibi bazı önemli hususlar olarak belirtilebilir (Yanpar, 2005, 9). GİM’in
öğrenmeyi teşvik edici nitelikte olması; hareket, renk ve ses boyutlarıyla öğrenmeye kolaylık
sunması, düşük maliyeti ile ekonomik olması, öğrenmeye teşvik etmesi (Demirel vd., 2004, 85) gibi
farklı olanaklar sunduğu bilinmektedir. Bu noktada materyallere yönelik yapılan bazı çalışmalar
mevcuttur. Barth ve Demirtaş (1997) öğrenme sürecinde öğrenenin bilgiyi hatırlama ve sınıf
ortamında etkili öğrenme sağlama konusunda söz konusu araç ve gereçlerin öneminin büyük
olduğunu vurgulamışlardır. Bununla birlikte Darancık (2014) ise dil öğrenme sürecinde ders
kitapları ve alıştırma fasiküllerinin yanı sıra GİM kullanımıyla farklı teknolojik imkânlar sayesinde
derste öğrencileri motive etmenin kolay olduğunu, öğrencilerin mantıklı öğrenmelerine de olanak
sağlandığını ifade etmiştir. Benzer şekilde Doğan (1998) ise yaptığı çalışmayla GİM’in kullanıldığı
ortamlarda dersin çok daha zevkli işlendiği ve öğrenenlerin öğretilen konuyu daha iyi anladıkları
sonucuna varmıştır. Salaberry (2002) teknolojinin öğretmenlere ve öğrencilere kendilerini ifade
etmede ve birbirlerini anlamada kullanılabileceğini belirterek bu sayede pek çok imkân
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sunabileceğini de vurgulamıştır. Dolayısıyla teknoloji destekli GİM ile öğretim sürecinde
öğrencilere sınıfta başarılı ve keyifli öğrenme ortamları sunulabilir. Ayrıca GİM’in öğrencilere
farklı deneyimleri kolayca yaşamalarını sağlayabildiği, öğrenme alanlarıyla ilgili kişisel
anlayışlarının da gelişmesine etki ettiği (Mathew ve Alidmat, 2013) belirtilmektedir. Söz konusu
materyallerin öğrencilerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine olumlu yönde etki ettiği
anlaşılmaktadır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Değişen dünya ve gelişen teknolojiyle birlikte öğretim ortamlarının da aynı doğrultuda
geliştirilmesi ve güncellenmesi gerekmektedir. Öğrenen ihtiyacı yaşanan değişimlere göre değiştiği
için öğrenme ortamlarında ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap verilmesi gerekmektedir (Nirmalya,
Kaushik ve Rituparna, 2015). Bu noktada alanyazın taramalarından da anlaşıldığı üzere,
teknolojiyle paralel olarak sürekli kendini yenileyen GİM’in etkili öğrenme ortamları yaratabileceği
(Nwe ve Nyunt, 2018) ve öğrenenlerin başarıları üzerinde önemli düzeyde olumlu etki edeceği
(Bascos-Ocampo ve Abayo-Rillo, 2016) düşüncesiyle ulusal ve uluslararası alanyazında GİM’e
ilişkin yürütülen nitel boyutlu çalışmaların etkililiğinin katılımcı görüşleri çerçevesinde
araştırılması amaçlanmıştır. Bu noktada tümevarımsal analiz doğrultusunda yürütülen tarama
esnasında araştırmanın alt soruları için yeterli veri içerdiği düşünülen çalışmalara ulaşılmasına özen
gösterilmiştir.
Mini meta-tematik analiz mini meta-analiz ile aynı anlayış üzerine temellendirilebilmektedir. Mini
meta-analizde, sadece iki çalışma ve daha küçük ölçeklerle de çalışma yapılmıştır (Goh, Hall ve
Rosenthal, 2016). Hugenberg ve Bodenhausen (2004), öfke fakat mutluluğun ortaya çıkmadığı
durumlarda önyargının ırksal sınıflandırma ile ilişkilendirildiği iddiasını güçlendirmek için iki
çalışmalı bir mini-meta-analiz yapmıştır. Williams ve DeSteno (2008) iki çalışmadan oluşan bir
meta analizde gurur ve benlik saygısı arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Benzer şekilde mini
meta-tematik analizde de yeterli veriye ulaşıldığı takdirde, iki çalışmayla araştırmanın
yapılabileceği anlaşılmaktadır. Mini-meta tematik analizde önemli olan çalışmanın alt amaçlarına
yönelik yeterli verinin elde edilerek doyum noktasına ulaşabilecek bir veri zenginliği elde etmektir.
Bu bağlamda, mini meta-tematik analiz, araştırmanın amaçlarına yönelik doyum noktasına
ulaşabilecek yeterlikte veri içeren belli sayıdaki çalışmaların incelenmesini gerekli kılan bir nitel
analiz türü olarak açıklanabilir. Bu noktada alanyazında mini meta-tematik analize ilişkin
yürütülmüş çalışmalara ulaşılmadığı görülmüştür. Dolayısıyla alana katkı sağlaması ve farklı bakış
açıları kazandırması amaçlarıyla bu araştırmanın yürütülmesine karar verilmiştir. Bu temel amaç
kapsamında GİM’in etkililiğinin;
a) Bilişsel ve duyuşsal boyutlar ile
b) Sınıf ortamı açısından değerlendirilmesi hedeflenmiştir.
YÖNTEM
Bu araştırmada GİM’in akademik başarı üzerindeki etkililiğinin belirlenmesini sağlayacak nitel
boyutlu katılımcı görüşlerini içeren çalışmaların incelenmesine yer verilmiştir. Bu amaçla, ulusal ve
uluslararası alandaki (Google Scholar, ScienceDirect ve Yükseköğretim Kurumu) veri
tabanlarından GİM ve akademik başarı’ya ilişkin nitel boyutlu çalışmalar
incelenmiştir.
Taramalarda ilgili konu, nitel boyutlu yürütülen çalışmalar, belirtilen üç veri tabanı ve 2008-2019
yıl aralığı dâhil edilme kriterleri olarak dikkate alınmıştır. Bu bağlamda yapılan taramada, 5 adet
nitel yönü olan çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışmalar doküman incelemesi çerçevesinde içerik
analizine uygun şekilde analiz edilmiştir. İçerik analizi, verilerden tekrarlanabilir ve geçerli
çıkarsamalar yapmak için kullanılan araştırma yöntemi (Krippendorf, 2004) veya birbirine
benzeyen verileri belli temalar çerçevesinde birleştirmek ve okuyucunun anlayabileceği bir şekilde
düzenleyerek yorumlamak (Yıldırım ve Şimşek, 2000) olarak tanımlanabilir. Bu çerçevede ulaşılan
çalışmaların analizi Maxqda-11 programıyla analiz edilmiştir.
Çalışmalar ilgili veri tabanlarından taranırken, tezler YÖK veri tabanında sahip oldukları tez
numaralarıyla, (örn: 230943), makaleler ise “M”, numara ve kodun alındığı sayfa numarası
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verilerek (örn: M5-s.93) kodlanmıştır. Kodlamanın ardından içerik analizi yapılarak çalışmalardan
kod ve temalar çıkarılmıştır. Bu noktada GİM’e ilişkin ulaşılan kodlar iki tema (Bilişsel/Duyuşsal
ve Sınıf Ortamı) altında toplanarak modeller şeklinde sunulmuştur.
Çalışmanın nitel boyutunun geçerlik ve güvenirliğinin sağlanması için yapılan işlemler gereği
bulgulardaki tutarlılık için tema ve kodların kendi aralarındaki tutarlılığı ve anlamlılığı ile bir
bütünlük oluşturması sağlanmıştır. Ayrıca kodlayıcı güvenirliğini sağlamak için, kodlayıcılar arası
uyumu veren Cohen’s Kappa istatistiğinden yararlanılmıştır. Uyum değer aralıkları .61-.80
aralığında ise “iyi düzeyde uyum”; .81-1.00 aralığında ise “çok iyi düzeyde uyum” şeklinde
belirtilmiştir (Viera & Garrett, 2005). Mevcut çalışmada uyum değerleri .829 ile .916 arasında ve
“çok iyi düzeyde uyum” şeklinde bulunmuştur.
BULGU VE YORUMLAR
Çalışmanın ‘mini-meta-tematik analizi’ sonucunda söz konusu çalışmalardan alınan kodlar belli
temalar altında toplanmıştır. Bu bağlamda, GİM’in bilişsel-duyuşsal ve sınıf ortamına katkılarına
yönelik temaların oluştuğu görülmüştür. Bu tema ve kodlara ilişkin modeller bu bölümde ayrı ayrı
yorumlanarak bulgularla sunulmuştur. Ayrıca bulgular yorumlanırken kodların
alındığı
kaynaklardan doğrudan alıntılar yapılarak ilgili tema ve kodların sunumu desteklenmiştir.

Şekil 1. GİM’in Bilişsel ve Duyuşsal Alana Katkısı
Şekil 1’de GİM kullanımının hem bilişsel hem de duyuşsal bağlamda katkılarına ilişkin farklı
kodlara ulaşıldığı görülmektedir. İlgili uygulamaların bilişsel açıdan “Problem çözme becerisini
geliştirmesi, Daha iyi anlamayı sağlaması, Görerek anlamayı sağlaması, Pekiştirmeyi sağlaması,
Öğrenmeyi kolaylaştırması, Soyut kavramları somutlaştırması, Yorum gücünü geliştirmesi ve Şiir
okuma becerisini geliştirmesi” şeklindeki katkılarının olduğu görülmüştür. Bu kodların
oluşturulmasında referans alınan bazı ifadeler 230943-s.102 kodlu kaynakta bulunan “Daha iyi
öğrenmemi sağlıyor”, “Konu üzerinde daha çok yorum yapabiliyorum”, “Soyut ifadeler somut
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olarak canlanıyor” örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca 290579-68 kodlu kaynaktaki “Şiir nasıl
okunur, dinlenir öğrendik. Böylece şiir okuma becerimiz gelişti” cümlesi de ilgili katkıyı vurgular
niteliktedir. Bununla birlikte duyuşsal anlamda da “Video ve müziklerin ilgi çekici olması, İçeriği
ilgi çekici hale getirmesi, Eğlenerek dersin işlenmesini sağlaması, Derse ve konulara ilgiyi
arttırması ve Sıkılmayı önlemesi” kodlarının oluştuğu görülmektedir. Bu kodlara yönelik referans
cümleleri ve alıntılanan kaynaklar ise “Slâytlar, videolar, müzikler, oyunlar çok güzel ve ilgi
çekiciydi. Dersin böyle işlenmesi şiiri sevmemde etkili oldu” (290579-s.68); “Şairlerin hayatları ve
şiirlerin hikâyeleri ile ilgili ilginç ve güzel birçok şey öğrendik” (290579-s.68); “Derse ve konulara
ilgim arttı” (230943-101)” şeklinde örnek gösterilebilir. Söz konusu uygulamaların kodlarda
görüldüğü üzere hem akademik hem de duyuşsal açıdan öğrenenleri olumlu yönde etkilediği ve
öğrenmeye karşı istekli hale getirdiği anlaşılmaktadır.

Şekil 2. GİM’in Sınıf Ortamına Katkısı
Şekil 2 incelendiğinde, GİM’in sınıf ortamına katkısı noktasında kodlara rastlanmaktadır. Model
incelendiğinde, “Aktif öğrenmeye olanak sunması, Dersi aktif hale getirmesi, Orijinal fikirlerin
ortaya çıkmasına olanak vermesi, Geçmişi yaşamaya olanak sunması, Farklı yöntemlerin
kullanılması ve Önceki uygulamalara göre çok beğenilmesi” şeklindeki kodların ortaya çıktığı
anlaşılmaktadır. İlgili kodların aktif öğrenmeyi ve motivasyonu arttırdığı, yeni fikirler üretme
açısından etkili olduğu dikkat çekmektedir. Bu kodların oluşturulmasında kaynak olarak alınan
çalışmalardaki bazı ifadeler “Aktif olarak öğrenmeye katıldım” (230943-s.103); “Bu dersin faydalı
yönü grup çalışmasının ön planda olması, aktif olmamızdı.” (M5-s.93); “Çünkü grup olarak
çalıştığımız için her birimizden farklı fikirler çıktı ve fikirlerimizin kombinasyonunda çok farklı
materyaller geliştirdik. Ders çok başarılıydı. Eksik yönü yoktu” (M5-s.93); “Geçmişi beynimde
canlandırmam kolaylaştı.” (230943-s.102) “şeklinde belirtilebilir. İlgili kaynaklardan alıntılanan
kodlarda belirtildiği üzere GİM’in ayrıca “Etkileşim ve iletişimin yaygınlık kazanması, Görsel ve
işitsel öğrenmelere olanak sunması, İşbirlikli öğrenme ortamlarına olanak sunması,
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Zenginleştirilmiş sınıf ortamlarına olanak sunması, Sosyal ilişkileri geliştirmesi ve Yaratıcı
materyal üretme olanağı sunması” gibi pek çok katkısı daha söz konusudur. Bununla birlikte bol
örnekli uygulamaları, yaparak yaşayarak öğrenmeyi, bilgi kaynağını, tarihsel empati gibi önemli
pek çok açıdan sunduğu katkı da modelde görülmektedir. Elde edilen bütün bu bulgular GİM’in
işitme ve görme duyularına hitap ederek öğrenmede kolaylık sağladığını göstermektedir. Ayrıca bir
öğretim etkinliğinin ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenmede kalıcılığın o düzeyde
artacağını vurgulamaktadır.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu araştırmada GİM’in sınıf ortamında kullanımı mini meta-tematik analiz bağlamında
sorgulanmıştır. Araştırmanın belirtilen amaçlarına uygun olarak nitel veri içeren 5 çalışma mini
meta-analize dâhil edilmiştir. Mini meta-analiz sonucunda elde edilen bulgular değerlendirildiğinde
GİM’in bilişsel ve duyuşsal boyut ile sınıf ortamına katkısına ilişkin olumlu görüş belirtilen çok
sayıda koda rastlanmıştır. Bu bulgular eğitim öğretim sürecinde kullanılan ilgili materyallerin
öğrencilere pozitif yönde pek çok katkı sağladığını göstermiştir.
GİM’in bilişsel ve duyuşsal alana katkısı vurgulanan temalardandır. Ulaşılan çalışmalar
incelendiğinde, ilgili uygulamaların öğrenenlerin problem çözme becerilerini geliştirdiği, soyut
kavramları somutlaştırdığı, öğrenmeyi kolaylaştırdığı ve kalıcı öğrenmelere olanak sunduğu
anlaşılmıştır. Aslan’ın (2008) yaptığı bir çalışmada katılımcı görüşlerinden mevcut çalışmaya
benzer nitelikte bulgulara ulaşılmıştır. Bununla birlikte GİM’in akademik/duyuşsal veya tutum
açısından sağladığı katkılarına yönelik hem görüş başvurusunun hem de istatistiksel tekniklerin
kullanıldığı farklı çalışmalara da rastlanmıştır. Bu bağlamda, Ghaedsharafi ve Bagheri (2012)
tarafından yürütülmüş olan ve dil öğretiminin önemine değinen çalışmalarında ilgili uygulamaların
dil gelişiminde özellikle yazma becerisine önemli düzeyde etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu
çalışmalar değerlendirildiğinde, GİM’in öğrencilerin akademik başarı başta olmak üzere duyuşsal
ve tutum boyutları açısından olumlu anlamda etkisinin olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada elde edilen sonuçlardan biri de GİM’in sınıf ortamına katkılarıdır. Analize dâhil
edilen çalışmalardaki kodlar incelendiğinde, GİM’in zenginleştirilmiş sınıf ortamlarının oluşmasına,
orijinal fikirlerin ortaya çıkmasına, içeriğin önemini kavramaya ve birden fazla duyuya hitap
etmeye imkân tanıdığı görülmüştür. Bu kodlar GİM’in etkili bir öğrenme ortamı yaratılmasını
sağladığı şeklinde yorumlanabilir. Bu noktada Arslan’ın (2008) İlköğretim kademesinde T.C
İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde yürüttüğü “GİM uygulamalarının öğrenenlerin akademik
başarılarına etkisi” konulu çalışmasında söz konusu materyallerin öğretim sürecinde aktif
öğrenmeye, etkileşim ve iletişime, grup çalışmalarına ortam yarattığı görülmüştür. Bu sonuçlar
mevcut araştırma sonucunu destekler niteliktedir. Ayrıca Altınok (2011) tarafından ortaöğretim
kademesinde yürütülen GİM konulu uygulamalar içeren çalışmada da benzer sonuçlara
rastlanmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde, GİM uygulamalarının öğrencilere sınıf
ortamında etkili öğrenme süreçleri sağladığı görülmektedir. Her kademede oldukça etkili bir şekilde
kullanılabilen GİM’in akademik, duyuşsal, tutum veya öğrenme ortamı gibi pek çok değişken
üzerinde olumlu yönde etkisinin olduğu anlaşılmıştır. GİM farklı alan, ders, kademe veya
disiplinlerde etkili bir şekilde kullanılabileceği için daha planlı, düzenli ve yaygın şekle
kullanıldığında etkisinin daha fazla olacağı düşünülmektedir. Ayrıca araştırmacılara GİM’in farklı
boyutlar üzerindeki etkililiğini araştırmaları önerilebilir.
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GÖRSEL İŞİTSEL ARAÇLARIN MİNİ META-ANALİZİ
Veli BATDI
Doç Dr. ,Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
ÖZET
Mevcut araştırmada mini meta-tematik analiz aracılığıyla alanyazında görsel-işitsel araçların
akademik başarı üzerindeki etkililiğini belirlemek hedeflenmiştir. Ulusal ve uluslararası alanda
farklı veri tabanlarından ulaşılan görsel-işitsel araçlarla ilgili 15 çalışmadaki 16 verinin etki
büyüklüğü Thalheimer ve Cook’un (2002) düzey sınıflamasına göre değerlendirilmiştir. Bu
değerlendirmede Rastgele Etkiler Modeline göre ortalama etki büyüklüğü ES = 1.112 olarak çok
geniş düzeyde bulunmuştur. Bu değer, görsel-işitsel araçların öğrencilerin başarı puanlarına
etkisinin olumlu yönde olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca mini meta-analizde çalışma
güvenirliğini sağlamada hesaplanan hata koruma sayısının 1586.7 olarak çok büyük değerde
bulunması, yayım yanlılığı ihtimalinin olmadığı ve analizlerin güvenilir olduğunu ortaya
çıkarmaktadır. Ulaşılan bulgular etkili, kalıcı ve eğlenceli öğrenmeler sağlayan görsel-işitsel
araçların akademik başarıya etkisinin çok büyük olduğunu göstermiştir. Bu nedenle gelişmiş
teknolojiye dayalı olarak görsel-işitsel araçların öğretim sürecine entegre edilmesi gerektiği
önerilebilir.
Anahtar Sözcükler: Görsel-İşitsel Araçlar, Akademik Başarı, Mini Meta-Analiz
GİRİŞ
Bilgi ve teknoloji alanındaki değişim ve gelişimlere öğretmen adaylarının uyum sağlamalarına ve
gereken öğretim değişikliklerini gereken şekliyle yapmalarına duyulan ihtiyaç gün geçtikçe
artmaktadır (Arıkan, 2009). Bu ihtiyaç da zamanla öğretmen merkezli anlayış yerine öğrenen
merkezli öğretim ortamlarını gerekli kılmaktadır. Bu noktada görsel ve işitsel araçlar hemen tüm
kademe ve disiplinlerde kullanılmakla birlikte öğrenci merkezli öğretime kayda değer bir katkı
sunmaktadır (Açıkgöz, 2003). Bu araç ve gereçlerin öğretim ortamında kullanımıyla göreceli
yeniliksel bir bakış açısı kazandırmakla birlikte öğrencilerin dikkatlerini çekmesine, duygusal
tepkiler yaratmasına ve motive etmelerine olanak sunacaktır. (Yalın, 2008, 83) Bu anlamda ayrıca
öğretmenin sınıf ortamında etkili olabilmesi için çoklu sınıf ortamlarını oluşturmalı. Böylece hem
öğrenci-öğrenci hem öğretmen-öğrenci etkileşimi görülecektir. Bu ortamların oluşması için
mümkün olduğunca resimler, grafikler, sesler vb. pek çok farklı işitsel ve görsel materyali işe
koşmalıdır. Bu nedenle eğitim-öğretim sürecinde hem göze hem de kulağa hitap eden teknolojik
odaklı materyallerin kullanımı önemsenmiş olacaktır. Bu süreçte ayrıca dersin iyi bir şekilde
planlanması, öğrencinin ihtiyaçları, yeteneklerinin değerlendirilmesi, öğrencilerin ilgisini dağıtan
durumların ortadan kaldırılması ve çok teknik olan öğretim araçlarının
kullanılmaması
önemsenmeli (Koşar, 2002, 32-33). Bununla birlikte kullanılan bu tür materyallerin, öğrencilerin
güdülenme düzeyleri arttırdığı, öğrenmeyi somutlaştırdığı, öğretme-öğrenme sürecine çeşitlilik
kattığı ve öğrenilecek konuları daha da öğretici niteliğe getirdiği (Demire, 1999,
51)
vurgulanmıştır. Diğer taraftan öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamlarının daha
kolay sunulabileceği (Koşar, 2002), görsel işitsel materyallerin öğrencilerin okuyup
düşündüklerinin daha anlaşılır ve öğretici nitelikte olacağı, gerçekçi ortamların sunulabileceği
(Özbay, 2006, 190) ifade edilmiştir. Bu bağlamda, alanyazın taramalarında ulusal ve uluslar arası
yürütülen çalışmalarda GİM’in akademik başarı başta olmak üzere farklı değişkenler üzerinde
olumlu yönde etkili olduğu görülmüştür (Adabowale & Ademola, 2013; Sukma, 2018). Diğer bir
deyişle, ulaşılan çalışmalar doğrultusunda genel bir değerlendirme yapıladığında görsel işitsel
materyallerin öğrenme sürecinde pek çok avantajının olduğu söylenebilir. Kuramsal boyutunun yanı
sıra ilgili uygulamalara yönelik deneysel çalışmalardaki verilerin ne derece etkisinin olduğunu
ortaya koymak adına meta-analiz çalışması yapılmıştır. Ayrıca uygun olarak görülen az sayıda
çalışmayla da meta-analiz çalışmalarının yapılabileceği konusunda farkındalık yaratmak adına bu
çalışmaya ihtiyaç duyulmuştur.
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YÖNTEM
Araştırma nicel boyutta yürütülerek GİM’in akademik başarıya etkisini belirlemek amacıyla metaanalizden yararlanılmıştır. Meta-analiz, belli bir konuda yürütülmüş birbirinden bağımsız araştırma
sonuçlarının nicel yaklaşımla bir araya getirilmesini sağlama ve ulaşılan araştırma bulgularının
istatistiksel analizi olarak açıklanmıştır (Cohen, Manion, & Morrison, 2002). Bu amaçla, Yüksek
Öğretim Kurumu Tez Merkezi, Science Direct ve Google Scholar veri tabanlarından
gerçekleştirilen taramalarda, 15 çalışmadan 16 veriye ulaşılmıştır. Dâhil edilen çalışmalar 20002019 yılları arasını kapsamaktadır. Dâhil edilme kriterleri, çalışmaların deney–kontrol grubuna ve
meta-analiz yapılabilecek betimsel verilere sahip, belirlenen yıl aralığında yürütülmüş ve belirlenen
veri tabanlarından taranmış, GİM’in akademik başarı üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar olarak
belirlenmiştir. Bu kriterlere uygun 16 veriye ulaşılmıştır. Verilerin analizinde CMA ve MetaWin
programları kullanılmış ve etki büyüklükleri, heterojenlik testi ve yayın yanlılığı hesaplamaları bu
yazılımlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Etki büyüklüklerinin sınıflandırılması Thalheimer ve
Cook’un (2002) düzey sınıflamasına göre yapılmıştır. Çalışmada rastgele etkiler modeli (REM)
kullanılarak etki büyüklükleri hesaplanmış ancak sabit etkiler modeline (SEM) göre ortaya çıkan
değerler de bulgularda verilmiştir. Çalışmanın güvenirliği, değerlendiriciler arası güvenirlik düzeyi
formülüyle [görüş birliği / (görüş birliği + görüş ayrılığı) x 100] (Miles ve Huberman, 1994)
hesaplanarak %100 değerinde bulunmuştur.
BULGU VE YORUMLAR
Meta-Analiz Kapsamında GİM’in Başarı Puanları Üzerindeki Etkisi
Görsel-işitsel materyallere (GİM)’e yönelik yapılan çalışmaların öğrencilerin başarı
puanlarına etkisine ilişkin karşılaştırmada 15 çalışmadan elde edilen 16 adet veri elde edilmiştir.
REM’e göre yapılan analiz sonucunda; standart hata 0.155; %95’lik güven aralığının üst sınırı
1.415 ve alt sınırı 0.808 ile ortalama etki büyüklüğü 1.112 olarak GİM’in lehine akademik başarı
puanlarının geleneksel yaklaşımdan daha iyi olduğu hesaplanmıştır. Bulunan etki büyüklüğüne
bakıldığında (Tablo 1), bu değer Thalheimer ve Cook (2002) sınıflandırmasına göre çok geniş
düzeyde kabul edilmiştir. Buna göre GİM’in öğrenme ortamlarındaki kullanımının öğrencilerin
başarı puanlarına etkisinin olumlu yönde olduğu belirtilebilir.
Tablo 1. Meta-Analiz Kapsamındaki Çalışmaların Akademik Başarı Puanlarına İlişkin Etki
Modellerindeki İstatistik Değerler
% 95 Güven
Model
Aralığı
n
Z
p
Q
ES
Türü
Alt
Üst
Sınırı
Sınırı
16.56
0.000
86.998 1.035
0.913
1.158
SEM
16
6
REM
16
7.175
0.000
19.407 1.112
0.808
1.415
df:15
Bununla birlikte, homojenlik testi sonucunda Q-istatistiksel değeri 19.407 olarak hesaplanmıştır. χ2
tablosundan %95 anlamlılık düzeyinde, 15 serbestlik derecesi değeri 24.996 bulunmuştur. Qistatistiksel değeri 24.996 ile 15’lik derecesindeki χ2 dağılımının kritik değerinden küçük olduğu
(χ2(0.95)=24.996) görülmüştür. İstatistiksel anlamlılık amacıyla gerçekleştirilen z-testi hesaplamaları
sonunda, başarı puanlarının anlamlı düzeyde farklılaştığı hesaplanmıştır (Z=7.175, p=0.000). Diğer
bir deyişle, REM’e göre, GİM’in öğretim ortamında kullanılmasında öğrenenlerin başarı puanlarına
yönelik anlamlı bir fark olduğu bulgusu elde edilmiştir.
Araştırmada, başarıya ilişkin GİM’in çalışmalarının tümünün etki büyüklükleri incelendiğinde en
küçük etki büyüklüğü değerinin -0.235; en büyük etki büyüklüğü değerinin ise 3.233 olduğu
görülmektedir. Araştırma dâhilinde olan ve tabloya etki büyüklükleri yansıyan 16 verinin 1’i
negatif; geriye kalan 15’i ise pozitif değerler almıştır. Bu durum, pozitif değerde olan çalışmalarda
etki büyüklüğünün GİM’in kullanıldığı deney grubu lehine; negatif yöndeki çalışmalarda ise
geleneksel yaklaşımların kullanıldığı kontrol grubu lehine olduğu şeklinde yorumlanabilir. Ancak
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çalışmaların %93’ünün deney grubu lehine olması, GİM’in akademik başarıyı oldukça iyi düzeyde
ve olumlu yönde etkilediği anlamına gelmektedir.

Şekil 1. Normal Quantile Plot
GİM’in akademik başarıya etkisine ilişkin çalışmalarda yayım yanlılığı durumunu ortadan kaldırma
noktasında klasik hata koruma sayısına (fail-safe number) başvurulmuştur. Hesaplanan değerin
1586.7 olarak bulunması, bu değerin analiz dâhilindeki 16 çalışmadan çok yüksek olduğunu
göstermiştir. Toplamda ulaşılan çalışma sayısının 16 olduğu düşünülürse, bu değerdeki bir sayının
(1586.7) ulaşılamaz olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla analizlerin güvenilir olduğu, yayım
yanlılığı ihtimalinin olmadığı belirtilebilir. Ayrıca Şekil 1’de yine Normal Quantile Plot
çizelgesinde GİM’in akademik başarıya etkisine yönelik ulaşılan çalışmaların iki çizgi arasında
olduğu görülerek dağılımın normal olduğu; diğer bir ifadeyle güvenilir olduğu belirtilebilmektedir.
SONUÇ VE TARTIŞMA
Bu çalışmada farklı disiplin ve kademelerin bulunduğu GİM’e ilişkin farklı uygulamalar yer
almaktadır. Bu uygulamalardan çalışmanın kriterlerine uygun veri içeren çalışmaların içerdiği ve
meta analize uygun veriler bir araya getirilerek meta analiz çalışması yapılmıştır. Araştırmanın
amacına uygun olarak 15 çalışmadan 16 veri meta-analize dâhil edilmiştir. Meta-analiz sonucunda
elde edilen bulgular değerlendirildiğinde GİM’in akademik başarı üzerinde pozitif yönde ve yüksek
düzeyde (ES=1.112) anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, GİM odaklı
uygulamaların öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği sonucu ortaya çıktığı
söylenebilir. Bu noktada analize dahil edilmeyen ve ilgili uygulamaların dil gelişimine etkisini
inceleyen bir çalışmada (Sadeghi ve Farzizadeh, 2013) söz konusu uygulamaların dil gelişimi
sürecinde yazma becerisine de olumlu katkı sağladığına rastlanmıştır. Benzer şekilde Chihcheng’nin (2009) kelime öğretimine ilişkin yaptığı çalışmada da benzer sonuçlara rastlanmaktadır.
Farklı bir şekilde analiz sürecinde ilgili uygulamaların başarıya olumsuz yönde etkide bulunduğunu
gösteren çalışmalarla da karşılaşılmaktadır. Bunlardan Mutor (2009) tarafından yapılan ve Teknik
Üniversitelerinde mesleki İngilizcenin öğretiminde GİM uygulamalarının başarıya etkisi konulu
çalışmasıdır. Çalışmanın sonucu analize dahil edilen diğer çalışmaların tersine akademik başarıya
uygulamaların negatif yönde etkisi olduğu sonucu analiz edilmiştir. Ancak genel olarak
değerlendirildiğinde uygulamaların pozitif yönde olduğu söylenebilir. Kuok Ho ve Intai (2017)
tarafından ortaokul kademesinde görsel işitsel materyallerin etkililiğini araştıran çalışmada oldukça
etkili bir analiz verisine rastlanmıştır (ES:3.23). Bu etki oldukça yüksek bir değer olarak ifade
edilebilir. Bunun yanı sıra GİM uygulamalarının öğrencilerde anlamlı öğrenmeyi sağladığı ve
öğrencilerin kendi öğrenmesinden kendilerinin sorumlu olduğu bir süreç oluşturduğu ve akademik
başarılarının arttığı söylenebilir (Yıldırım, 2013). Bu sonuçlarla ilgili uygulamaların gerek metaanalizdeki akademik başarıyı arttırdığı gerekse de alanyazındaki farklı çalışmaların ilgili sonucu
desteklemesi, söz konusu uygulamaların sınıf ortamında öğrencilerin akademik başarılarını olumlu
yönde etkilediği söylenebilir. Bu sonuçlar bağlamında genel olarak değerlendirildiğinde GİM
uygulamaları farklı kademe ve disiplinlerde öğrenenin akademik başarısını olumlu yönde
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etkilemektedir denilebilir. Tüm bu sonuçlardan GİM uygulamalarının öğrenme ortamında
kullanılmasının gerekliliği önerilebilir.
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İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMINA İLİŞKİN
ANNELERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE MOTHER'S VIEWS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS ON
INTERNET USE
Zekavet Kabasakal
Doç.Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi
ABSTRACT
The widespread use of the Internet, the fact that it is cheap and accessible from home
indefinitely brings with it more time for children to spend on the internet. Children's use of
personal information belonging to them and their families, especially in social networks,
poses certain risks to the information security of themselves and their families. The results of
the research indicate that 46% of children in our country do not know the rules of safe internet
use, gifts, games and so on. In exchange, address, wire, information that they want to share
with people who want to endanger themselves and their relatives. One-fourth of children
using social networks are among the results of the research that faced cyber bullying.
Considering that the majority of children's internet use occurs at home and when they are with
their family, it is seen that the family's approach to the child and the level of knowledge of
this issue are important.
The aim of this study was to evaluate the opinions of primary school students' mothers about
internet use. Qualitative research methods were used in this study. Participants of the study
consisted of twenty mothers who agreed to participate in the study with children during
primary school. The interview process was organized on six main themes: mothers' level of
knowledge about internet use, children's level of knowledge about internet use, aims of
internet use of children, internet usage periods, internet use for educational purposes, demands
of children on this subject, and the effect of internet use on family processes. performed in the
session. Demographic information forms prepared by the researcher before the interview were
applied to the mothers. The results of the study were evaluated according to these themes. The
results show that both the mother and the children have not enough information about safe
internet use, that they use the internet routinely every day, that the internet use can be used as
a punishment and reward in the family, and that the children are in high demand for using
more internet. Providing safe internet usage trainings for children and their families and
having media literacy courses in school programs can be considered to be beneficial for
healthy internet use.
Keywords: Internet Use, Children, Families
Giriş
İnternetin çok geniş kullanım alanlarına sahip olması, kolay ulaşılır olması, başta gençler
olmak üzere her yaş grubundan kullanıcı sayısını giderek arttırmaktadır. Kullanıcı sayısının 4
milyara yaklaştığı tahmin edilmektedir. Bu sayının önemli kısmını gençlerin oluşturmasına
rağmen Kaspersky Lab. (2017) raporuna göre, Türkiye'de çocuklar diğer ülkelerdeki
akranlarına göre internet te en çok iletişimle sitelerinde (%70.32) zaman geçirmektedirler.
Yoğun sosyal medya, mesajlaşma ve e-posta kullanımını, %9.20 ile e-ticaret siteleri ve %8.61
ile yazılım, ses ve video içerikli siteler izlemektedir. İnternetin çocuklar için diğer bir
kullanım alanı ise giderek yaygınlaşan online öğrenme programları olarak karşımıza
çıkmaktadır. Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Projesi (2010) Türkiye bulgularında ise 9-16 yaş
arasındaki çocukların interneti kullanmaya başlama yaşı 10 olarak bulunmuştur.ve günde
ortalama 1-1,5 saat internet kullandıkları, eğitim amaçlı kullanım (%92), oyun oynamak
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(%49), haberleri takip etmek (%40), eğlence (%59), müzik ya da film indirmek (%40), sosyal
ağ kullanımı (%48) olarak ifade edilmiştir.
İnternet kullanımının çocukluk çağı yaşantıları içinde belirgin bir rol oynaması, onların
internet kullanım süreçlerinde farklı risklerle karşı karşıya kalmalarını beraberinde
getirmektedir. Güncel teknolojileri kullanma, öğrenme ortam ve malzemesini zenginleştirme
gibi artılarının yanında internet çocuklar için kendi ve ailesinin kimlik bilgilerini vermek,
yetişkinler için düzenlenen sitelere girmek gibi davranışlarla başlayıp, istismar ve siber
zorbalığa kadar uzanan bazı sorunları da beraberinde getirebilir.
Yapılan çalışmalar pek çok problemli davranışın oluşumunda ve müdahalesinde olduğu gibi
aile ve aileye ait özellikleri problemli internet kullanımı ile ilişkilendirilmektedir (kabasakal,
2015;kabasakal,Akada,2018).Ailenin gelir (Dalmaç-Polat, Bayraktar, 2016) ve eğitim düzeyi
(Serin 2012) , internet kullanımı konusundaki bilgisi(Juvonen,Gross, 2008), aile içi
ilişkiler(Makri, Botsari ve Karagianni, 2014) ebeveyn tutumları(Mesch,2009) vb. değişkenler
internet kullanımını etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenlerle konuyu
aileler açısından ele almak için, bu çalışmanın amacı ilkokul öğrencilerinin internet
kullanımına ilişkin annelerinin görüşlerinin değerlendirilmesi olarak belirlenmiştir.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır.Nitel araştırmalarda kullanılan dört temel
yöntemden biri olan görüşme çalışılan konuyu kapsamlı ele almayı sağlayan, yüz yüze bilgi
toplanmasına olanak veren bir veri toplama tekniğidir( Tekin,2006 ;Yıldırım & Şimşek,
2008; Baş, Çamır, & Özmaldar, 2008; Çokluk,Yılmaz,& Oğuz, 2011).Çalışma kapsamında
görüşmeler de demografik bilgiler (yaş,eğitim düzeyi, gelir düzeyi, evlilik durumu ,çocuk
sayısı vb.)ve çocukların internet kullanımına ilişkin (annelerin internet kullanımı konusundaki
bilgi düzeyleri, çocukların internet kullanımı konusunda bilgi düzeyleri, çocukların internet
kullanım amaçları, internet kullanım süreleri, eğitim amaçlı internet kullanımı, çocukların bu
konudaki talepleri, internet kullanımının aile içi süreçleri etkisi)altı adet görüşme sorusu
kullanılmıştır.
2.2.Çalışma grubu
İlkokul döneminde çocuğu olan ve çalışmaya katılmaya gönüllü olan 20 anneden çalışma
grubu oluşturulmuştur. Annelerin yaşları 28 ile 46 arasında değişmektedir. Çocuklarının
yaşları da 8-10 yaş aralığındadır. 10kız ve 10 erkek öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerin
%25’i 2.sınıf ,%40’ı 3. Sınıf, %35’i 4. Sınıf düzeyindedir. Katılımcı annelerin %35’i ilkokul,
%10’nu ortaokul, %30’ u lise, % 25’ i lisans mezunudur. %9’u alt, %77’i orta , % 14 ‘ü üst
ekonomik düzeyde olduğu ifade etmiştir. Grubun %90 evli %10 boşanmıştır. %25’ i tek
çocuk, %’si 60’ı 2 çocuk, %15’i 3 çocuk sahibidir. Katılımcıların % 60’ ı bir işte
çalışmaktadır.
2.3. Veri toplama süreci
Annelerin çocuklarının İnternet kullanımına ilişkin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme
formu ile kayıt altına alınmıştır .Form da 6 demografik bilgi, 6 çocukların internet
kullanımına ilişkin soru yer almaktadır. Görüşmeler ortalama 15 dk. sürmüş ve yüzyüze
yapılmıştır. Görüşmeler tamamlandıktan sonra sorulara bağlı 5 tema oluşturulmuş ve
değerlendirilmiştir.
Bulgular
Bu çalışmada görüşme sorularının içerikleri temalar halinde ele alınarak değerlendirilmiştir.
1-Çalışmanın ilk sorusu’’ annelerin internet kullanımı konusundaki bilgi
düzeyleri,
çocukların internet kullanımı konusunda bilgi düzeyleri teması olarak ele alınmıştır. Anneler
kendilerinin ve çocuklarının tümünün internet kullanımı, medya okur yazarlığı ,internet
güvenliğine ilişkin herhangi bir eğitim, seminer vb. almadıklarını ifade etmişlerdir. Çalışan
annelerden ikisi işyerinde bazı bilgisayar programlarının kullanımına ilişkin eğitim
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almışlardır. Anneler çocuklarının internet kullanımında içerik bilgisine de sahip olmadıklarını
ifade etmişlerdir. Çocuğunun internette oyun oynadığını ifade eden dokuz anneden sadece
bir tanesi oyunun adı ve içeriğini bilmektedir.
2. tema; Çocuğun internet kullanım amaçlarıdır . Annelerden sekizi(%40) çocuklarının
bireysel bilgisayarları olduğunu ifade etmişlerdir. Bilgisayar alma amaçlarının öncelikli
olarak okul öğretim programlarını desteklemek ve ev ödevlerine yardımcı olmak olarak
belirtmişlerdir. Grubun kalanı internet ulaşımını ailenin kullandığı ortak bilgisayardan
sağmaktadır. Öğrencilerden % 25’nin cep tel olduğu, bu yolla da internete ulaştıkları ifade
edilmiştir. Anneler sırası ile çocukların internet kullanma amaçlarını; oyun oynama,
arkadaşları ile iletişim içinde olma , eğlenme (müzik, film, komik videolar vb. ) ders çalışma
olarak belirtmişlerdir. Katılımcılardan Katılımcı1’’ internetten öyle güzel videolar buluyor ki
biz de izliyoruz ,gülüyoruz’’. Katılımcı2’’ ben eve geç geliyorum . Gelene kadar internet ile
ödevlerini kolayca yapıyor. İkimiz içinde iyi oldu’’ şeklinde örnek vermişlerdir.
3. tema; Çocukların ne kadar internet kullandığı sorusuna annelerin çoğu tam bir yanıt
verememiş. Ancak günlük ortalama olarak 1 ile 3 saat aralığında olduğunu ifade etmişlerdir.
Çocuğunun internet te oyun oynama davranışı olduğunu ifade eden 3 anne günlük 4 saat ve
üzeri kullanım süreleri ifade etmişlerdir.
Katılımcılardan, Katılımcı11 ‘’ eve gelince hemen çala kalem derslerini yapıyor. Yatana kadar
bilgisayar oynuyor. Zor yatırıyorum.’’ Katılımcı14 ‘’hafta sonu internetin olmadığı bir yere
gitmek sorun oluyor. Hemen internet olup olmadığını soruyor, Babasının ve benim internet
kotalarımızı kullanmak, oyun oynamak istiyor’’ şeklinde yaşantılarını aktarmışlardır.
4. tema Çocukların internet kullanımı ile ilgili talepleri nelerdir? sorusuna verilen cevapları
değerlendirdiğimiz de anneler bunun süreğen bir tartışma olduğunu söylemişler. Annelerin %
90’ı internet kullanım süreleri ve oyun oynama sıklığının problem olduğunu belirtmişlerdir.
Bireysel bilgisayarı olmayan ve cep tel.olmayan çocukların tümü, bunları talep etmektedir.
Öncelikli olarak ta internete bağlanmak istemektedirler. Konuya ilişkin gözlemlerini
katılımcılardan,Katılımcı2’’ karne hediyesi olarak iki yıldır tablet istiyor bu yıl alacağız’’,
Katılımcı5’’ablasına ödevleri için bilgisayar aldık. Uzun zaman bizimle onun tableti almak
için pazarlık yaptı.’’ şeklinde ifadeetmişlerdir.
5. tema Çocukların internet kullanımından aile içi ilişkiler nasıl etkileniyor sorusuna; Çalışan
anneler ‘’akşamları ve yoğun çalıştığım zamanlarda yardımcı oluyor. Kendi kendine oynuyor.
Ben de orada işlerimi yapıyorum’’ şeklinde cevap vermişlerdir. Ev hanımı anneler ise
özellikle misafir geldiğinde işe yaradığını belirmişlerdir. Tüm anneler internet kullanımının
aile içi ortak iletişimi azalttığı, paylaşım alanlarını sınırlaması gibi olumsuzlukların yanı sıra ,
akşam kendilerine ait zaman yaratma konusunda yardımcı olduğunu kabul etmişlerdir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma sonuçlarına bakıldığında; öncelikle internet kullanımına ilişkin anneler ve
çocukların bilgi sahibi olmadığı ve annelerin çoğunlukla çocukların internette tam olarak ne
yaptığını bilmedikleri görülmektedir. İnternet kullanımında siber zorbalıkla karşılaşmak gibi
riskli durumlar söz konusu olduğunda ailenin bu bilgiye sahip olması uzun vadede ki
sorunları önleyebilir. Smith, Mahdavi, Carvalho ve Tippett(2006)çalışmalarında siber
mağdurların yaklaşık üçte birinin uğradıkları zorbalığı aileleri dahil
kimseyle
paylaşmadıklarını bulmuşlardır.
İlkokul öğrencilerin internet kullanım amaçları literatür bulgularıyla örtüşük biçimde,
önceliğin sosyal ağlar, oyun ve eğlence olduğu şeklinde bulunmuştur. Avrupa Çevrimiçi
Çocuklar Projesi(2010) araştırma sonuçları ve Kaspersky Lab. (2017) raporu verileri ile
uyuşmaktadır. Ailelerin internet kullanımına olumlu bakmalarının başlıca nedeni ise eğitim
süreçlerine yardımcı olacağı düşüncesidir.
Çocukların internet kullanım sürelerinin uzun olduğu görülmektedir. Uzun süreler de internet
kullanımı, problemli internet kullanımı açısından önlem almayı gerektirebilir. Bazı çocukların
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4 saatten fazla internet te zaman geçirdiği anneleri tarafından ifade edilmiştir. Daha önceki
çalışmalarda kullanım süresi 1-1,5 saat olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise anneler
ortalama 1-3 saat ifadesini kullanmışlardır. Uzun süreli bilgisayar kullanma gibi etkinliklerde
bulunan çocukların kas gelişimi ve bilişsel gelişiminin olumsuz etkilenmesi mümkün olabilir.
Aşırı kilo alımı da beklenen diğer riskli sonuçlardandır (Bremer, 2005; Çilingir, 2019).
Çalışmanın bir diğer sonucu çocukların internet kullanım süreleri arttırmayı talep etmeleridir.
Ailede bu bazen sorunlara da yol açmaktadır. Çocukları ile daha az zaman geçiren annelerin
bu sorunu daha fazla ifade ettikleri görülmüştür. Aile içi iletişim süreçlerinin olumlu
özellikler göstermesi , çocukları internet kullanma süreci ile ilgili riskli durumlardan
koruyucu bir faktör olarak görülmektedir(Dehue, Bolman, Vollink, Pouwelse,
2012;Yaman,Sönmez2015).
Çalışma sonuçlarına genel olarak bakıldığında, literatür ile örtüşen biçimde aile ve aileye
ilişkin süreçlerin çocukların internet kullanım amaçlarını ,sürelerini ve karşılaşacağı riskleri
belirlemekte etkili faktörler arasında olabileceği görülmektedir. Bu çerçevede, hem öğrenciler
hem aileler için güvenli internet kullanımı, medya okuryazarlığı gibi eğitimlerin
düzenlenmesi, ailelerin iletişim konusunda etkili beceriler edinmelerinin sağlanması, siber
zorbalık, internet bağımlılığı gibi konuların okul rehberlik programlarında sınıf düzeyleri ne
göre yer verilmesi, veli çalışma gruplarının oluşturulması yararlı olabilir.
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SİBER ZORBALIKTA AİLEYE İLİŞKİN ÖZELİKLERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF FAMILY FEATURES IN CYBER BULLYING
Zekavet Kabasakal
Doç.Dr.,Dokuz Eylül Üniversitesi
ABSTRACT
Today, the usage area of the Internet is becoming more widespread, the number of users is
estimated to be approximately 3 billion 885 million 567 thousand 619. The largest user group
consists of young people aged 16-24. utilization rate for Turkey in this age range are considered to
be 69%. Easy accessibility, active use in many areas from education to shopping increases the
number and duration of internet users. This increase brings positive results as well as some negative
results. One of the most recent of these is cyber bullying. Cyber bullying can be defined by
individuals or groups as behaviors that consist of hostile or offensive messages that aim to harm and
disturb other people through the use of electronic or digital media. Harassment, threatening,
disturbing The common points among the definitions in the literature include the use of virtual
bullying to intentionally and repetitive harm by the use of computers, mobile phones or other
electronic devices. Among young men, social media users and people with long internet usage
periods. It is known to be more common.
The aim of this study is to evaluate the characteristics of the family during the emergence and
intervention of cyberbullying. The study was carried out by evaluating the studies carried out on the
variables of cyber bullying and families in young people. The results of the study indicate that
cyberbullying seen in adolescents is related to parents' educational level, mother's work, family
income level, perceived family support, parental attitudes, family communication, and family
control level. When family characteristics contain negative elements, they constitute a risk factor
for cyber bullying. In this context, it can be considered that it would be beneficial to include the
families in the scope of awareness and intervention studies related to cyber bullying.
Keywords: Cyber Bullying, Family Communication, Youth
1.GİRİŞ
Günümüzde kullanım alanı giderek yaygınlaşan internetin, kullanıcı sayısı yaklaşık 3
milyar 885 milyon 567 bin 619 olarak tahmin edilmektedir. En geniş kullanıcı grubunu ise 16-24
yaş aralığındaki gençler oluşturmaktadır. Türkiye için bu yaş aralığında kullanım oranı %69 olarak
düşünülmektedir. Kolay ulaşılabilir olması, eğitimden alışverişe pek çok alanda aktif kullanım
sağlaması internet kullanıcı sayı ve süresini arttırmaktadır. Bu artış olumlu kazanımlarının yanı sıra
olumsuz bazı sonuçları da beraberinde getirmektedir. Bunların en güncel olanlarından biri de siber
zorbalıktır.
Siber zorbalık; Sanal zorbalık, , elektronik zorbalık (Kowalski ve Limber, 2007) elektronik
taciz ve çevrimiçi şiddet (Selkie, Kota, Chan ve Moreno, 2015) gibi çeşitli şekillerde
kullanılmaktadır. Kavram ilk kez 2004 yılında belsey tarafından kullanılmıştır (Belsey,2007).
Bazı araştırmacılar siber zorbalığın daha bilindik bir konu olan geleneksel zorbalığın bir boyutu
olarak görmekte (Li, 2007) ve siber zorbalığın, geleneksel zorbalığın dijital platforma taşınmış
biçimi olduğu düşünülmektedirler(Kowalski, Limber ve Agatston, 2008). Siber zorbalık için
araştırmacılar arasında bir söylem birliği olmadığı gibi ortak bir tanımı da bulunmamaktadır. Bu
durum bazı kuramcılara göre kavramın açık olmamasından kaynaklanmaktadır (Vandebosch ve
Van Cleemput, 2008).En genel hali ile ”Siber zorbalık, bireyler veya gruplar tarafından elektronik
veya dijital medya kullanarak başkalarına zarar vermek ve onları rahatsız etmek amacıyla,
tekrarlayan biçimde düşmanca veya saldırgan mesajlar ileten davranışlar”(Tokunaga,2010) olarak
tanımlanabilir.
Siber zorbalık iletişim teknolojilerinin kurbanları taciz edip,
rahat bırakmamak,
korkutmak, tehdit etmek gibi olumsuz niyetlerle kullanılmasını kapsamaktadır (Hinduja ve
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Patchin, 2010). Ülkemizde yapılan araştırmalarda siber zorbalık oranının %6.4 ve %47.6 arasında
değiştiği, siber mağdur olma oranının ise %5.1 ile %56 arasında olduğu (Akbulut, Şahin ve Erişti,
2010; Topcu, Erdur-Baker ve Çapa-Aydın, 2008) bulunmuştur. Siber zorbalık üzerine yürütülen
araştırmaların çoğu gençleri konu almaktadır
(Bauman
ve Baldasare,
2015;
kabasakal,Akada,2018; Demir, Seferoğlu, 2016).Siber zorbalıkla ilgili faktörlerin arasında aile
ilişkileri, ebeveyn ile arasındaki duygusal bağlar ve sosyal destek sayılmaktadır.Bu nedenle
araştırmanın amacı siber zorbalık konusunu aileye ilişkin değişkenler açısından ele alan
çalışmaları değerlendirmektir.
2. YÖNTEM
2.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada nitel araştırma desenine başvurulmuş, alanyazın taramasına gidilmiş ve
bulgular belge incelemesi yöntemiyle toplanmıştır. Belge incelemesi yönteminin amacı,
araştırılması amaçlanan olay ya da olgular hakkında yazılı bilgi içeren kaynakları ayrıntılı
biçimde analiz etmektir ve derinlemesine görüşme veya gözlem yapmanın söz konusu olmadığı
durumlarda kullanılabilen bir araştırma yöntemidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006; 187).Bu
çalışmada siber zorbalık konusunu aileye ilişkin boyutlarıyla inceleyen nitel, nicel veya karma
yöntemlerle yürütülmüş araştırmalar ele alınmıştır.
2.2 Verilerin Toplanması
Bu araştırmada, Education Source, E-Journals, ERIC, PsycArticles, Psychology and
Behavioral Sciences Collection, ULAKBİM, PsycINFO, Academic Search Complete, Scopus,
EBSCO, Google ve Google Akademik gibi çeşitli arama motorları kullanılmıştır. Bu platformlara
olarak anahtar kelimeler girilerek üniversitelerde siber zorbalık konusuna ilişkin olarak İngilizce ve
Türkçe olarak yayınlanmış erişime açık çalışmalar tespit edilmiştir. Erişilebilen 42 kaynak
çalışma kapsamına alınmıştır.
3. BULGULAR
Siber Zorbalık ve Ebeveynin Bu Konudaki Bilgi Düzeyi
Araştırmalar siber zorbalıkla karşılaşan bireylerin farklı oranlarda bunu ailesi ile paylaştıgını
belirtmektedir. Ailesine siber zorbalık ile karşılaştığını ifade etmeyenlerin oranı (Juvonen,
Gross,2008) göre. %58 dir. Ailesini bu konuda bilgilendirenlerin oranını ise kanadalı öğrencilerde
% 57(Jackson, Cassidy, Brown,2009), başka bir çalışma da %42 dir(Livingstone, Haddon, Görzig
& Ólafsson,2011). Smith, Mahdavi, Carvalho ve Tippett (2006) çalışmalarında mağdurların
yaklaşık üçte birinin uğradıkları zorbalığı kimseyle paylaşmadıklarını saptamışlardır. Bu sonuç da
ailelerin durumdan haberdar olmamasına yol açabilir. Gençlerin siber zorbalığa maruz kalma
durumunda; ebeveynlerine başvurmama nedeni ailelerinin kızacağı, şiddet gösterebileceği veya
İnternete erişim yasağı koyabilecekleri endişeleri ve/veya kendilerine zorbalık yapılırken kullanılan
özel resim veya mesajlarını yetişkinlerin görmesini istememeleri (Coloroso, 2003) olabilmektedir.
Siber Zorbalık ve Ailenin Gelir Düzeyi
Ailenin gelir düzeyinin siber zorbalığa maruz kalma üzerinde etkisi olmadığını sonucuna
ulaşan çalışmalar (Ybarra ve Mitchell, 2004; Erdur-Baker ve Kavşut ,2007;DalmaçPolat,Bayraktar,2016) olduğu gibi 8-11 yaşlarındaki öğrencilerle yürüttükleri çalışmada babanın
işsiz olmasının çocuğunun siber zorba olma riskini üç kat arttırdığını ifade eden araştırma sonuçları
da bulunmaktadır(Arslan, Savaşer, Hallett ve Balcı 2012).
Siber Zorbalık ve Ebeveyn Eğitim Düzeyi
Anne babanın eğitim düzeyinin düşük olmasının, gençlerin siber zorbalık düzeyleri
üzerinde etkili olduğunu ifade eden çalışmalar(Sarak,2012; Akbaba, Eroğlu, 2013; Eroğlu,
Aktepe, Akbaba, Işık, & Özkorumak,2015) kadar, anne babanın eğitim düzeyinin artmasının siber
zorbalık üzerin de etkili olduğunu ifade eden (Serin 2012, Låftma., Modin,, & Östberg, 2013;
araştırmalar da vardır. Ybarra ve Mitchell( 2004) ve Dalmaç-Polat ve Bayraktar (2016 )
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çalışmalarında ise annenin eğitim düzeyinin siber zorba ya da mağdur olama açısından bir fark
yaratmadığını bulmuşlardır.
Siber Zorbalık ve Algılanan Aile Desteği
Bu konudaki çalışmalarda algılanan aile desteğinin artması ile siber zorbalık davranışının
azaldığı görülmektedir. Bu konuda birbirinin sonucunu destekleyen çok sayı da çalışma
bulunmaktadır(Wang, Iannotti,Nansel,2009;Yaman,Eroğlu ve peker,2011; Low ve Espelage 2013;
Eroğlu ve Güler 2015;) Anne ya da baba kaybına bağlı olarak algılanan aile desteğinin azalması
durumunda siber zorbalık ta artmaktadır( Sourander vd.,2010; Låftma, Modin,,Östberg, 2013).
Siber Zorbalık ve Anne Baba Tutumları
Anne baba tutumları pek çok riskli davranış için olduğu gibi siber zorbalık konusunda da
çalışılmıştır. Akbaba ve Eroğlu (2013) ebeveynlerin çocuklarına uyguladıkları denetiminin siber
zorbalığı azalttığını ortaya koymaktadır. Benzer araştırma bulgularını Ybarra, Espelage, Mitchell,
(2007)ve Mesch,(2009) çalışmalarında belirtmişlerdir. Bu çalışmaları destekleyecek bulguları
içeren, ebeveyn denetiminin siber zorbalık ve mağduriyeti önlemede etkili olduğunu gösteren
araştırmalar da bulunmaktadır (Wade, Beran, 2011; Aoyama,Utsumi, Hasegawa, 2012).
Siber Zorbalık ve Aile İçi İlişkiler
Aile içi ilişkilerin niteliği çok boyutlu olarak siber zorbalıkla bağlantısı çalışılmış bir
konudur. Makri Botsari ve Karagianni (2014) siber zorbalık mağduru olan çocuk ve ergenlerin%
45'inin ebeveynleri ile yakın duygusal bir ilişki yaşamadıklarını, sadece% 16'sının olumlu ebeveynçocuk ilişkilerinin olduğunu bildirmektedirler. Black, Weinles ve Washington (2010) siber alanda
mağdur olan öğrencilerin çoğunun (% 63), aile üyeleriyle (% 44) veya akranlarıyla (% 42)sorunlu
ilişkiler tanımladığı ifade etmektedirler. Baykal (2016)yüksek lisans tezinde,öğrencilerin siber
mağduriyet ölçeğinden aldıkları puanlar ile ailedeki koruyucu etkenler ölçeğinden aldıkları puanlar
arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki bulmuştur. Siber zorba ve siber kurbanlarının, ebeveyn
ilişkilerinde daha az doyum sağladıkları diğer çalışma bulguları arasında yer almaktadır(Dehue,
Bolman, Vollink, Pouwelse, 2012).
4. SONUÇ TARTIŞMA VE ÖNERILER
Alan yazınında aileye ilişkin pekçok boyut siber zorbalıkla ilişkisi açısından
incelenmiştir.Genel anlamda olumlu aile yaşantılarının siber zorba olma açısından engelleyici
bir faktör olduğu söylenebilir. Pek çok araştırma çocuk ve ergen ile kurulan ilişkinin niteliği, anne,
babanın eğitim/ gelir düzeyi ve teknoloji kullanımının denetimi de dahil olmak üzere aileye ilişkin
özelliklerin farklı siber zorbalık rollerine katılımda belirleyici rolüne dikkat çekmektedirler. Siber
zorbalıkla karşılaşan gençler sorunu aileleri ile paylaşmak yerine teknolojik araçlarının kullanımının
yasaklanabileceği korkusu ile arkadaşlarına anlatmaktadır (Dikmen ve Tuncer, 2017). Oysa siber
zorbalıkla müdahale de en etkili olduğu düşünülen iki alandan biri aileye ait süreçlerin ele
alınması olarak ifade edilmektedir.
Fanti, Demetriou ve Hawa (2012) Öğrencilerin medya şiddetine maruz kalmasını hem siber
zorbalığa hem de siber mağduriyete yol açan bir risk faktörü olarak görmekte, aileden alıglanan
sosyal desteği her iki uyum sorunu için de koruyucu bir faktör olarak kabul etmektedir.Aile olumlu
özellikleri ile koruyucu bir faktör olurken, olumsuz özellikleri ile de risk faktörü oluşturabilir.
Bu sonuçlara yönelik önerilere bakıldığında; ailelerin teknolojik araçların kullanımı ile
ilgili bilgi sahibi olmaları ,çocukları ile iletişim içerisinde bulunmaları ve internet kullanımları
hakkında bilgi sahibi olmaları önleyici olabilir .Bu nedenle okullarda öğrencilerin internet
kullanma eğitimi, sosyal beceri eğitimi ve farkındalık çalışmalarına katılmaları kadar ailelerin de bu
konuda eğitilmesine yönelik düzenlemelerin yapılması siber zorbalıkla mücadele için önemli
görülmektedir
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ÖZET
Sultan II. Abdülhamid Osmanlı Devleti’nin ekonomik, siyasi ve sosyal bakımdan oldukça zorlu bir
döneminde tahtı devralmıştır. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Sultan Abdülaziz’in tahtan
indirilmesi, V. Murad döneminde yaşanan gelişmeler ve Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışı oldukça
yakından takip edilmiştir. Sultan Abdülhamid saltanatı süresince Amerika Birleşik Devletleri ile yakın
bir temas içerisinde olmaya çalışmıştır. Ancak iki ülke arasındaki coğrafi uzaklık, dönemin ulaşım
araçlarının yetersizliği, Amerika Birleşik Devletlerinin yeni kurulmuş olması ve uluslararası siyasette
nüfuzunun henüz etkili olmaması sebebiyle Türk-Amerikan ilişkileri bu dönemde kısmi bir ilerleme
sağlamıştır. Amerikan belgelerine göre; Sultan II. Abdülhamid’in tahta geçmesi kendisinden önce
yaşanan olumsuz gelişmeler de hesaba katılarak iki ülke ilişkileri açısından olumlu olarak
değerlendirmiştir. Bu çalışma ile Amerikan belgelerine yansıyan yönleriyle Sultan II. Abdülhamid’in
tahta çıkış sebepleri ve tahta geçiş süreci incelenmek istenmiştir.
ABSTRACT
Sultan II. Abdulhamid took over the throne in a very difficult period of the Ottoman Empire in
economic, political and social terms. Dethroning of Sultan Abdulaziz, the developments in the period
of V. Murad and Sultan II. Abdülhamid's ascendancy to the throne has been closely followed by the
United States. During the reign of Sultan Abdülhamid II, he tried to maintain close contact with the
United States. However, due to the geographical distance between the two countries, the lack of
means of transportation of the period, the new establishment of the United States and the lack of
influence in international politics, Turkish-American relations made partial progress in this period.
According to American documents; Sultan II. Abdülhamid's accession to the throne took into account
the negative developments experienced before him, and the two countries considered their relations as
positive. With this study, the reasons for Sultan Abdülhamid's ascension to the throne and the process
of his transition to the throne were asked to be examined in the aspects reflected in the American
documents.
1.
Giriş:
Osmanlı Devleti, 19’uncu yüzyıl boyunca iç ve dış faktörlerin yoğun etkisi ile askeri, siyasi,
ekonomik ve sosyal alanlarda büyük bir değişim yaşamıştı. Devlet yöneticileri gayrimüslim halkın
devlete olan bağlılığını arttırmak, yabancı devletlerin müdahalelerini engellemek, diplomatik baskıdan
kurtulmak ve merkezi otoriteyi güçlendirmek maksadıyla yenilik hareketlerine girişmişti. Bu
doğrultuda ilan edilen Tanzimat (1839) ve Islahat Fermanları (1856) yenileşme çabalarının dönüm
noktaları olmuştu. Ancak Osmanlı Devleti içinde yer alan milletleri Osmanlı çatısı altında bir araya
getirmeyi hedefleyen bu girişimler devletin dağılmasını engelleyememişti. Reform hareketlerinin
büyük bir bölümü bürokratların gerekli gördükleri ya da bürokratlara büyük devletlerin temsilcileri
tarafından dayatılan düzenlemelerden öteye gidememiş, ıslahatlar toplum tarafından tam anlamıyla
desteklenmemişti. Hatta yeni uygulamalar toplum içerisinde ikilik yaratarak muhalif hareketlerin
oluşmasına yol açmıştı. II. Abdülhamid’in tahta çıkmasından önce, Osmanlı Devleti siyasi, ekonomik
ve sosyal yönleriyle büyük bir buhranın içindeydi. 1871'de Âli Paşa'nın ölümünden sonra Bâb-ı Âli ile
Saray arasındaki güç mücadelesi giderek artmış, devlet borçlarını ödeyemez hale düşerek 1875'teki
Muharrem Kararnamesiyle moratoryum ilan edilmiş, ayrıca Panslavizm akımının etkisiyle
Balkanlar'da ayaklanmalar başlamıştı. Abdülaziz’in darbeyle tahtan indirilmesi ve V. Murad’ın sağlık
sorunlarıyla devam eden siyasi bunalım ise Şehzade Abdülhamid’in tahta geçişiyle sona ermiştir.
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2.
V. Murad Döneminde Yaşanan Gelişmeler
Amerikan basınında V. Murad’ın tahta geçişi; “Osmanlı devlet adamlarının sultanı [Abdülaziz’i]
uzaklaştırmak için gerçekleştirdiği önemli bir devrim hareketi” olarak görülmüştür. Yeni sultan için
ise “V. Murad tam bir Rus muhalifidir. Ayrıca Batı Avrupa meseleleri hakkında bilgi sahibi olduğu
gibi Fransız ve İngiliz yanlısı politikalar yürütme eğilimdedir” değerlendirmeleri yer almaktadır.
V. Murat hakkında Amerikan basınında yapılan ilk değerlendirmelerde; “36 yaşında olan Sultan’ın
biraz hayalci, bir Asyalıdan [Şarklıdan] çok bir Avrupalıyı andıran özelliklerinin bulunduğu,
Dolmabahçe sarayında yıllarca farklı alanlarda dersler aldığı, Fransızcayı çok iyi bildiği, piyano
çalabildiği, şehzadeliği zamanının büyük bir bölümünü Pera’da geçirdiği, Avrupalı birçok dostlarının
bulunduğu, Fransız tiyatrosu ve İtalyan operasına ilgi duyduğu, iyi bir vatansever ama oldukça
şüpheci bir karakteri olduğu” bilgileri yer almaktadır.
Bir başka değerlendirmede ise: “Murad’ın Abdülaziz’in yerine tahta geçmesi, Şark
Meselesinin çözümünde değişikliğe sebep olacaktır. Raporlar doğruysa yeni sultan İngiliz hükümetine
imparatorluğun bağımsızlığı ve tacı için güvence vermektedir. Rusya ve Avusturya’nın olası
müdahalesine karşı İngiliz yönetimi Osmanlı deniz ve kara kuvvetlerini hazırlamaktadır. Raporlar bu
üç hükümetin birbirlerine şüpheyle baktıklarını ve politikalarının değişkenliğini göstermektedir.
Söylentilere [haberlere] göre Rusya’nın hareketleri tutarsız ve saldırganlığa dayalıdır. Rusya,
Sırbistan’ı Osmanlı Devletine karşı düşmanlık beslemesi için teşvik etmektedir. Sultan V. Murad
Balkanlarda yaşanan gelişmeler karşısında yeni bir umut olarak tahta geçmiştir, ancak Rusya,
Avusturya, İngiltere ve Osmanlı arasında yaşanacak gelişmelerin sürecin asıl belirleyici unsuru
olacağı” yer almaktadır.
Sultan V. Murad, amcası Abdülaziz’in ölümü ve ardından yaşanan [Çerkez] Hasan olayı sonrasında
büyük bir depresyona girmiştir. Sultanın rahatsızlığı günler geçtikçe giderek artmıştır. Amerikan elçisi
Horace Maynard, Çerkez Hasan olayıyla ilgili önemli bilgiler vererek; “Çerkez Hasan’ın Abdülaziz’in
en gözde subayları arasında yer aldığı, Sultan’ın büyük oğlu Şehzade Yusuf İzzettin’in emir
subaylarından biri olduğu, Hasan’ın kız kardeşinin, sultanın eşlerinden biri ve oğullarından birinin de
annesi olduğunu ve Hasan’ın binbaşı rütbesiyle Bağdat’a henüz tayin olduğunu ve büyük bir öfkeyle
Midhat Paşa’nın konağına giderek burada suikastı gerçekleştirdiğini” raporlaştırmıştır. Maynard
ayrıca; “Yeni Sultan’ın kılıç kuşanma töreninin farklı sebeplerle sürekli ertelendiğini” de
bildirmektedir.
Amerikan basını sultanın hastalığına ilişkin olarak; “Hastalığının devam ettiği ve ağır felçli olduğu,
hükümetin mevcut durumun devamından endişe ettiği, V. Murad’ın Hüseyin Avni Paşa ve Sultan
Abdülaziz’in ölümlerinden oldukça fazla etkilendiği, bu şokun etkisiyle büyük bir [zihni] yıkıma
uğradığı, yakında tahtan çekilmesinin kaçınılmaz şekilde gerçekleşeceği, yerine kardeşi Şehzade
Abdülhamid’in geçebileceği ve bunun yakın bir zamanda olabileceği” bilgisini, taht değişikliğinden
bir ay önce yorumlanmaya başlamıştır.
Gerçekleşen taht değişikliği ise “Sultan Murad’ın tahta geçtiği günden beri haşin bir hastalığın
pençesinde olduğunu, yaklaşık on gündür bu hastalığın etkisini arttırdığını ve bu yüzden
Şeyhülislamın fetvasıyla Sultan Murad’ın tahtan indirilerek yerine Abdülhamid’in geçirildiği”
şeklinde yer bulmuştur.
3.
II. Abdülhamid’in Şehzadelik Yılları ve Tahta Geçişi
II. Abdülhamid, Sultan Abdülmecid’in V. Murad’tan sonra doğan ikinci oğludur. İstanbul’da 22 Eylül
1842’de Çırağan Sarayında dünyaya gelmiştir. Amerikan basını İstanbul’dan gönderilen mektuplara
dayalı verdiği haberlerinde; “Sultan Abdülmecid’in yeni şehzadesine Abdülhamid ismini verdiğini,
kendi imzasıyla tüm müttefiklerine mektup yazarak bu kutlu olayı bildirdiğini, Abdülhamid’in
doğduğu hafta boyunca İstanbul’da günde üç kez toplar atılarak meşaleler yakıldığını ve bu güzel
habere herkesin tanıklık ettiği” bildirilmektedir. “Cami minarelerinde ‘maşallah’ ibareli mahyalar
yakıldığını, pazarlarda, bedestenlerde kahvelerde ve kalabalık caddelerde bu durumun coşkuyla
kutlandığı” vurgulanmaktadır.
Abdülhamid'in çocukluk yılları Osmanlı tarihinin en önemli değişim hareketi olan Tanzimat dönemi
içerisinde geçmiştir. Abdülhamid, bu dönemde gerçekleşen tüm reform hareketlerinin tanığı
durumundadır. Osmanlı yönetimi, Batı uygarlığının siyasi açılımlarına, sosyal müesseselerine ve
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hukuki normlarına ayak uydurmaya çabalamaktadır.
Abdülhamid, 1863’de Sultan Abdülaziz’in Mısır’a gerçekleştirdiği seyahate kardeşleri Murad
ve Mehmet Reşad ile birlikte iştirak etmiştir. Bu gezi Abdülhamid’in İstanbul dışına ilk kez çıkışı
olmuştur. Bu seyahati sırasında Kahire’de dokuma fabrikalarını, sanayii atölyelerini, müzeleri ve
piramitleri ziyaret etmiştir. Bu seyahat genç şehzadenin bilgisi ve görgüsünü arttırmasında büyük
katkı sağlamıştır.
Abdülhamid, Abdülaziz’in Avrupa ülkelerine gerçekleştirdiği ziyarette de yer almıştır. Abdülhamid;
gidilen her yerde resepsiyonlara, askeri törenlere, donanma manevralarına, balolara, konserlere
katılmış ve böylece Avrupa ile Osmanlı’nın durumunu karşılaştırma imkânı, batılı hayat tarzını,
gelenek ve göreneklerini yakından inceleme fırsatı bulmuştur.
V. Murad’ın oldukça kısa süren saltanatında sağlık durumunun giderek kötü bir hal almasıyla birlikte
şehzade Abdülhamid’in Osmanlı Devleti’nin yeni padişahı olabileceği yorumları Amerikan basınında
sıkça yer almaya başlamıştır.
Şehzade II. Abdülhamid’in tanıtıldığı bir haberde; “şehzadenin karakteri ve yeteneğinin henüz [tam
olarak] bilinmediği, Sultan Murad’ın büyük kardeş ve 34 yaşında olduğu, [onun] ağabeyi Murad gibi
melankolik tavırlar sergilemediği ve tahta geçmek için oldukça uygun bir durumda bulunduğu”
bildirilmektedir.
Abdülhamid’le ilgili yapılan bir başka değerlendirmede; “şehzadenin hem fiziken hem de zihnen
oldukça zinde ve sağlıklı olduğu, karakteri ve enerjisi ile her şeyi başarabileceğini ve tahta geçmesiyle
muhtemelen Avrupa'nın siyasetinde birtakım değişikliklere de neden olabileceği” iddia edilmiştir.
V. Murad’ın sağlık sorunlarının artması ve fetva sonrasında tahtan uzaklaştırılmasıyla veliaht şehzade
Abdülhamid Osmanlı Devleti’nin yeni padişahı olmuştur. Amerikan elçisi Horace Maynard, Dışişleri
bakanlığına gönderdiği bilgilerde; “şafak vakti gerçekleşen askeri hazırlıkların ardından 31 Ağustos
1876 tarihinde şeyhülislamın verdiği fetva sonrasında geleneksel olarak Abdülhamid’in Osmanlı
tahtına geçtiği” bilgisini aktarmıştır. Maynard yaptığı ilk değerlendirmede ise yeni sultanın “oldukça
kararlı tutucu bir Müslüman olduğunu dragomanlar vasıtasıyla sultan hakkında elde edeceği yeni
bilgileri en kısa sürede paylaşacağını” bildirmiştir.
Sultan Abdülhamid’in biat töreni, Topkapı Sarayında Kubbealtı’nda gerçekleşmiş, sonrasında
Dolmabahçe sarayına geçilmiştir. Bu esnada donanma ve sahil bataryalarından top atışları yapılmış ve
padişahlığı kutlanmıştır. Abdülhamid tahta çıktıktan bir hafta sonra 7 Eylül 1876 tarihinde Kılıç alayı
ve kılıç kuşanma töreni Eyüp Sultan Camiinde icra edilmiştir. Amerikan basını “tüm resmi yetkililerin
huzurunda II. Abdülhamid’in Osman Gazi’nin kılıcını kuşandığını ve resmen sultan olduğunu”
belirtmişlerdir.
Kılıç Kuşanma töreni Amerikan basınında “Osmanlı saltanat anlayışının bir devamı” olarak
tanımlanmıştır. II. Abdülhamid için yapılan bu törenin “oldukça büyük bir kalabalığın önünde göz
alıcı bir şekilde gerçekleştirildiği ve uzun yıllardan beridir devam ettirilen geleneksel bir tören
olduğu” vurgulanmıştır. II. Abdülhamid, tören sonrası dönüşünde “atalarının mezarlarını ziyaret etmiş
ve Dolmabahçe sarayına” geçmiştir.
Amerikan elçisi Horace Maynard; “Kılıç alayı töreninin Osmanlı geleneksel yönetim
anlayışının bir sembolü olduğunu, II. Abdülhamid’in atalarının olduğu gibi geniş bir halk kitlesi ve
bürokratların katılımıyla törenin gerçekleştirildiğini” Amerikan Dışişleri Bakanlığına bildirmiştir.
II. Abdülhamid tahta geçtikten sonraki dönemde de Amerikan basını yeni Osmanlı padişahına ilişkin
birçok bilgiyi okuyucusu ile paylaşmıştır. Yeni Sultanın “amcası Sultan Abdülaziz ile birlikte
Avrupa’da yaptığı gezide batıyı yakından tanıdığı” belirtilirken; yeni sultan “genç, zeki, uzun boylu,
bıyıklı, iyi görünen, nazik ve samimi biri” olarak tarif edilmektedir. Abdülhamid’in “spor ve egzersize
meraklı olduğu, iddia edilenin aksine alkole düşkün ve müsrif değil, oldukça tasarruflu biri olduğunu”
belirtilmektedir. “Yeni Sultanın ‘Young Turk Party’ yani genç Osmanlılara karşı, güzel ahlaklı ve açık
fikirli Sünni Müslüman olduğu” belirtilirken, “Yunanlılardan da çok fazla hoşlanmadığı” iddia
edilmektedir.
Sultan’ın henüz yeni tahta geçmiş olduğu 1876 yılı sonlarında; Amerika’da “Şark Meselesi” ve “Hasta
Adam”ın geleceği konusunda karamsar bir tablo çizilmektedir. Amerikan basınına göre “yeni
Sultandan beklentiler oldukça fazladır. Sultan genç, zeki ve kapasiteli biri olmasına rağmen ‘tutucu bir
Müslüman’ olarak” değerlendirilmektedir. Amerikan basınına göre “Hasta Adamın” ve Sultanın
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geleceği oldukça belirsiz bir durumdadır. “Türk uygarlığı, Avrupa uygarlığına hiçbir şekilde
benzememektedir. Osmanlı Devleti’nin Avrupa’nın medeni Hristiyan milletlerinden biri olarak yerini
alabileceğini ümit etmek imkânsızdır”. Amerikan basını; II. Abdülhamid’in de başarı
sağlayamayacağını ve Osmanlı Devleti “eninde sonunda Avrupa güçleri tarafından ortadan
kaldırılacak ve nihayete erecek bir devlet olarak” değerlendirilmiştir.
4.
Sonuç
Amerika Birleşik Devletleri 19’uncu asırdan itibaren Osmanlı coğrafyası üzerinde yaşanan
tüm gelişmeleri yakından takip etmiştir. Başlangıçta gayri resmi statüde Osmanlı Devleti’nin önemli
liman şehirlerinde kurulan konsolosluklar ve kimi zaman misyoner örgütleri ile bölgedeki etkisini
sağlamaya çalışmıştır. Amerika kısa zamanda siyasi ve ekonomik açıdan Osmanlı Devletinden önemli
kazanımlar elde etmeyi başarmıştır. Amerika, Osmanlı Devleti’nin İngiltere, Fransa, Rusya,
Avusturya ekseninde süregelen siyasi ve askeri çatışmalarını da yakından ilgilenmiştir. Osmanlı
Devleti’nin zayıflaması ile birlikte birçok emperyalist devlet Osmanlı Devletine karşı hareket etmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri de bu rekabette yerini alarak özellikle sıcak çatışmaya girmekten
kaçınarak, Osmanlı coğrafyasındaki çıkarlarını korumaya çalışmıştır.
Amerikan iç savaşının bitimiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri genişlemeci ve
müdahaleci bir dış siyaset izlemeye başlamıştır. Bu noktada Şark meselesine başlangıçta çekingen
yaklaşan Amerika bir süre sonra ekonomik ve askeri emellerine ulaşma arzusuyla tarafgir bir tutum
ortaya koymuştur.
Dönemin Amerikan basını ve diğer kaynakları bu doğrultuda Osmanlı iç ve dış siyasetini çok
yakından takip etmiştir. Amerikan basını Osmanlı Devleti’nin İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya
ekseninde süregelen siyasi ve askeri çatışmalarını yakından incelemiş, savaşlarda yer alan komutanlar,
kullanılan silahlar ve cephede yaşananlar günü gününe basında yer almıştır.
Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı devleti arasındaki ilişkiler Amerika’nın ekonomik ve
siyasi çıkar ilişkilerine dayalı olarak gelişme göstermiştir. Amerikan kaynakları V. Murat Döneminde
yaşananları ve Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkış sürecini oldukça yakından takip etmiştir. II.
Abdülhamid öncesi yaşanan olumsuz gelişmeler de hesaba katılırsa Abdülhamid’in tahta çıkışı
oldukça olumlu olarak değerlendirmiştir. Ancak özellikle Balkanlarda yaşanan isyan hareketleri ve
gayrimüslim Osmanlı tebaası üzerindeki emelleri nedeniyle bu durum zaman geçtikçe değişmiştir.
Amerikan kaynaklarında Osmanlı yöneticilerinin siyasi bakış açıları, fiziki anlamda hangi
özelliklere sahip oldukları, karakter özelliklerinin tek tek incelendiği, Osmanlı coğrafyasında yaşayan
gayrimüslim milletlerin sosyo-kültürel durumlarının tahlil edildiği, askeri gelişmelerin ayrıntılı rapor
edildiği görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri, bu bilgilere bölgede faaliyet gösteren
konsolosluklar, Protestan misyoner örgütleri ve gayrimüslim unsurlar vasıtasıyla kolaylıkla erişim
sağlamıştır. Bu bilgilerin de özellikle basında siyasi ve ekonomik çıkarları doğrultusunda kullanılması
hedeflenmiştir.
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BASIN İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM SÜRECİ VE İLETİŞİMİ
ENGELLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ORGANIZATIONAL COMMUNICATION PROCESS IN PRESS ENTERPRISES AND AN
EVALUATION ON FACTORS PREVENTING COMMUNICATION
Çiğdem DİRİK
Dr. Öğretim Üyesi, Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü
Özet
Örgütsel iletişim, örgütün etkin ve verimli çalışması vizyon ve misyonunu gerçekleştirmesi ve
amaçlarına ulaşabilmesi için en önemli süreçlerden birisidir. Örgüt içi iletişimin etkin olması,
çalışanların ve yöneticilerin motivasyon ve mutluluğunu artırırken diğer yandan işletmenin
başarısına da etki etmektedir. Örgütsel iletişim sayesinde çalışanlara gerekli bilgiler sağlanmakta,
örgüt bir amaç etrafında toplanmakta ve örgüt içi planlama, kontrol ve koordine işlemleri daha
kolay yapılabilir hale gelmektedir. Ayrıca örgütsel iletişim sayesinde örgütü oluşturan çalışanlar,
bölümler, örgütün iç ve dış çevresi arasında süreklilik arz eden bir bilgi alışverişi
gerçekleşmektedir. Bunlara ek olarak örgütsel iletişim çalışanların örgütün hedeflerini benimseyip,
örgütle bütünleşmesine ve düşünce, tutum ve davranışlarını örgütsel amaçlara ulaşma yönünde
değiştirmesine aracı olmaktadır.
Günümüzde tüm işletmelerde olduğu gibi basın işletmelerinde de örgütsel iletişim önemli hale
gelmiş bulunmaktadır. Basın işletmelerinin değişen yapısı teknolojik gelişmelerin hızla artması,
gazetecilik pratiklerinin değişmesi, zamana karşı yarışma, rekabetin artması ve okuyucuya en
kaliteli gazeteyi sunma çabaları basın işletmelerinde örgütsel iletişimin önemini artırmış
bulunmaktadır. Örgütsel iletişimin en önemli fonksiyonu örgüte doğru bilgiyi sağlaması şeklinde
belirginleşmektedir. Buna rağmen basın işletmelerinde bazen iletişim sorunları yaşanmakta ve
iletişimi engelleyen faktörlerle karşılaşılmaktadır. Basın işletmelerindeki çatışmaların ve
başarısızlıkların temel nedeni doğru bir iletişim yapısının kurulamamasından kaynaklanmaktadır.
Bu bağlamda çalışmada basın işletmelerinde iletişimi engelleyici faktörler irdelenerek iletişim
sürecini olumsuz etkileyen ve işletmede iletişim eksikliğine neden olan unsurlar
değerlendirilmektedir. Bu amaçtan hareketle çalışmada öncelikle iletişim ve örgütsel iletişim
konularına yer verilerek daha sonra basın işletmelerinde örgütsel iletişimin önemi ve örgütsel
iletişimi engelleyen faktörler ele alınıp ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İletişim, Örgütsel İletişim, Basın İşletmeleri
Abstract
Organizational communication is one of the most important processes in order for the organization
to work effectively and efficiently, realize its vision and mission and achieve its goals. Effective
communication within the organization increases the motivation and happiness of the employees
and managers, and also affects the success of the enterprise. Organizational communication
provides the necessary information to the employees, organizes the organization around a purpose
and makes planning, control and coordinating operations easier. In addition, thanks to
organizational communication, a continuous exchange of information takes place between the
employees, departments and the internal and external environment of the organization. In addition,
organizational communication helps the employees to adopt the goals of the organization and to
integrate them with the organization and change their thoughts, attitudes and behaviors towards
achieving the organizational goals.
Today, as in all enterprises, organizational communication has become important in press
enterprises. The changing structure of the press businesses the rapid increase in technological
developments, the change in journalism practices, the competition against time, the increase in
competition and the efforts to present the highest quality newspaper to the reader have increased the
importance of organizational communication in the press enterprises. The most important function
of organizational communication is to provide the right information to the organization.
Nevertheless, communication problems are sometimes encountered in press companies and factors
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that prevent communication are encountered. The main reason for the conflicts and failures in the
press enterprises is the failure to establish a correct communication structure. In this context, the
factors preventing communication in press enterprises are examined and the factors that negatively
affect the communication process and cause the lack of communication in the enterprise are
evaluated. In this study, first of all, communication and organizational communication issues are
taken into consideration and then the importance of organizational communication in press
enterprises and the factors that prevent organizational communication are discussed and evaluated
in detail.
Keywords: Communication, Organizational Communication, Press Enterprises
GİRİŞ
Günümüzde iletişim bireyler arasında olduğu kadar örgütler içinde önemli hale gelmiştir.Nasıl ki
bireyler daha anlamlı bir yaşama kavuşmak, bilgi edinmek öğrenmek için iletişime ihtiyaç
duyuyorlarsa örgütlerde hedefleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştirmek,misyon ve
vizyonlarının örgüt içinde içselleştirilmesini sağlamak ve varlığını sürdürmek için hem örgüt
içinde hem de örgüt dışında yani örgütün dış çevresi ile ilişkisini doğru bir şekilde kurması
gerekmektedir. Günümüzde başarılı bir örgüt olmanın yolu örgüt içinde doğru ve etkili bir iletişim
sürecinden geçmektedir. Örgütlerdeki iletişim süreci örgütsel iletişim olarak adlandırılmaktadır.
Örgütsel iletişim sayesinde çalışanlara gerekli bilgi akışı daha kolay sağlanmakta, örgütsel amaçlara
ulaşmak daha kolaylaşmakta ve örgüt içinde planlama, kontrol ve koordinasyon daha kolaylıkla
yapılabilmektedir. Ayrıca örgütsel iletişim sayesinde örgütü oluşturan çalışanlar, bölümler, örgütün
iç ve dış çevresi arasında kesintisiz bir bilgi alışverişi gerçekleşmektedir. Bunlara ek olarak örgütsel
iletişim çalışanların örgütün hedeflerini içselleştirmesine, örgütle bütünleşmesine ve düşünce, tutum
ve davranışlarını örgütsel amaçlara ulaşma yönünde değiştirmesine aracı olmaktadır.
Basın işletmelerinde de tüm işletmelerde olduğu gibi örgütsel iletişim önem arz etmektedir.
Teknolojide yaşanan hızlı değişimlerin gazetecilik pratiklerini değiştirmesi, rekabetin artması
sonucunda basın işletmelerinin değişen yapısı ve değişimlere ayak uydurma zorunluluğu, zaman
baskısı ve okuyucu odaklı yönetim anlayışı ve üretim sürecinde kaliteye ulaşma çabaları örgütsel
iletişimin önemini daha da artırmıştır.Basın işletmelerinde örgütsel iletişimin en önemli fonksiyonu
örgüte doğru bilgiyi sağlaması şeklinde belirginleşmektedir. Buna rağmen basın işletmelerinde
bazen iletişim sorunları ve çatışmalar yaşanmakta ve iletişimi engelleyen faktörlerle
karşılaşılmaktadır. Basın işletmelerindeki çatışmaların ve başarısızlıkların temel nedeni doğru bir
iletişim yapısının olmamasıdır. Bu çalışmada basın işletmelerinde örgütsel iletişim süreci ve basın
işletmelerinde iletişimi engelleyici faktörler irdelenerek iletişim sürecini olumsuz etkileyen ve
işletmede iletişim eksikliğine neden olan faktörler ele alınmaktadır. Çalışmada öncelikle iletişim
kavramı açıklanmakta daha sonra örgütsel iletişim süreci ayrıntılı olarak ele alınarak
değerlendirilmektedir.
İLETİŞİM KAVRAMI
İletişim, bireylerin veya örgütlerin hem toplumla hem de toplum içindeki diğer birey ve örgütlerle
uyumunu ve etkileşimini sağlayan temel bir süreç olarak ifade edilmektedir. Diğer bir tanıma göre
iletişim insanlar arasında bir anlam köprüsü olmakla birlikte bilgi ve anlayışın bir bireyden diğer
bireye geçirilmesi sürecidir(Budak & Budak,2004:492). Yani iletişim bireyin bireyle, bireyin
örgütle, örgütün bireyle ve toplumla ilişkisini sağlayan önemli bir aracı olarak karşımıza
çıkmaktadır.Ancak bu noktada gerek bireylerin gerekse örgütlerin ilişkilerinde iyi işleyen iletişim
kanallarının olması örgütsel başarının temel anahtarıdır(Ergünler &Fener,2011:35). Ayrıca iletişim
sayesinde bireyler kendilerinden farklı rollere, inançlara, değerlere, tutum ve davranışlara sahip
bireylerle nasıl iletişim kurulacağını öğrenmektedirler(Bektaş,1996:100, aktaran:Örücü,2006,264).
İletişim sürecinde iletişimi başlatan bir kaynağın bulunması lazımdır ki bu kaynak iletişim sürecini
başlatarak mesajları alıcıya gönderen kişi veya kurum olarak tanımlanmaktadır.Kaynakla başlayan
iletişim sürecinin etkili olması kaynağın iletişimdeki becerisine, tutumuna,iletişim kurduğu
konudaki deneyimleri bilgisine ve toplumsal ve kültürel etkenlere bağlı olarak
değişmektedir(Örücü,2006,264). Bu nedenle kaynağın konu ile ilgili sözü edilen durumu nedeniyle
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bazen iletişim süreci başarılı olmakta bazen de sekteye uğramaktadır.İster kişilerarası iletişimde
isterse örgütsel iletişimde olsun iletişim sürecinin başlangıcında olan kaynağın iletişim becerileri
tüm süreci etkilemektedir.Temel bir iletişim sürecinin 7 öğesi bulunmaktadır.Bu öğeler sırasıyla şu
şekildedir(Örücü,2006:264):
1.Gönderici
2.Filtre
3.Mesaj
4.İletişim Kanalı
5.Alıcı
6.Çevre
7.Geribildirim(Feedback)
İletişim sürecindeki gönderici, iletişim sürecini gerçekleştirecek ilk kişidir.Süreçteki ikinci kişi ise
alıcıdır.Gönderici iletişim sürecini başlatırken mesajlarını yani ifade etmek istediklerini sözlü yada
sözsüz olarak kodlar yani şifreleme gerçekleştirir ve bir kanal vasıtasıyla alıcıya gönderir. İkici
aşama olan filtreleme de ise ister kaynağın gönderdiği mesaj olsun ister alıcının aldığı mesaj olsun
bireyler tarafından filtrelenir ki, bu filtre işlemine çeşitli faktörler etki etmektedir.Kişinin kendisine
gelen mesajları algılamasına veya kaynağın gönderirken ki filtrelemesine kişinin içinde bulunduğu
toplumsal, ekonomik ve sosyal yapı etki etmektedir.Yani kişinin yaşadığı çevreden,eğitimine
yaşına, geçmiş yaşamına,deneyimlerine, kişisel özelliklerine, önyargılarına kadar birçok etken bu
sürece dahil olmaktadır.
Üçüncü aşama olan mesaj ise sözü edilen filtrelemeden sonra süzülen ve iletişim kanalına aktarılan
sembollerdir.Aslına bakılırsa sembollerin tek başlarına anlamları olmamakla birlikte onlara
anlamları alıcı ve gönderici yüklemektedir.Sözü edilen semboller dil, resimler,eylem olarak
sınıflandırılmaktadır(Budak &Budak, 2004:493). Bu noktadan hareketle mesaj; göndericinin
fikirlerinin, isteklerinin ve verilerinin sözü edilen sembollere dönüşmüş hali olarak
tanımlanmaktadır(Örücü,2006:266).İletişim sürecinde kanal ise gönderici ve alıcı arasındaki bağı
kuran yoldur. İletişim sürecinde ister bireysel isterse örgütsel olsun gönderici ve alıcı duyu
organlarını,teknolojik aletleri telefon v.b ve örgütsel iletişim kanallarını kullanarak iletişim
kurmaktadır.İletişim sürecindeki alıcı ise alıcı tarafından gönderilen mesajı alan ve kullanılabilir
bilgi haline getiren birey veya örgütlerdir(Budak &Budak, 2004:4938).Yüz yüze iletişimde mesajlar
hava molekülleri yoluyla taşınırken telefon görüşmesinde iletişim kanalı telefon kanallarıdır. Ayrıca
internet ve intranette önemli iletişim kanallarındandır. Facebook ya da Twitter kanalı ile de mesajı
anında yüzlerce kişiye ulaştırmak mümkündür.Bununda asıl nedeni iletişim teknolojisinde yaşanan
değişimlerdir(Koçel,2014:618).
Çevre ise göndericin gönderdiği mesajın iletişim kanalından akarkenki koşulları
ifade
etmektedir.Bu koşullar ortamda yaşanan gürültüden cep telefonları ile konuşurken yaşanan sinyal
azalmasına kadar sayılabilecek mesajların bozulmasına neden olan bir iletişim öğesidir.Örneğin; bir
çalışanı yöneticinin iş arkadaşları önünde uyarması olumsuz ifadelerle konuşması yönetici ile
çalışan arasındaki iletişimi sekteye uğratacaktır.Bu durum çalışanın işteki motivasyonunu
düşürürken uzun vadede yöneticinin de başarısını etkileyecektir(Koçel,2014:619).Geribildirim
feedback ise iletişim sürecinin son aşamasıdır. Alıcının göndericini mesajına olan cevabıdır ki bu
sayede mesajın anlaşılabildiği ya da anlaşılamadığı da öğrenilmiş olmaktadır(Koçel,2014:620).
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
Tüm örgütlerde iletişim sürekliliği olan ve örgütün başarısına etki eden en önemli faaliyettir.Şöyle
ki bir benzetme yapılacak olursa işletme bir insana benzetilirse bilgiler kan hücreleri, iletişim
kanalları ise kan damarlarına benzetilebilmektedir(Budak v& Budak, 2004:491).Yani kan hücreleri
vücudumuz için ne kadar önemli ise bilgide örgütler için o kadar önemlidir.Aynı şekilde iletişim
kanalları da iletişim sürecinin olmazsa olmazlarındandır.Örgütün kan damarlarının kesilmesi yani
iletişim kanallarının kapanması veya bilgi akışının sağlanamaması tıpkı insanlarda olduğu gibi
örgütlerde de örgütün varlığını tehlikeye sokmaktadır.Diğer bir tanıma göre örgütsel iletişim
“işletmenin işleyişini sağlamak ve işletmeyi hedeflerine ulaştırmak amacıyla,gerek işletmeyi
oluşturan çeşitli bölüm ve öğeler, gerekse işletme ile çevresi arasında girişilen devamlı bir bilgi ve
542

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

düşünce alışverişine veya bölümler arasında gerekli ilişkilerin kurulmasına olanak tanıyan
toplumsal bir süreçtir”(Akat & ark,2002:342).Tanımlardan da anlaşıldığı üzere örgütsel iletişimin
sürekliliği önem arz etmektedir.
Örgütsel iletişimin özellikleri şu şekildedir(Güney,2007:265):
Örgütsel amaçların gerçekleştirilmesine yöneliktir.
Örgütü oluşturan bölümler arasında ilişki kurulmasını sağlar.
Gelişmelere ve değişimlere(toplumsal, ekonomik, teknolojik) uyum sağlayan bir sistemdir.
Örgüt yönetiminin etkin ve verimli olmasını sağlayan bir aracıdır.
Örgütsel iletişim tek yönlü olmayıp karşılıklı işleyen bir süreçtir.
Görüldüğü üzere örgüt içinde iletişim çok kullanılmasına ve olağanmış gibi görünmesine rağmen,
etkin ve doğru işlemediğinde örgütün işleyişinde önemli problemlere neden olabilecek bir süreçtir.
Öncelikle örgütü oluşturan bölümler ve birimler arasında iletişim eksikliği veya mesajların yanlış
anlaşılmasından dolayı ilişkilerde aksamalara neden olacak bu durumda hem örgütün işleyişini
bozacak hem de örgütte sorunlara neden olabilecektir.Ayrıca iletişim sürecindeki aksamalar ve
eksikler örgütün hedeflerinden uzaklaşmasına ve amaç birliğinin ortadan kalkmasına neden olacak
bu durumda, yönetimde başarısızlığa neden olacaktır.
Örgütsel iletişimde iletişim sürecine etki eden faktörler göndericinin gönderdiği mesajın niteliği
mesajın alıcı tarafından doğru algılanıp algılanmadığıdır.Örneğin yukarıda mesajın algılanmasını
kişinin kişilik özellikleri geçmiş yaşamı ve önyargılarının etkili olabileceğini ifade etmiştir. Bu
noktada örgütte daha önce yöneticisiyle yaşadığı bir problemi çözemeyen çalışanının bundan
sonraki iletişim sürecinde de aksamalar olacaktır.Çalışanın sürekli eleştirilmesi, motivasyonunu
sağlayacak ödüllerin verilmemesi ve beğenilerin yerinde ve zamanında ifade edilmemesi,
mesajların bağırarak ve çözüm odaklı olmaktan çok yıkıcı bir şekilde verilmesi bir süre sonra
çalışanının örgütle bağlantısını kesmesine ve işe olan ilgisini kaybetmesine neden olacaktır.Örgütsel
iletişimde yaşanan bir diğer sorunda mesajların net olmadan örtülü bir şekilde çalışana verilmesi
bazen çalışanın mesajı doğru algılamamasına neden olmaktadır.Bu nedenle mesaj verilirken ne
şekilde olursa olsun net kısa ve anlaşılır bir şekilde verilmelidir.
Örgüt içindeki iletişim kanalları da iletişim sürecini etkilemektedir.Örgüt içinde formal ve informal
olmak üzere iki çeşit iletişim kanalı bulunmaktadır. Formal iletişim kanalının yeri, zamanı ve
kapsamı bellidir. İnformal iletişim kanalında ise kendiliğinden oluşum sözkonusudur. Formal
iletişim kanalları şu şekildedir(Koçel,2014:618):
• İşletme içi yazışmalar
• Prosedürler
• İlan tahtası
• Şikayet ve Öneri sistemleri
• Koordinasyon toplantıları
 Raporlama sistemleri
• Şirket gazeteleri ve dergileri
 Emir ve talimat verme istemi
• Bilgisayar kanalıyla iletişim
• Performans değerlendirme toplantısı
•
•
•
•
•

İnformal iletişim kanalları ise(Koçel,2014:619):
İşletme içindeki ve dışındaki gruplaşmalar
Birebir görüşmeler, dedikodular
Söylentiler,yalan ve uydurma haberler
Laf taşıyan kişilerin varlığı
Yöneticilerin bizzat çalışanların arasına karışıp kendileri ile konuşması
Görüldüğü üzere ister informal ister formal olsun iletişim örgütün tüm süreçlerini etkilemektedir.Bu
noktada önemli olan bu sürecin etkin işletilmesinin başarılmasıdır.Formal iletişim sisteminde
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işletme içi yazışmaların fazla olması ve sürekli mesaj gitmesi bazen örgüt içinde o mesajlara
duyarsızlaşmayı da beraberinde getirmektedir. Günümüzde örgüt içinde mail veya WhatsApp
grupları yoluyla sürekli mesaj gönderilmesi bazen çalışanların o mesajlara ilgisiz kalmasına neden
olmaktadır. Aynı şekilde sık sık örgütle ilgili prosedürlerde değişiklik yapılması, şikayet ve
önerilerin dikkate alınmaması, haddinden fazla koordinasyon toplantısı yapılması da iletişimi
engellemektedir. Bazen çalışanlar “toplantı yapmaktan çalışmaya fırsat bulamıyoruz” şeklinde
yakınmalarını dile getirmektedirler.Bunlara ek olarak sürekli örgüt içinde emir ve talimat
yağdırılması ancak feedback olarak bu işlerin yapılabilirliği ile ilgili mesajların dikkate alınmaması
bir süre sonra çalışanların motivasyonlarını düşürmekte ve işten uzaklaşmalarına neden olmaktadır.
Ayrıca performans değerlendirme toplantılarında iletilen olumsuz mesajlar, çalışanlarında insan
olduğu gerçeğinin unutularak daha da yüksek performanslar beklenmesi ve yüksek
performanslarında ödüllendirilmemesi çalışanın örgütte bağının kopmasına neden olan önemli
hatalardan birisidir.
İnformal iletişim kanalları da bazen örgüt içinde iletişim sürecinde başarısızlıklara neden
olabilmektedir. Örgüt içinde takım çalışmaları haricinde informal olarak gerçekleşen gruplaşmalar,
bazı çalışanların bu gruplaşmaların dışında kalması ve ötekileştirilmesi iletişim sürecini
etkilemektedir.Örgütte çalışanlar hakkında çıkarılan dedikodular veya örgütle ilgi çıkan
dedikodularda bu süreci olumsuz etkilemektedir. Ayrıca fısıltı gazetesi yoluyla yayılan ve gerçeği
yansıtmayan haberler ve bilgiler hem örgüt içinde hem de örgüt dışında sorunlara yol
açabilmektedir.Örneğin; Bir işletmenin zarar ettiği veya kapanacağı ile ilgili bir söylenti o işletmede
çalışanları tedirgin ederken, işletmenin dış çevreye karşı olan kurum imajını da etkilemektedir.Ya
da işletmenin başka kişi veya gruplara satılacağı ile söylentiler örgütün tüm süreçlerini
etkilemektedir. Hatta Sermaye Piyasası’na açık işlem gören işletmelerde hisselerin etkilenmesi
nedeniyle işletmeler finansal zorluk başta olmak üzere birçok zorlukla karşılaşmaktadır. Tüm
sayılan nedenler iletişimin örgütlerde doğru işlemesinin önemini daha net bir şekilde ortaya
koymaktadır.
BASIN İŞLETMELERİ VE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
Basın işletmelerinde de tıpkı diğer işletmelerde olduğu gibi örgütsel iletişim önem arz etmektedir.
Basın işletmelerinde örgütsel iletişimin işlevleri şu şekildedir(Örücü,2006:268):
• Bilgi sağlama işlevi
• Etkileme ve ikna etme işlevi
• Birleştirme işlevi
• Emir verme ve öğretim işlevidir
Basın işletmelerinde sürekli ve başarılı işleyen bir iletişim süreci varsa işletmenin başarısı da
kaçınılmaz olacaktır.Basın işletmelerinde örgütsel iletişimin temel basamağı olan bilgi sağlama
işlevi sayesinde çalışanlar örgütün misyonu vizyonu amaçları hakkında bilgi edinecekler ve
çalışmalarını bu amaçlar doğrultusunda gerçekleştireceklerdir.Günümüzde basın işletmelerinde
kaliteli bir gazete çıkarma ve okuyucu odaklılık önem arz etmektedir. Yani artık gazeteler sadece
günlük haberlerin verildiği bir yayın organı olmaktan çıkmış geleneksel ve yeni medyadaki diğer
iletişim araçları ile rekabet eder hale gelmiştir.Yani günümüzde okuyucunun farklı kanallardan
bilgilenebilmesi ve bu rekabet sürecinde gazetelerin ayakta kalmak istemesi nedeniyle gözle
okuyuculara çevrilmiştir. Okuyucunun gazetesinden beklentileri, okuyucu sayısı, okuyucuların
eleştirileri gazete yönetiminde daha fazla dikkat edilmeye başlamıştır.Artık okuyucular
beğenmedikleri veya eleştirdikleri haberlerle ilgili basın işletmelerini mail telefon v.b araçlarla
bilgilendirmekte ve gazeteden de olumlu feedback almak istemektedir. Okuyucuyla karşılıklı
iletişim halinde olan basın işletmeleri de okuyucularda gelen talepler doğrultusunda yönetim
süreçlerini şekillendirmektedirler. Bazen okuyucular sadece haberin veriliş şeklinden değil
gazetenin mizanpaj değişikliğinden bile rahatsız olmakta bu konudaki düşüncelerini gazeteye
iletmektedir. Bu iletiyi alan basın işletmesindeki ilgili yöneticilerde bu bilgiyi çalışanları ile
paylaşmakta ve gerekirse değişiklik yapma yoluna gitmektedir.Sözü edilen bu dönemde okuyucu
istek ve beklentilerini dikkate almayan, onlardan gelen mesajlara kendini kapatan işletmelerin
ayakta kalması çok da mümkün görünmemektedir.Örgütsel iletişim süreci tabiî ki sadece örgütün
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dış çevresinde ngelen mesajlardan ibaret değildir.Örgüt içinde de çalışanların istek ve beklentilerini
dikkate almayı onları da birer okuyucu olarak değerlendirip gelen bilgileri göze almak
gerekmektedir.Örgütsel iletişim ayrıca çalışanları etkilemek ve ikna etmek içinde
kullanılmaktadır.Örneğin; yeni bir ek çıkarmanın gerekliliği veya reklam pastasından daha fazla pay
alabilmek için uygulanması gereken stratejiler ya da habercilik pratikleri ile ilgili değişen ve
değiştirilmesi gereken unsurlar çalışanlara örgütsel iletişim kanalıyla aktarılmaktadır.Aynı şekilde
tirajların artmasına yönelik haber servisinde yapılacak yeniden yapılanmalarla ilgili bilgileri
çalışanlara aktarırken örgütsel iletişimden yararlanılmakta ve örgüt çalışanlarının bir amaç etrafında
toplanması sağlanmaktadır.Örgüt içinde yeni getirilen kurallar işe giriş ve çıkış saatleri ile ilgili
düzenlemeler yöneticilerin çalışanları ile aldıkları yeni kararlar, örgütün küçülmesine ya da yeni
yatırımlarına yönelik kararlarda çalışanlara örgütsel iletişim sayesinde duyurulmaktadır.Bu noktada
önemli olan konu her ne olursa olsun mesajların net ve anlaşılır bir şekilde dedikodulara olanak
vermeden direkt çalışanlara ulaştırılması ve çalışanların işletmeye küstürülmeden motivasyonla
çalışmalarının sağlanmasıdır. Basın işletmelerinde örgütsel iletişimde en sık karşılaşılan
dedikodulardan birisi de işten çıkarmaların yapılacağı hatta basın işletmesi tarafından maaşların
ödenemeyeceği yönünde çıkan söylentilerdir.Bu söylentilerin asılsız olması çalışanların moral ve
motivasyonunu düşürmekte zaten işsizliğin yoğun yaşandığı bir sektör olan basın sektöründe
çalışanlar iş bulamama kaygısıyla tedirgin olmaya başlamaktadır. Aynı şekilde gazetenin sahiplik
yapısının veya yönetici kadrosunun değişeceği de sıklıkla yayılan söylentiler arasındadır. Sahiplik
yapısının değişmesiyle işten çıkışların yapılacağı ya da yeni yönetim kadrosunun gelirken kendi
ekibini de getireceği endişeleri çalışanları tedirgin etmekte ve bu durumda başarılarının düşmesine
neden olmaktadır.Bu nedenle gerek yukarıdan aşağıya gerekse aşağıdan yukarıya doğru iletişimin
etkin bir şekilde yapılması gerekmektedir.
Basın işletmelerinde yukarıdan aşağıya doğru iletişim ile kastedilen örgüt içinde daha yüksek düzey
çalışanlardan daha düşük düzeydekilere doğru bilgi akışıdır.Yani yöneticinin asistanına yada
çalışanlarına bilgi vermesidir.Günümüzde bu tarz iletişimde gerekli gereksiz her şey değil sadece
kurum için hayati önem taşıyan bilgilerin paylaşıldığı “açık defter yöntemi” gittikçe önem
kazanmaktadır.Bu yöntemde yönetici çalışanları ile şirketin gidişatı,satışları, gelirleri,finansal
hedefleri ile ilgili bilgileri paylaşmaktadır(Ögel,2016:317-319). Günümüzde basın işletmelerinde
açık defter yönteminin uygulanması henüz tam olarak gerçekleşmese de önümüzdeki dönemlerde
güncel iletişim yöntemlerinden yararlanmak zorunluluğu kaçınılmaz bir gerçektir. Çünkü artık
çalışanlar mesaj bombardımanı altında, gerekli gereksiz içeriklerle uğraşmak istememekte hedef
odaklı kısa ve öz bilgilendirmeleri tercih etmektedir.Basın işletmelerinin zamana karşı yarışan
işletmeler olduğu düşünüldüğünde kısa zamanda çok ve hatasız işlerin yapılacak olma zorunluluğu
çalışanların kendilerini meşgul eden gereksiz bilgi bombardımanından rahatsız olmalarına neden
olmaktadır.Bazen bu yüzde e-postalara vb. bakılmamakta, duyarsızlaşma sonucunda çok da önemli
bir konu atlanmakta ya da unutulabilmektedir.
Basın işletmelerinde bir diğer iletişim türü de aşağıdan yukarıya doğru iletişimdir. Yani örgüt içinde
aşağıdan yukarıya doğru bir iletişim şeklidir.Bu sayede yöneticiler çalışanları hakkında (başarıları,
başarısızlıkları,fikirleri,sorunları) hakkında bilgi sahibi olabilmekte çalışanlarda örgütle
bütünleşebilmekte ve aidiyetlerini pekiştirmektedir (Ögel,2016: 319).
Basın işletmelerinde örgütsel iletişimde bir diğer iletişim türü de yatay iletişimdir.Bu iletişim
türünde aynı hiyerarşik seviyedeki insanların bilgi paylaşmasına yöneliktir. Yatay iletişim sayesinde
örgüt içindeki bilgi paylaşımı,işlerin koordine edilmesi ve ortak problemleri n çözülmesi
kolaylaşmaktadır.Ayrıca yatay iletişim çatışmaları ortadan kaldırarak grup üyeleri arasında
etkileşimi ve desteği sağlamaktadır (Ögel,2016: 318).Örneğin basın işletmelerinde haber sevisinde
özellikle zamana karşı yarışma çok önemlidir.Zamanında yazılmayan haberler gazetenin baskıya
geç kalmasına neden olacak ve gazeteye ekstra bir maliyet yükleyecektir. Bazen gazeteye gelen
reklamlar iptal edilmektedir.Gazetede sayfa tasarımı yapılırken reklamlar ve haberler
yerleştirilmektedir.Ancak reklamın iptal edilmesi o sayfadaki yerin boş kalmasına neden
olmaktadır.Gazete o şekilde yayınlanamayacağı için de acilen reklam servisinde çalışanların bu
bilgiyi haber servisi ile paylaşmaları ve boşluğa uygun bir haberin konmasının sağlanması
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•

gerekmektedir.Ancak bu bilgilendirilmenin hiç yapılmaması veya geç yapılması sürecin aksamasına
neden olacaktır.Ya da gündeme verilmesi düşünülen haberler haber toplantısında tartışılmaktadır.
Bu toplantıda çalışanların birbiriyle iletişiminin olmaması bazen aynı konudaki haberle ilgili haber
kaynağını iki farklı kişinin gün içinde aramasına neden olmakta bu durum da hem basın
işletmesinin içindeki iletişimsizliği gözler önüne sermekte hem de kurum imajına zarar vermektedir.
Basın işletmelerinde çapraz iletişim de söz konusudur.Çapraz iletişim,bir bölümdeki çalışanlarla
diğer bölümdeki astlar ve üstler arasında iletişim olmasıdır(Budak & Budak,2016:306). Örneğin
abone servisi yöneticisinin reklam servisindeki bir çalışandan bilgi alması ya da abone sayısını
artırmak için yapılabileceklerle ilgili haber servisi çalışanları ile toplantı yapılması bu tarz iletişime
örnektir. İletişim tarzı ne olursa olsun iletişimin çift yönlü olması etkinliği açısından önem arz
etmektedir.
BASIN İŞLETMELERİNDE İLETİŞİM ENGELLERİ
Basın işletmelerinde bazen iletişim sürecinin aksadığı da görülmektedir.İletişiminönünde engeller
bulunması iletişimi aksatmakta ve örgütün başarıya ulaşmasına engel olmaktadır.Basın
işletmelerinde iletişim sürecini engelleyen faktörler şu şekilde sıralanabilmektedir(Koçel,2014:626627,Sabuncuoğlu,1984:86-87akt: Örücü,2006:270,Budak&Budak,2016:305):
Örgüt içinde bilgilerin değişikliğe uğraması
• Yöneticilerin çalışanlara karşı olumsuz davranışları
• Gelenekler
• Kişisel faktörler
• Fiziksel Faktörler
• Semantik Faktörler
• Zaman Baskısı
• Algılamada seçicilik
• Çalışanların işe ilgisizliği, motivasyon düşüklüğü
• Astlar ve üstler arasındaki sorunlar
• Çalışanların sık sık değişmesi
• Görev tanımlarının net olmayışı
• Bir çalışanın birden fazla yöneticiden emir ve görev alması
Basın işletmelerinde çoğu zaman örgütsel iletişim sürecinde bilgiler bazen taraflara doğru
aktarılmamaktadır.Bilgiler ilgili birime gelene kadar ya değişikliğe uğramakta yada
eksilmektedir.Bu durumda iletişim sürecini engelleyen faktörlerden birisi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bir diğer engelde yöneticilerin çalışanlara karşı davranışlarında yaşanan
sorunlardır.Çalışanlar yöneticilerini elinde güç bulunan ve kendisine zarar verebilecek kişi olarak
görürlerse özgürce bir iletişim gerçekleşememekte bu durumda bazen çalışanların yöneticilerden
bilgi saklamasına neden olmaktadır.Örneğin haber merkezinde takdir edilmeyen çalışan bir süre
sonra çok güzel haberler yakalasa da o haberleri yazmak istemeyecektir ya da yeni stajyer üstlerinin
kendisini rakip olarak gördüklerini düşünerek haber kaynaklarından gelen bazı bilgileri saklama
yoluna gidebilecektir.Aynı şekilde basın işletmelerinde geleneksel olarak yukarıdan aşağıya doğru
bir iletişimin olması genellikle yöneticilerin fikirlerini beyan edip çalışanların fikirlerini
dinlememelerine neden olmaktadır.Bu durumun sıklıkla tekrarlanması noktasında çalışan nasıl olsa
benim fikrimi dinlemezler diye düşünerek fikirlerini ifade etmekten kaçınacaktır.Bu nedenle basın
işletmelerinde yöneticilerin astlarıyla kurdukları iletişimin iki yönlü olması yönetimde başarıyı
getirecek en önemli faktörlerdendir.
Kişisel faktörlerde basın işletmelerinde iletişim sürecine engel olmaktadır.Yani kişilerin daha önce
çalıştıkları gazetelerdeki tecrübeleri,iletişime kapalı oluşu ,yönetici hakkındaki olumsuz düşünceleri
örgütsel iletişimdeki mesajları algılamasını değiştirecek ve bir iletişim engeli olarak karşımıza
çıkacaktır.Fiziksel faktörlerde basın işletmelerinde iletişimi engellemektedir.Şöyle ki iş akışı
nedeniyle haber servisleri genellikle gürültülü ve karışık ortamlardır.Bu ortamda bazen ortamın sesi
nedeniyle mesajlar net olarak anlaşılamamaktadır.Semantik faktörler ise örneğin haber servisinde
teknik bir konunun ifade edilmesi halinde çalışanın o teknik konuyu bilmemesi iletişim engeli
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olarak karşımıza çıkmaktadır.Örneğin mizanpaj ile ilgili bir sorunda ilgili konu hakkındaki çözüm
yollarını bilmeyen bir çalışan muhtemelen düzeltmeyi yapamayacak ve krizi
yönetemeyecektir.Zaman baskısı da basın işletmelerinde iletişimi engellemektedir.Kısa sürede
gazetenin yayına hazırlanma zorunluluğu bazen sinirlerin gerilmesine neden olmakta bu durum da
ya mesajların alınmamasına yada yanlış alınmasına neden olmaktadır.Basın işletmelerinde kişiler
belirli önyargılara sahip iseler örneğin yöneticisinin kendisini sevmediğini ve değer vermediğini
düşünüyorsa
ya
mesajlarını
dikkate
almayacak
yada
gelen
mesajları
yanlış
algılayacaktır.Çalışanların
işe
ilgisizliği
ve
motivasyon
düşüklüğü
de
iletişimi
engellemektedir.Şöyle ki çalışanların üst yöneticilerinden sık sık azar işitmesi, takdir görmemesi,
ücretlerin düşüklüğü, çoğun çalışma koşulları ve yorgunluk bir süre sonra kişinin iletişim
sürecinden kopmasına ve işe bağlılığının azalmasına neden olmaktadır.Çalışanlar ile üst yöneticileri
arasındaki sorunlar bazen çalışanların yönetici tarafından kendi yerine rakip olarak görülmesi hem
iletişimi aksatmakta hem çalışanın hem de basın işletmesinin performans ve başarısını
etkilemektedir.
Basın işletmesinde işgören devrinin fazla olması yani çalışanların sık sık değişmesi de iletişim
sürecini engellemekte kime ne söylediğini unutan yöneticinin çalışmalarını da aksatmaktadır.Aynı
bilgileri sık sık farklı kişilere anlatmak zorunda kalan yöneticilerde bazen bunalmakta ve bazı
bilgileri vermeyi atlamaktadır.Basın işletmelerinde özellikle günümüzün rekabet ortamında
çalışanların görev tanıtımları belirsizleşmiştir.Az sayıda kişi ile çok işin yapılmak istemesi nedeni
ile çalışanlara çok fazla mesaj gönderilmekte ve fazla işyükü de örgütsel başarıyı
etkilemektedir.Örneğin; günümüzde gazetecilerden habere gittiklerinde hem haberi yazmaları, hem
fotoğraflamaları hem de kamera kaydı almaları özellikle sosyal medyadaki içerik üretimi için
istenmektedir.Bu durumda bazen birden çok görev altında ezilen muhabir asıl yapması gereken işle
ilgili bilgileri vermeyi unutabilmektedir.Aynı şekilde çalışanların farklı bölümlerde birden fazla
kişiden emir alması da önemli bir sorundur.Örneğin:Bir haberle ilgili istihbarat şefi haberin mutlaka
takip edilmesi gerektiğini söylerken haber müdürü, haber takibinin gereksiz olduğunu ve haberin
ajanslardan alınan bilgilerle yazılabileceğini söyleyebilmektedir.Kısacası sayılan tüm bu engeller
hem örgütü hem de çalışanı etkilemektedir.Örgütsel başarının artması, çalışanların
performanslarının yükselmesi ve yöneticilerin başarılı bir yönetim süreci gerçekleştirmeleri için
sözü edilen engellerin aşılarak etkili bir iletişimin sağlanması gerekmektedir.
SONUÇ
Günümüzde tüm işletmelerde olduğu gibi basın işletmelerinde de örgütsel iletişimin doğru ve etkili
olması önemlidir. Basın işletmelerinde yaşanan değişimlerden işletmenin değişen yapısı teknolojik
gelişmelerin hızla artması, gazetecilik pratiklerinin değişmesi, zamana karşı yarışma, rekabetin
artması, okuyucularla iletişimin artması, daha kaliteli bir içerikle gazete çıkarma çabaları basın
işletmelerinde örgütsel iletişimin önemini artırmış bulunmaktadır.
Örgüte doğru bilginin sağlanmasına aracılık eden örgütsel iletişim, basın işletmelerinin başarısını
doğrudan etkilemektedir.Çünkü örgütsel iletişim sayesinde basın işletmeleri etkin ve verimli
çalışmakta, vizyon ve misyonunu gerçekleştirmekte ve amaçlarına ulaşabilmek için çalışanları ile
bir araya gelebilmektedir. Basın işletmelerinde iletişim sürecinin doğru işlemesi, çalışanların ve
yöneticilerin motivasyon ve mutluluğunu artırırken diğer yandan işletmenin başarısına da etki
etmektedir. Örgütsel iletişim sayesinde çalışanlara gerekli bilgiler sağlanırken, örgütte amaç birliği
olmakta ve planlama, kontrol ve koordine işlemleri daha kolay yapılabilmektedir.Örgütsel
iletişimde sorun olduğunda ve engellerle karşılaşıldığında ise örgütteki uyum azalmakta ve basın
işletmesi hedeflerinden uzaklaşarak başarısızlığa sürüklenmektedir.Bu nedenle basın işletmelerinde
mutlu çalışanlar ve başarılı bir yönetim için öncelikle doğru ve etkili bir iletişim yapısının
sağlanması gerekmektedir.Ayrıca iletişim sürecinde net , kısa ve anlaşılır mesajlar verilmesi başarılı
bir iletişim sürecinin temel gereklilikleridir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDETİ ÖNLEME ÇALIŞMA GRUBU
ETKİLİLİĞİ DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR PİLOT ÇALIŞMA: İZMİR
BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ ÖRNEKLEMİ
Tuğba YILMAZ
Dr. Öğr. Üyesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi
Elif BARTAN
Arş. Gör,İzmir Bakırçay Üniversitesi
ÖZET
Alan yazın incelendiğinde okulda şiddeti önleme programlarının sıklıkla ortaokul ve lise düzeyindeki
öğrenciler ile yapıldığı görülmektedir. Üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmalar oldukça
azdır. Bu araştırmanın amacı, Şiddet Önleme Çalışma Grubunun üniversite öğrencilerindeki
etkililiğini değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini 2018-2019 akademik yılında İzmir Bakırçay
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji, Sosyoloji ve Coğrafya bölümlerinde öğrenim görmekte
olan birinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma gruplarına 27’si kadın, 22’si erkek olmak üzere
toplam 49 katılımcı çağırılmıştır. Çalışma grubu 3 hafta boyunca her oturum 90 dakika olacak şekilde
ve günde 3 oturum olarak uygulanmıştır. Oturumlar üniversite psikoloğu liderliğinde
gerçekleştirilmiştir. Oturumlarda şiddet, saldırganlık ve dürtüsellik ile bunlara neden olan etmenler
hakkında bilgi verilmiş ve katılımcıların kişisel yaşantıları paylaşılmıştır. Ek olarak, şiddet ve
saldırganlıkla ilgili çeşitli canlandırmaların olduğu psikodrama uygulaması yapılmıştır. Çalışma
grubundan Ayrık Duygular Ölçeği (ADÖ), Pozitif ve Negatif Duygulanım Ölçeği (PANAS) ve Belirti
Tarama Listesi (SCL-90)’nin saldırganlık ile ilgili maddeleri kullanılarak ölçüm alınmıştır. Veriler
Sosyal Bilimler için İstatistik Paket Programında (SPSS 20) Pearson Korelasyon Analizi Yöntemi ve
Bağımlı Örneklemler için t-testi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda
araştırmanın bulguları şiddeti önleme çalışma grubunun üniversite öğrencilerinde öfke düzeyini
düşürdüğünü göstermektedir. Katılımcılardan yazılı geribildirimler şeklinde alınan sözel verilerin
değerlendirilmesi ile çalışma grubunun duygudaşlık geliştirme açısından faydalı olduğu görülmüştür.
Araştırmanın sınırlılıkları ve çıkarımları tartışılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Şiddet, Saldırganlık, Dürtüsellik, Önleme, Üniversite Öğrencileri
ABSTRACT
When the literature is reviewed, it is seen that school violence prevention programs are frequently
conducted with students of middle school and high school. There are few studies conducted with
university students. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the Violence Prevention
Workshop on university students. The sample of the study consists of first year students studying in
Psychology, Sociology and Geography departments of Faculty of Arts and Science of Izmir Bakırçay
University in 2018-2019 academic year. The workshop was planned for a total of 49 participants, of
which 27 were female and 22 were male. The workshop was held in for 3 weeks, 3 sessions per day
and each session lasted 90 minutes. The sessions were led by the university psychologist. In the
sessions, information was given about violence, aggression and impulsivity and the factors that caused
them, and also personal experiences of the participants were shared. In addition, psychodrama was
performed with various animations about violence and aggression. Measures were taken from the
participants using Dicrete Emotions Questionnaire (DEQ), Positive and Negative Affect Schedule
(PANAS) and the aggression-related items of Symptom Check List (SCL-90). The data were analyzed
using the Pearson Correlation Analysis Method and the Paired Samples t-test in the Statistical Package
for the Social Sciences (SPSS 20). As the results of the analysis, the findings of the study show that
the violence prevention workshop reduces the level of anger among university students. The workshop
was found to be beneficial for the development of empathy by evaluating the verbal data obtained
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from the participants in the form of written feedback. The limitations and implications of the study
were discussed.
Keywords: Violence, Aggression, İmpulsiveness, Prevention, University Students
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE ŞİDDETİ ÖNLEME ÇALIŞMA GRUBU ETKİLİLİĞİ
DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN BİR PİLOT ÇALIŞMA: İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
ÖRNEKLEMİ
Farklı tanımları olan şiddet, Dünya Sağlık Örgütü tarafından fiziksel gücün tehdit edici ya da
gerçekten kullanılarak kişinin kendine ya da başkasına fiziksel, psikolojik ve gelişimsel zarar ihtimali
yaratması ya da zarar vermesi şeklinde tanımlanmıştır (DSÖ; 2002). Güç ve kuvvetin başkalarını
birtakım haklardan mahrum edebilecek şekilde kullanılması da şiddet tanımı içerisinde yer almaktadır
(Yavuzer, 2011). Tanımında da ifade edildiği üzere şiddetin farklı şekilleri vardır. Bunlar fiziksel
şiddet (dövme, tokat atma, yaralama), sözel şiddet (bağırma, küfür etme), psikolojik (aşağılama, alay
etme, küçümseme, haklarından mahrum etme, kötü hissettirme) ve cinsel (sarkıntılık etme, zorla
yakınlaşma ve diğer cinsel suçlar) şiddet şeklinde görülebilir.
Şiddetin nedenleri birçok araştırma tarafından incelenmektedir. Bu araştırmalar sonucunda
önerilenleri bütünleştiren ekolojik modele göre şiddetin nedenleri üç sistemden kaynaklanmaktadır
(Heise, 1998). Bu sistemler sırası ile bireysel özellikler, ailenin özellikleri ve toplumun özellikleri
olarak ifade edilmiştir. Bireysel özellikler arasında şiddet geçmişinin ya da şiddete şahit olmanın
önemi vurgulanmaktadır. Ailede babanın yokluğu da bu sistem içerisindedir. İkinci sistemin nitelikleri
arasında gelir düzeyinin düşük olması, yoksulluk, işsizlik ve kötü akran ilişkileri yer almaktadır.
Üçüncü sistemde ise toplumsal cinsiyet rollerinin katılığı ve fiziksel şiddetin normal kabul edilmesi
gibi nitelikler yer almaktadır.
Şiddet toplumun her kesiminde görülebileceği gibi okullarda da çeşitli görünümlerle kendini
göstermektedir. Bu göstergelerden biri de zorbalıktır (Çınkır & Kepenekçi, 2003). Zorbalık kaba güç
olarak da ifade edilmekte olup tanımı gereği örseleme amaçlı başkasına saldırma olarak ifade
edilmektedir. Zorbalık (Çınkır & Kepenekçi, 2003), saldırganlık ve şiddetin yaygınlığı (Turhan,
İnandı, Özer ve Akoğlu, 2011), şiddet eğilimi (Haskan Avcı ve Yıldırım, 2014), şiddetin kabulü
(Karabacak ve Kodan Çetinkaya, 2015) gibi konular çeşitli araştırmacılar tarafından çalışılmıştır. Bu
çalışmaların büyük çoğunluğu öğrencilerle yürütülmüş olup eğitimcilerin görüşleri az sayıda çalışma
tarafından ele alınmıştır.
Eğitimcilerin konu ile ilgili görüşlerini inceleyen çalışmalara şu şekilde örnekler verilebilir.
Öğülmüş (2006)’e göre şiddetin çok boyutlu yapısı düşünüldüğünde, çeşitli alanlardan uzmanların
okulda şiddet kavramıyla ilgilenmesi ve bir arada çalışması gerekmektedir. Buna rağmen,
araştırmalarda öğretmenlerin, okul psikolojik danışmanların ve yöneticilerin okullarda şiddetin
önlenmesi ve şiddete müdahale çalışmalarında aktif rol alma gereksinimi duymadıkları ve
sorumluluktan kaçındıkları ortaya koyulmuştur (Öğülmüş, 2006; Uzbaş, 2009). Çınkır ve Kepenekçi
(2003) ilköğretim ve ortaöğretimde öğretmenlerin büyük çoğunluğunun (%95) zorbalık davranışına
öncelikle bireysel çabayla müdahale ettiğini, diğer yöntemler olarak sırasıyla okul yönetiminden,
diğer öğretmenlerden ve rehber öğretmenden yardım istediğini öne sürmüştür. Uzbaş (2009), ilk ve
orta öğretim kurumlarında çalışmakta olan psikolojik danışmanların öğrencilerin saldırganlık ve şiddet
davranışlarıyla ilgili gözlem ve görüşlerini değerlendirmiştir. Bulgulara göre, görüşme yapılan 40
psikolojik danışmandan 30’u problem alanı olarak öğrencilerin en yüksek sıklıkla davranış
problemleri gösterdiğini ve şiddet uyguladığını gözlemiştir. Bu sonuç, saldırganlık ve şiddetin
okullarda ne kadar sık görüldüğünü göstermektedir. Okul psikolojik danışmanlarının müdahale
çalışması olarak neler yaptığına bakıldığında, en çok veli bilgilendirme çalışmaları, ardından
öğrenciye yönelik grup (öfke yönetimi, çatışma çözümü, sosyal beceri, stresle başa çıkma vb.
alanlarda eğitim) ve bireysel danışma uygulamalarının yapıldığı görülmektedir. Psikolojik
danışmanların okulda şiddeti önleme konusunda kendi yetkinlikleri hakkındaki görüşleri
incelendiğinde, eğiticilerin kendilerini yeterli hissetmediği, müdahale yollarını öğrenmeye ve
çoğunluğunun hizmet içi eğitime ihtiyaç duyduğu bilgisine ulaşılmıştır.
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Öğrencilerdeki şiddet davranışlarını değerlendiren araştırmaların çoğunlukla ortaokul ve lise
öğrencilerine yoğunlaştığı görülmektedir (Canpolat ve Atıcı, 2017; Gençoğlu, Kumcağız ve Ersanlı,
2014; Gültekin, 2011; Haskan Avcı ve Yıldırım, 2014; Şahin ve Owen, 2009; Uysal ve Bayık Temel,
2009; Yavuzer ve Üre, 2010). Bu çalışmalardan birinde Haskan Avcı ve Yıldırım (2014) yüksek
şiddet eğilimi olan ve şiddet eğilimi olmayan lise öğrencilerinin yalnızlık ve algılanan sosyal destek
düzeylerini incelemişlerdir. Araştırmanın bulgularına göre, yüksek şiddet eğilimi olan ergenlerde aile,
öğretmen ve arkadaş desteğinin şiddet eğilimi olmayan ergenlere oranla daha düşük olduğu ortaya
koyulmuştur. Şiddet eğilimine odaklanan bir başka çalışmada (Gençoğlu, Kumcağız ve Ersanlı, 2014),
ergenlerin şiddete yönelik tutumları cinsiyet, doğum sırası, ebeveynin eğitim durumu ve ebeveynden
şiddet görme durumu gibi değişkenler açısından incelenmiştir. 14 ve 17 yaşları arasındaki ergenlerle
yapılan araştırmanın sonuçlarına göre cinsiyetler arası değerlendirmede, erkeklerin şiddete eğilim
puanlarının kız öğrencilerin puanlarından daha yüksek olduğu, kardeş sırası açısından bakıldığında ilk
çocukların ortanca, en küçük ve tek çocuklara kıyasla şiddet eğiliminin daha yüksek düzeyde olduğu
bulunmuştur. Anne-babanın eğitim durumuna göre karşılaştırma yapıldığında, babanın eğitim
durumunun şiddeti yordamadığı; annenin üniversite mezunu olduğu durumda ise ergenlerin şiddet
eğilim puanının annesi ilkokul ve lise mezunu olan ergenlere oranla daha yüksek olduğu bulunmuştur.
Ek olarak, anne babasından şiddet görmüş ergenlerde şiddet eğilim puanlarının daha yüksek olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Lise öğrencileriyle Şahin ve Korkut-Owen (2009) tarafından yapılan çalışmada
ise öğrencilerin temel psikolojik ihtiyaçları ve saldırganlık düzeyleri incelenmiştir. Araştırmanın
sonuçlarına göre, ergenlerin saldırganlık puanı üzerinde ilişki ihtiyacı ile serbest zaman etkinliğinin
çeşidinin ortak etkisinin olduğu bulunmuştur. Ek olarak, özerklik ihtiyacı ile cinsiyetin de öğrencilerin
saldırganlık puanı üzerinde ortak etkisi vardır. Öğrencilerin saldırganlık puanı üzerindeki temel etkisi
bulunan değişkenler cinsiyet, algılanan anne ve baba tutumu, ailede şiddet davranışıdır. Buna göre,
ailesinde şiddet uygulanan öğrencilerin saldırganlık düzeyleri ailesinde şiddet davranışı olmayan
kişilere oranla daha yüksektir. Bu araştırma sonuçları şiddet davranışının öğrenildiğini ve şiddet gören
kişinin şiddet uygulamaya yatkın olduğunu göstermesi açısından önemlidir.
Öğrencilerdeki şiddet eğiliminin çeşitli değişkenlerle ilişkisini inceleyen çalışmalara ek olarak,
öğrencilerdeki şiddet eğilimi, saldırganlık ve öfkenin azaltılması amacıyla geliştirilen programların
etkililiğini değerlendiren araştırmalar da bulunmaktadır. Bununla ilgili Uysal ve Bayık-Temel (2007)
tarafından yapılan bir çalışmada Şiddet Karşıtı Eğitim Programının öğrencilerin çatışma çözümü,
şiddet eğilimi ve şiddet davranışlarına olan etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla bir ilköğretim okulunun
öğrencilerinden deney ve kontrol grupları belirlenmiştir. Deney grubuna haftada iki ders saati süreyle
ve toplam 5 hafta boyunca Şiddet Karşıtı Eğitim Programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise konuyla
ilgili hazırlanmış bir broşür sunulmuştur. Eğitim sonrasında deney grubundaki öğrencilerin çatışma
çözümü ve şiddete eğilim puanlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. Şiddet davranışlarında bir
değişim bulunmamıştır fakat öğretmen gözlemlerinden alınan bilgiye göre şiddet davranışının önemli
ölçüde azaldığı öğrenilmiştir. Deney grubu öğrencilerinde eğitim sonrası çatışma çözümünde işlevsel
yaklaşımlar (kendini geliştirme çalışmaları ve sorun hakkında diğer kişinin bakış açısını anlamaya
çalışma gibi) ortaya çıkmış ve artmıştır. Bunun yanında, işlevsel olmayan yaklaşımlar (ne yapacağını
bilememe, tehdit etme, geri çekilme vb.) azalmıştır. Ek olarak, eğitim öncesi ve sonrası şiddet eğilim
düzeylerine bakıldığında, şiddet eğilimi fazla olan gruptaki öğrenci sayısının eğitim sonunda azaldığı
ve az düzeydeki gruptaki öğrenci sayısını arttığı bulunmuştur. Deney ve kontrol grubu çatışma
çözümü, şiddete eğilim ve şiddet davranışının sıklığı değişkenleri açısından karşılaştırıldığında, deney
grubunda çatışma çözümünün arttığı ve şiddete eğilimin azaldığı görülmektedir.
Bir diğer program Gültekin (2011) tarafından ortaokul 6,7 ve 8.sınıf öğrencilerine uygulanan
Saldırganlık ve Öfkeyi Azaltma Programı (SÖAP)’dır. SCARE bilinen program Herman ve
McWhirter (2001) tarafından 6,7,8 ve 9.sınıf öğrencilerine yönelik geliştirilen program 16 oturumdan
oluşmaktadır (Gültekin, 2011). Haftada her biri 45–60 dakika olan iki oturum olarak uygulanmaktadır.
Bu araştırmada saldırganlık ölçeğinden aldıkları puanlara göre grupları belirlenen 27 öğrenci deney,
plasebo ve kontrol grubuna dağıtılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, deney grubundaki
öğrencilerin saldırganlık ve sürekli öfke düzeylerinin azalmadığı fakat öfke kontrolü puanlarının
arttığı ve bu artışın beş aylık izleme sürecinde devam ettiği saptanmıştır.
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Öfke kontrolü üzerine deneysel olarak yapılan başka bir araştırmada 20 ortaokul öğrencisi
deney ve kontrol grubuna atanarak öfke kontrolü programının etkisi incelenmiştir (Canpolat ve Atıcı,
2014). Bu amaçla deney grubuna öfke kontrolü programı uygulanırken kontrol grubuna herhangi bir
uygulama yapılmamıştır. Sonuçlara göre, deney grubunun sürekli öfke, öfkeyi dışa vurma ve öfkeyi
içte tutma düzeyleri azalırken öfke kontrol düzeylerinde artış görülmüştür.
Benzer olarak, Yavuzer ve Üre (2010) tarafından yapılan araştırmada lise öğrencilerine
uygulanan psiko-eğitim programının öğrencilerin saldırganlık düzeyine etkisi değerlendirilmiştir.
Araştırmada lise 9.sınıf öğrencileri iki deney ve bir kontrol grubuna atanmıştır. Öğrencilere ön test
uygulanmış saldırganlık puanı yüksek olan öğrencilerden grup başına 12 öğrenci atanmıştır. İlk deney
grubunda öğrencilere ve öğretmenlerine yönelik 12 oturumdan oluşan ayrı programlar uygulanmıştır.
İkinci deney grubunda ise yalnızca öğrencilere yönelik program uygulanmıştır. Kontrol grubuna
herhangi bir uygulama yapılmamıştır. Tüm gruplara program sonrası son test ve 2 ay sonra izleme
testi yapılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, ergenlere ve öğretmenlerine yönelik ayrı
programların uygulandığı deney grubunda toplam saldırganlık puanı, fiziksel saldırganlık, sözel
saldırganlık, öfke, düşmanlık ve dolaylı saldırganlık puanlarında düşüş olduğu ve bu etkinin izlemede
de sürdüğü sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın, yalnızca ergenlere yönelik program uygulanan grupta,
diğer değişkenlerde aynı yönde değişim gözlenmiş fakat sözel ve dolaylı saldırganlık puanlarında
düşüş görülmemiştir. Ek olarak, deney grupları arasında toplam saldırganlık puanı ve tüm alt ölçek
puanlarında farklılık yoktur. Araştırmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, ergenlerle
birlikte öğretmenlere psiko-eğitim verilmesinin öğrencilerin saldırganlık düzeyini azaltmada daha
etkili olduğu görülmektedir.
Görüldüğü üzere, şiddetle ilgili yapılan deneysel çalışmaların çoğunluğu ortaokul ve lise
öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmalara bakmak gerekirse,
Kodan-Çetinkaya (2013), öğrencilerin şiddet eğilimleri ile toplumsal cinsiyete yönelik tutumlarının
çeşitli değişkenler ile ilişkisini incelemiştir. Buna göre öğrencilerin şiddet eğilimi cinsiyet, ailenin
ortalama aylık gelir durumu, anne-baba eğitim düzeyleri, öğrencinin ailesinden algıladığı sosyal
destek düzeyi, aile içinde şiddete şahit olma ve maruz kalma durumları açısından değerlendirilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre, toplumsal cinsiyet rollerinde geleneksel tutum arttıkça şiddet eğilimi
artmaktadır. Cinsiyetler arasında karşılaştırma yapıldığında erkeklerin şiddet eğilimi puanı
kadınlardan daha fazla bulunmuştur. Aile içinde şiddete şahit olan üniversite öğrencilerinin şiddet
eğilimi aile içinde şiddete şahit olmayan öğrencilere oranla daha yüksektir. Bu sonuç ortaokul ve lise
öğrencileriyle yapılan çalışmalarla paralellik göstermektedir.
Üniversite öğrencileriyle yapılan güncel bir araştırmada 743 üniversite öğrencisinin toplumsal
cinsiyet rollerine ve şiddete yönelik tutumları çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir (Uçar,
Aksoy-Derya, Karaaslan ve Akbaş-Tunç, 2017). Buna göre, cinsiyet, kayıtlı olunan bölüm ve annenin
çalışma durumunun fiziksel şiddeti etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bulgular toplumsal cinsiyet
rollerine geleneksel tutum arttıkça fiziksel şiddeti onaylamanın arttığını göstermektedir. Cinsiyetler
arası karşılaştırmada erkeklerin fiziksel şiddeti kadınlardan daha fazla onayladığı ortaya koyulmuştur.
Ayrıca, annesi çalışan üniversite öğrencilerinde fiziksel şiddeti onaylama davranışı daha düşük
bulunmuştur.
Üniversite öğrencileriyle yapılan diğer bir çalışmada öğrencilerin şiddeti kabul düzeylerinin
çeşitli değişkenler ile ilişkisi incelenmiştir (Karabacak ve Kodan-Çetinkaya, 2015). 200 üniversite
öğrencisi ile yapılan çalışmanın bulgularına göre, cinsiyet değişkeni ele alındığında, erkeklerin şiddeti
kabul düzeylerinin kadınlardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte aileden ve
arkadaştan algılanan sosyal destek düzeyi arttıkça şiddet kabul düzeyinin azaldığı bulunmuştur. Bu
sonuç, şiddeti azaltmada sosyal desteğin önemini ortaya koymaktadır. Ek olarak, aile içinde şiddete
maruz kalan üniversite öğrencilerinin maruz kalmayanlara oranla şiddet kabul düzeyleri daha
yüksektir.
Üniversite öğrencilerinde şiddeti madde kullanımı ve psikolojik özellikler açısından inceleyen
bir çalışmada (Turhan, İnandı, Özer ve Akoğlu, 2011), sigara kullananlarda şiddete uğrama ve şiddet
uygulamanın kullanmayanlara oranla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca hayat boyu
şiddete maruz kalan üniversite öğrencilerinde özgüven ve sosyal destek skorlarının düşük, sürekli
kaygı puanlarının yüksek olduğu bulunmuştur.
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Alan yazındaki çalışmaların okul şiddetini anlama ve önlemeye yönelik müdahalelerde
bulunduğu dikkati çekmektedir. Şiddetin önlenmesi boyutunda risk faktörlerinin belirlenip azaltılması
kadar, riskten koruyucu faktörlerin belirlenip kuvvetlendirilmesi de önem arz etmektedir. Bu açıdan
okuldaki şiddetin önlenmesi için önerilen Kendini Toparlama Gücü kavramına başvurulabilir (Terzi,
2007). Kendini toparlama gücü (resiliency) orijinal olarak Henderson ve Millstein’in (1996) ortaya
attığı bir kavram olup 6 temel özelliğe hitap etmektedir. Bu 6 özelliğin ilk üçü okullardaki şiddet
riskini azaltmaya odaklıyken; son üç özellik ise koruyucu faktörlerin güçlendirilmesine odaklı olup
çok yönlü bir mekanizmaya işaret etmektedir. İlk üç özellik, bağlanmayı artırma, açık ve sürekli
sınırlar oluşturma, yaşam becerilerini öğretmedir. Son üç özellik ise ilgi ve destek sağlama, gerçekçi
beklentiler oluşturma ve hayata katılım için fırsatlar sunma şeklindedir. Özellikle okullardaki şiddetin
önlenmesi açısından uygulanan programların bu özellikleri kapsaması hem riskin azaltılması hem de
gelecekte olacak risklere karşı koruyucu etmenlerin güçlendirilmesi fırsatını doğurabilir.
Alan yazındaki çalışmalar derlendiğinde, okullardaki şiddet önleme programlarının çoğunun
ilk ve orta düzey okullarda gerçekleştirildiği; üniversite öğrencileri örnekleminde yapılan çalışmaların
ise kesitsel ölçümler alınarak değişkenler arasındaki ilişkilere yoğunlaştığı görülmektedir. Deneysel
şiddet önleme programları ise öfkeyi azaltma konusunda tutarlı sonuçlar vermezken şiddet eğilimini
azaltma, saldırganlık düzeyini azaltma ve öfke kontrolünü artırma açısından başarılı görünmektedir.
Bu bilgilere dayanarak bu çalışma, üniversite öğrencilerine şiddet önleme programı uygulanarak öfke
ve saldırganlık düzeylerini azaltmayı amaçlamaktadır. Bunun yanında, kendini toparlama gücü
becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

YÖNTEM
Katılımcılar
Katılımcılar İzmir Bakırçay Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine (N
=131) bir öz bildirim anketi uygulayarak seçilmiştir. Şiddete eğilim, saldırganlık ve dürtüsellik
açısından örneklem ortancasının üstünde puan alan (N = 16) ve bu anketleri doldurmayı unuttuğunu
rapor eden öğrenciler (N = 33) çalışmaya katılmak üzere çağırılmışlardır. Çağırılan katılımcıların
27’si kadın, 22’si erkek olmak üzere toplamda 49 kişidir.
Ölçüm Araçları
PANAS: Toplamda 20 maddeden oluşan pozitif ve negatif afekt (duygulanım) ölçeğinin 10 maddesi
pozitif (olumlu) duygulanımı, 10 maddesi ise negatif (olumsuz) duygulanımı ölçmektedir. Ölçeği
Türkçe’ye Gençöz (2000) yılında uyarlamıştır. Negatif duygu durumunun iç geçerliği .83; pozitif
duygu durumunun iç geçerliği .86 şeklindedir. Bu çalışmada, negatif duygu durumunun iç geçerliği
.89; pozitif duygu durumunun iç geçerliği .80 şeklindedir.
ADÖ: Toplamda 32 kısa maddeden oluşan bu ölçek, öfke, tiksinme, üzüntü, korku, kaygı, arzu,
rahatlık, mutluluk alt boyutlarını ölçmeye odaklıdır. Ölçeğin orijinali (Harmon-Jonas, Bastian ve
Harmon-Jonas, 2016) tarafından İngilizce hazırlanmış olup ölçek Yılmaz ve Bekaroğlu tarafından
Türkçe’ye kazandırılmaktadır. Ölçeğin orijinalinde alt boyutlarının iç geçerlilikleri .85’den yüksektir.
Bu çalışmada ölçeğin genel iç tutarlılığı .77 iken; kaygı, korku, öfke, üzüntü, tiksinti, arzu, mutluluk
alt ölçeklerinin iç tutarlılıkları .94 ve .72 arasında değişmektedir. En düşük iç tutarlılığı değeri rahatlık
alt ölçeğine ait olup .57 şeklindedir.
Saldırganlık: Kısa semptom envanteri (SCL-90) içinde saldırganlığı ölçen maddeler çalışmada
saldırganlığı ölçek amacı ile kullanılmıştır. Envanteri Türkçe’ye Şahin ve Durak (1994) uyarlamıştır.
Bu çalışmada bu ölçekteki 6 saldırganlık belirtisi kullanılmıştır.
Prosedür
Toplamda 49 katılımcı üç grup oturumundan oluşan şiddet önleme çalışma grubuna davet
edilmiştir. Üniversitenin Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak görev yapmakta olan
üniversite psikoloğu liderliğinde çarşamba günleri üç farklı oturum yapılarak çalışma tasarlanmıştır.
Çarşamba günleri her oturuma ortalama 16 kişinin katılması beklenmiştir böylece günde 48
öğrencinin katılacağı bir çalışma grubu düzeni belirlenmiştir. Çalışma grubu 2018-2019 Akademik
Yılı Bahar Döneminin son ayı olan Mayıs 2019 içinde üç hafta boyunca çarşamba günleri
gerçekleştirilmiştir. İlk gün oturumlara toplamda 22, ikinci hafta oturumlara toplamda 14, üçüncü
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hafta oturumlara ise toplamda 11 kişi katılım göstermiştir. Üç haftadaki oturumlara katılan kişi sayısı
4’tür. Çoğu katılımcının iki oturuma katıldığı gözlenmektedir. En az iki oturuma katılan kişi sayısı
14’tür.
Üniversite psikoloğu, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü akademisyenleri ile oturum
öncesi ve sonrasında toplantılar yapmıştır. Oturum öncesi yapılacaklar tasarlanmış, oturumlar
sonrasında ise değerlendirmeler yapılmıştır. Katılımcı sayısının düştüğü ikinci ve üçüncü haftalarda
duyurulara devam edilmiştir. Oturumlar esnasında şiddet, şiddetin tanımı ve çeşitleri, gençlerde şiddet
davranışları, katılımcıların tanık oldukları şiddet yaşantıları, dürtüsellik ve öfke konuları tartışmalı
şekilde işlenmiştir. Aynı zamanda psikodrama tekniği ile grupların konuşulan materyalleri drama ile
işlemlemesi sağlanmıştır.
Çalışma öncesinde bilgilendirilmiş onam formu tüm katılımcılara verilmiştir. Katılım boyunca
rumuz kullanılarak ölçümler alınmıştır. Çalışma sonunda ise bilgilendirme formu ile katılımcılar son
kez bilgilendirilmiştir.
Şiddet önleme çalışma grubuna içerisinde ilk oturum başlamadan bilgilendirilmiş onam
formları katılımcılara okumaları için verilmiştir. Ardından ayrık duygular ölçeği ve pozitif negatif
duygu ölçeği uygulanmıştır. Oturum başlangıcında bilgilendirilmiş onam formu sesli olarak okunmuş
ve tartışılmıştır. İlk oturumda tanışma, çalışma grubunun amacı, çalışma grubuna kimlerin çağırıldığı,
çalışma grubunda neler yapılacağı ve çalışma grubunun katılımcılara neler katacağı konuları
aydınlatılmıştır. Katılımcılardan bir rumuz seçmeleri ve çalışma grupları boyunca ölçümlerde bu
rumuzu kullanmaları istenmiş, çalışma gruplarında verdikleri bilgilerin bilimsel amaçlar dışında
paylaşılmayacağı ifade edilmiştir. İlk oturumda grup tartışması şeklinde şiddetin katılımcılar
tarafından nasıl kavramsallaştırıldığı, flört şiddeti, stalking ve diğer şiddet çeşitleri ele alınmıştır.
Ayrıca katılımcıların şiddetle ilgili kişisel deneyimlerinden bahsederek paylaşımlarda bulunmuştur.
İlk oturumun sonunda haftaya ele alınacak konulardan bahsedilmiş ve aynı yer ve zamanda
buluşulacağı bilgisi verilmiştir.
İkinci oturumda saldırganlık ve dürtüsellik konuları ele alınmış ve şiddetle olan ilişkilerine
değinilmiştir. Bu oturuma gelerek ilk kez çalışma grubuna dâhil olanlara bilgilendirilmiş onam formu
verilmiş ve ölçümleri alınmıştır. Bu oturumda öfkenin şiddet üzerindeki etkisi katılımcı deneyimleri
doğrultusunda ele alınmıştır. Katılımcıların saldırganlıklarını nasıl ifade ettikleri de gündeme
alınmıştır. Ardından psikodrama tekniği ile canlandırmalar yapılmıştır. Şiddet uygulayan ve
uygulanan tarafların neler deneyimlediği canlandırmada rol değişimi yapılarak çalışılmıştır. Ayrıca
grubun ortaklaşa bir senaryo yazarak şiddetle ilgili toplumsal farkındalığı artıracak bir kamu spotu
hazırlamaları istenmiştir. Bu drama çalışmasında katılımcıların flört şiddeti temalı spotlar hazırladığı
görülmüştür. Spotlarda işlenen konu şiddete tanık olan çok kişi olmasına rağmen tepki veren kişi
sayısının az olmasıdır.
Son oturum öncesinde ayrık duygular ölçeği ve pozitif negatif duygu ölçeği uygulanmıştır.
Oturumda saldırganlığın nasıl yönetilebileceği ve nasıl ifade edilebileceği anlatılmıştır. Önceki
oturumlar özetlenmiş ve dürtüsellik konusu gelen talep üzerine tekrar anlatılmıştır. Dürtüsellik
belirtileri ve klinik görünümleri tartışılmıştır. Kadın ve erkeklerin şiddet deneyimleri arasındaki
farklar grupça tartışılmıştır. Dürtüsellik ve saldırganlığın katılımcıların kişisel ilişkilerinde ve
akademik yaşantılarındaki etkileri ele alınmış ve örneklendirilmiştir. Katılımcılar bu konuda
paylaşımlarda bulunmuşlardır. Ayrıca şiddete karşı koruyucu etmenlerin neler olduğu gündeme
alınmıştır. Kendini toparlama gücü ve sosyal destek kavramları katılımcılara aktarılmıştır. Olası bir
durumda nerelerden sosyal destek alabilecekleri belirlenmiştir. Üniversitenin psikoloğu öğrencilere
sunduğu bireysel ve grup destek programlarını tanıtmıştır. Son olarak duygu kutusu etkinliği yapılmış
ve katılımcılara bu çalışma grubuna katılmalarının kendilerini nasıl hissettirdiği sorulmuştur.
Katılımcılar rumuzları ile fikirlerini not kâğıtlarına yazmış ve duygu kutusuna bırakmıştır. Ardından
katılımcılar seçkisiz olarak bir duygu not kâğıdı çekmiş ve yazılanları okumuştur. Grupta yazılanlar
tartışılmış ve duygudaşlık kurmaları için bir çalışma yapılmıştır. Yazılan notun hangi duygularla
yazılmış olabileceği grupça ele alınmış ve fikir paylaşımı yapılmıştır.
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BULGULAR
Değişkenler Arası İlişkiler
Saldırganlık, negatif duygu durum, pozitif duygu durum, öfke, tiksinme, arzu, kaygı, korku,
rahatlık ve mutluluk arasındaki ilişki korelasyon analizi aracılığı ile incelenmiştir.
İlk haftaki üzüntü (r = .54, p < .05), kaygı (r = .78, p < .00), korku (r = .90, p < .00) ve öfke (r
= .64, p < .01), ilk haftaki negatif duygu durumu ile anlamlı düzeyde ilişkilidir. Ek olarak, ilk haftaki
üzüntü ve kaygı (r = .74, p < .00); ilk haftaki kaygı ve korku (r = .77, p < .00); ilk haftadaki korku ve
öfke (r = .58, p < .05); ilk haftaki kaygı ve öfke (r = .56, p < .05) anlamlı ve pozitif yönde ilişkilidir.
Diğer bir deyişle, değişkenlerden birinin artması, diğerinin de artması anlamına gelmektedir.
Son haftadaki negatif duygu durum hiçbir duygu boyutu ile istatistiksel olarak anlamlı
seviyede ilişki göstermemiştir. Benzer şekilde, ilk haftadaki pozitif duygu durum ise hiçbir duygu
boyutu ile istatistiksel olarak anlamlı seviyede ilişki göstermemiştir. Son haftadaki pozitif duygu
durum ise arzu ile (r = .93, p < .00) ve mutluluk ile (r = .65, p < .05) ile anlamlı ve pozitif yönde
ilişkili bulunmuştur.
Son haftaki genel saldırganlık ve son haftaki negatif duygu durum ile pozitif ve anlamlı
düzeyde ilişkilidir (r = .67, p < .05). Ancak genel saldırganlığın duygu alt boyutları ile ilişkili olmadığı
görülmüştür. Bunun üzerine, saldırganlığın altı maddesi birden analize dâhil edilmiştir. Buna göre
gücenme, son haftaki pozitif (r = -.61, p < .05) ve negatif duygu durum (r = .63, p < .05) ile anlamlı
düzeyde ilişkilidir. Öfke patlaması, son haftaki saldırganlık (r = .62, p < .05) ve kırıp dökme isteği ile
(r = .64, p < .05) anlamlı düzeyde ilişkilidir. Vurma yaralama ile son haftaki öfke (r = .68, p < .05),
son haftaki saldırganlık (r = .77, p < .01) ve kırıp dökme isteği (r = .73, p < .01) ile anlamlı düzeyde
ilişkilidir. Kırıp dökme isteği, ilk haftaki öfke (r = .69, p < .05), son haftaki öfke (r = .73, p < .01) ve
son haftaki saldırganlık (r = .92, p < .00) ile anlamlı düzeyde ilişkilidir. Bağırma fırlatma isteği ise son
haftaki saldırganlık ile (r = .68, p < .05) ile anlamlı düzeyde ilişkilidir. Sık tartışma davranışı ise
sadece ilk haftadaki tiksinme ile (r = -.69, p < .05) anlamlı düzeyde ilişkilidir.
Şiddet Önleme Programının Etkililiği
Şiddet önleme programının etkililiğini ölçmek amacı ile katılımcıların programa ilk katıldıkları
ve son katıldıkları gündeki ölçümler birbiri ile kıyaslanmıştır. Buna göre 14 kişi ile bağımlı t-testi
analizi sonuçlarına göre katılımcıların negatif duygu durum, pozitif duygu durum ve öfke harici duygu
durumları ilk oturum ve son oturum arasında farklılık göstermemektedir. Ayrık duygular aracılığı ile
ölçülen öfke ise marjinal olarak istatistiksel anlamlılık göstermektedir (p = 0.058). Ayrıntılar için
Tablo 1’e bakılabilir.
Niceliksel olarak değerlendirmenin yanı sıra, çalışma grubunun etkileri, üçüncü oturumdaki
duygu paylaşım notlarının incelenmesi yolu ile de anlaşılabilir. Şiddet önleme çalışma grubunun
katılımcılar tarafından nasıl değerlendirildiğinin yapılandırılmadan öğrenilmesi açısından önem arz
etmektedir. Üçüncü oturuma on bir katılımcı katılmış olup aşağıda katılımcıların yazdıkları notlar,
rumuzları ile yer almaktadır.
“Güzel bir gruptu. Ama güven ortamı yeteri kadar değildi bana göre. Grup arkadaşlarımı
daha iyi tanımak ve paylaşım yapabilecek kadar güvenmeyi isterdim. Teşekkürler.” X kişisi
“Bu etkinlik bazı noktalarda kendi özelliklerimi fark etmemi sağladı. Öfkeli olduğum
zamanlarda durumu en iyi şekilde nasıl atlatabileceğimi anladım.” Beyaz
“Etkili bir sosyal etkinlik olduğunu düşünüyorum. Saldırganlık ve öfke konusunda kendime
yararlı olduğunu düşünüyorum. Saldırgan ve öfkeli biri olduğum için kendimi toparlamamda yardımcı
olduğunu düşünüyorum. Devamının gelmesini de büyük merak ve heycanla bekliyorum. Çok yardımcı
oldukları için teşekkür ederim.” -Siyah
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Tablo 1. Şiddet Önleme Programının İlk ve Son Oturumları Arasındaki Farkların t-testi
Bulguları
Ölçekler
İlk hafta ölçümü
Son hafta ölçümü
İstatistiksel anlamlılık
Pozitif Duygu Durum 31.93
32.78
.70
Negatif Duygu
24.50
21.35
.26
Durum
Öfke
13.18
10.45
.058
Tiksinme
7.18
7.18
1.00
Üzüntü
11.90
12.36
.78
Arzu
15.54
16.27
.64
Kaygı
12.00
11.09
.48
Korku
9.72
9.27
.65
Rahatlık
16.63
16.45
.80
Mutluluk
20.09
18.81
.31
“Fazlasıyla verimli ve geliştirici bir etkinlik olduğunu, bize iyi-kötü bir şeyler kattığını
düşünüyorum. İnsanlarla olan ilişkilerime de katkı sağladığı su götürmez bir gerçek. Farkında
olmadığım davranışlarımı fark etmemde yol gösterici bir rol oynadı bu etkinlik. Her şey için
teşekkürler.” bjornl.
“Bu çalışmaya bir merak duygusuyla gelmiştim. Neden biz seçildik, niye özellikle biz diye
merak edip gelmiştim. İyi ki de gelmişim çünkü normal hayatta aslında çok sık karşılaştığımız ama hiç
dikkat etmediğim şeylere dikkat etmeye başladım. Ve galiba ufak bir çalışma da olsa daha sonra
katılacağım çalışmalara bu çalışma sayesinde daha girişken davranacağımı düşünüyorum. Güzel bir
çalışmaydı iyi ki rastgele de olsa seçilmiş kişi olarak katılmışım.” 17
“Bu çalışmanın eğlenceli ve olumlu bir çalışma olduğunu düşünmekle birlikte eksik yönlerinin
olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Her ne kadar eksik yönleri (belirtmedim bu eksik yönleri)
olsa da benim için boş vakitlerimi değerlendirmem açısından gayet iyi buluyorum.” Zühtü
“Benim için farklı bir deneyim oldu. Eğlenceli ve güzel geçti. Şiddeti çok geniş bir şekilde ele
almamız ve bu konuya özel oyunlar sergilememiz güzeldi. Daha geniş bir bilgi almış olduk şiddet ve
birçok konuda. Ancak bu yaptıklarımızın neden yapıldığını ve neyin sonucunu olacağını merak
ediyorum. Umarım güzel bir sonuç için yapılmışdır. Ama ben katıldığım oturumlardan zevk aldım.”
Karakartal
“Çalışmanın bize sağladığı bireysel olarak empatik düşünmemize katkı sağladığını
düşünüyorum. Özellikle kedi tekmelemeyip sonra kedi olduğumuz gibi. Böylece mesleğim ile de ilgili
mahkumlara yaklaşım konusunda daha toleranslı olacağımı düşünüyorum.” İKM
“Bu çalışmayla daha bilgili, farkında ve tecrübe yaşamış biri olduğumu düşünüyorum.”
Sosyologbey
“Bu etkinliğe katılmadan önce ve anlatılan konudan sonra daha bilinçli olduğumu
düşünüyorum. Yani öncesinde daha agresifken ve çabuk sinirlenebilirken şimdi kendimi nasıl
dinginleştirebileceğimi kavradım. Kendime ve çevreme karşı daha bilinçli olduğumu düşünüyorum.”
6331
“Benim için güzel bir deneyim oldu. Bu etkinliğe derslerimden daha fazla katılım göstermek
istedim. Hem daha girişken olmamı sağlayacağına inandım ve bir şekilde etkisi olduğunu
düşünüyorum. Şiddet konusu olması da mutlu etti çünkü her şeye sinirlenen bir yapım var.
Uygulamaya dökeceğimi düşünüyorum.” 13
TARTIŞMA
Bu çalışmada alan yazında etkili olduğu gösterilen okul şiddeti önleme programlarından
hareketle, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğrencileriyle şiddet önleme çalışma grubunun etkililiği
değerlendirilmiştir. Şiddet önleme çalışma grubu Mayıs 2019 tarihinde üç hafta süreyle Çarşamba
günleri grup oturumları olarak psikolog liderliğinde yürütülmüştür. Şiddet önleme çalışma grubunda
okul şiddeti risk etkenlerinin azaltılması ve kendini toparlama gücünün artırılması hedeflenmiştir.
Duygu ve duygulanım ölçekleri uygulanarak çalışma grubunun etkililiği değerlendirilmeye
çalışılmıştır.
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İlk haftadaki negatif duygu durumu üzüntü, kaygı, korku ve öfke ile pozitif yönde ilişkilidir.
Bu da öğrencilerin ilk haftadaki ölçümlerde kendilerini genel olarak kötü hissetmelerinin duygusal
temelli olduğuna işaret etmektedir. Son haftadaki pozitif duygu durum ise arzu ve mutluluk ile pozitif
yönde ilişkilidir. Son haftanın derslerin son haftası ve finaller öncesi hafta olması dolayısı ile pozitif
duygu durum rahatlık ile ilişkili çıkmamış olabilir. Bu dönemde artan stres ancak son derece istekli
hissetme ve mutluluk yolu ile genel olarak olumlu hissetmeye işaret etmiş olabilir.
Son haftadaki negatif duygu durumunun hiçbir duygu boyutu ile ilişkili çıkmayıp saldırganlık
ile pozitif ve anlamlı düzeyde ilişkili bulunması ise son haftada artan stresin duygusal düzlemden
ziyade davranışsal düzlemde yaşandığına işaret ediyor olabilir. Bunu destekleyecek şekilde,
saldırganlığın 6 farklı görünümünden gücenme ve sık tartışmanın genel saldırganlıkla ilişkili
bulunmadığı; ancak, öfke patlaması, vurma-yaralama isteği, kırıp dökme isteği ve bağırma fırlatma
isteğinin katılımcılar tarafından saldırganlıkla ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu da özellikle stres
altında olan risk grubu gençlerin duygusal boyuta ek olarak davranışsal boyutlarda da desteklenmesi
gerektiğine işaret ediyor olabilir. Destekleyecek şekilde, kendini toparlama gücü konusunda yaşam
becerilerinin öğretilmesi kapsamında akademik becerilerin kazandırılması ve bağlanmayı artırma
kapsamında üniversite aidiyetinin oluşturulmasının faydalı olabileceği anlamına geliyor olabilir.
Şiddet önleme çalışma grubunun etkililiği için yapılan analizler bu çalışma grubunun duygusal
boyutta etkili olduğunu göstermektedir. Özellikle, öfke duygusunda azalmaya katkıda bulunduğu
analizlerin bulguları arasındadır. Bu sonuç, sürekli öfke, öfkeyi dışa vurma ve içte tutma düzeyleri
azaltan ve öfke kontrolünü artıran deneysel bir çalışmanın öfkeyi azaltması bulgusu ile uyumludur
(Canpolat ve Atıcı, 2014). Öfkenin saldırganlık, dürtüsellik ve şiddetle olan bağı göz önüne
alındığında (Gönültaş ve Atıcı, 2014), öfkenin azaltılmasının okul şiddetini önlemede önemli bir payı
olduğu söylenebilir. Ancak çalışma grubunun son haftasının stresli bir döneme rastladığı ve artmış bir
öfke durumuna denk geldiği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu duruma rağmen, çalışma grubunun
öfkenin azaltılması açısından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Çalışma grubunun saldırganlık
üzerine olan etkisi, rumuzla ölçüm yapılması ve ilk ölçümlerde öğrenci numarası ile ölçüm alınması
nedeni ile değerlendirilememektedir.
Bu çalışma grubunun yürütülmesinde bazı sınırlılıklar mevcuttur. Bunlardan ilki ve en
önemlisi örneklem sayısının az oluşudur. Çalışma gruplar her Çarşamba üç oturum (10.30, 13.30 ve
15.30) olarak düzenlenmesine rağmen çağrılan öğrencilerin çoğunluğu katılım göstermemiştir. Üç
oturumun üçüne de katılan kişi sayısı toplamda 4’tür. İki oturuma katılan kişi sayısı ise 10’dur. İki
katılımın ilk iki oturum, son iki oturum ya da ilk ve son oturum şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.
Bu da 10 kişinin çalışma gruplarından farklı edinimler kazandığı anlamına gelmektedir. İstatistiksel
anlamlılık için örneklem sayısı çok önemli olup analizlerde en az 30 kişinin bulunması gerekmektedir
(Ravid, 1994). Bu açıdan bu tür önleme ve tedavi çalışmalarında klinik anlamlılığın da
değerlendirilmesi hayli önemlidir. Nitekim, son hafta katılım gösteren öğrencilerin duygu kutusu
etkinliğindeki ifadeleri değerlendirildiğinde öğrencilerin çalışma grubundan faydalandıkları ve
duygudaşlık konusunda gelişme kaydettiklerini söyledikleri görülmektedir. Her ne kadar bu ifadeler
birebir olarak istatistik ile desteklenmese de bunda örneklemin etkisi, öğrencilerin kendini sayısal
değerlerle ifade etme becerilerinin gelişmemiş olması, çalışma grubuna sürekli katılımın az olması ve
çalışma grubundan edinilen kazanımların farklılaşması gibi nedenler etkili olabilir. İkinci sınırlılık ise
çalışmada kontrol grubu kullanılmamasıdır. Çalışma grubu bulguları ve kontrol grubu bulguları
kıyaslanamadığı için, şiddeti önleme çalışma grubunun genellenebilirliği düşüktür. Çalışma grubunun
oturum sayısının az olması ve oturumlara katılan kişilerin farklılık göstermesi sebebi ile katılımcıların
grup içi bağlılığı yüksek değildir, bu da çalışma grubunun etkililiğini olumsuz etkilemiş olabilir.
Kendini toparlama gücünde de grup için bağlanmanın artırılmasının risk etmenlerinin azaltılmasındaki
etkisi tartışılmıştır (Terzi, 2007). Grup içi bağlanma, üniversiteye bağlanma ve kurum aidiyetinin
artması da okul şiddeti riskini azaltmada etkili olabilir.
Çalışmanın bazı çıkarımları olup bu çıkarımlara başvurmanın okul şiddeti açısından çeşitli
faydaları olabilir. Bunlardan ilki üniversite öğrencilerinin akademik ve yaşam becerilerinin
artırılmasının okul şiddetini önlemedeki rolüdür. İkincisi, grup tartışmalarının davranışsal
müdahalelerle (psikodrama, duygu kutusu gibi) çalışma gruplarında kullanılmasının katılımcılar
tarafından etkili bulunmasıdır. Üçüncüsü ise çalışma grubunun kısa sürede verilmesine rağmen öfke
557

29 EKİM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU

üzerinde olan etkisidir. Bulgular, çalışma grubunun üniversite öğrencilerinin öfke düzeyinin
azaltılmasında etkili olabileceğine vurgu yapmaktadır. Dördüncü olarak üniversite öğrencilerinin
şiddeti, fiziksel şiddet olarak kavramsallaştırdıkları anlaşılmaktadır. Saldırganlık boyutunda sık
tartışma ve gücenmenin ilişkili çıkmayıp vurma, yaralama, kırma, bağırma, fırlatma isteğinin ilişkili
çıkması bu çıkarımı destekler niteliktedir.
Bu çalışma bir pilot çalışma olup sınırlılıkları ve çıkarımları ile birlikte değerlendirilmelidir.
Özellikle, yeni kurulan üniversitelerde, üst sınıfların bilgi birikimi, deneyim, paylaşım ve desteğinden
mahrum olan öğrencilerin şiddete başvurma şeklinde baş etme becerisi geliştirmemeleri için koruyucu
etmenlerle desteklenmesinin ve şiddet risk etmenlerinin değerlendirilip müdahale edilmesinin önem
taşıdığı yorumu yapılmaktadır. Çalışmanın sınırlılıklarının giderildiği gelecek çalışmaların bulgularına
kıyas açısından ihtiyaç duyulmaktadır.
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