
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editör 

Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç 

 
 

 Yazarlar 
Chapter 1: Ahmet Selçuk Bayburtlu, 
Chapter 2: Ali İhsan Çelen, 
Chapter 3: Selin Karaca, 
Chapter 4: Doruk Görkem Özkan, Duygu Akyol,  
Chapter 5: Ayşe Berna Sarı Arasıl, Nur Efşan Akıncı, 
Chapter 6: Cansu Şahin Kölemen, 
Chapter 7: Begüm Aytemur, 
Chapter 8: Yakup Poyraz, Ayşe Toydemir, 
Chapter 9: Yakup Poyraz, Emine Kuşcu, 
Chapter 10: Berna Hepbilgin, 
Chapter 11: Cengiz Kahraman,  Gökhan Çaylı, 
Chapter 12: Fatih Yaman, 
Chapter 13: Mehmet Kaplan,  
Chapter 14: Murat Karataş, 
Chapter 15: Aysun Dağtaş, Senem Zaimoğlu, Semiha Gürsoy, 
Chapter 16: Enver Emre Öcal, 
Chapter 17: Nergis Ramo Akgün, 
Chapter 18: Terane Burnak, 
Chapter 19: Serap Sarıbaş, 
Chapter 20: Ebru Subaşı, 
Chapter 21: İrfan Yaşar, 
Chapter 22: Mehmet Müftüoğlu, 
Chapter 23: Melek Akdoğan Gedik,  
Chapter 24: Merve Geçikli, 
Chapter 25: Mesut Atasever1, Esra Çimen, 
Chapter 26: Mesut Kınacı, 
Chapter 27: Nurhan Toğuç, 
Chapter 28: Süha Çelikkaya, Muhammet Atila, 
Chapter 29: Şüheda Şahin, Seçil Şatır, 
Chapter 30: Tuba Aydın Güngör,  
Chapter 31: Volkan Dayan, 
Chapter 32: Yunus Bayram, 
Chapter 33: Begüm Aytemur, 
Chapter 34: Hilal Serter, Celaleddin Serinkan 

ISBN:  978-625-7319-13-3 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editör 

Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

İmtiyaz Sahibi / Publisher • Yaşar Hız 

Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief • Eda Altunel  

Kapak & İç Tasarım / Cover & Interior Design • Gece Kitaplığı 
 

Birinci Basım / First Edition • © ARALIK 2020  

Yayıncı Sertifika No: 15476 

ISBN • 978-625-7319-13-3 

© Copyright  

 

 

 

 

 

Bu kitabın yayın hakkı Gece Kitaplığı’na aittir.  

Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, izin 

almadan hiç bir yolla çoğaltılamaz. 

 

The rights to publish this book belong to Gece Kitaplığı. 

Citation can not be shown without the source, reproduced in any way  

without permission. 

 

 

 

Gece Kitaplığı / Gece Publishing 

Türkiye Adres / Turkey Address: Kızılay Mah. Fevzi Çakmak 1 Sokak  

Ümit Apt. No: 22/A Çankaya / Ankara / TR 

Telefon / Phone: +90 312 384 80 40 

   web: www.gecekitapligi.com 

e-mail: geceakademi@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:geceakademi@gmail.com


 
 

New Developments in Education and Social Sciences 

 

Editör 

Doç. Dr. Mehmet Dalkılıç 

 

 

Yazarlar 

Chapter 1: Ahmet Selçuk Bayburtlu, 

Chapter 2: Ali İhsan Çelen, 

Chapter 3: Selin Karaca, 

Chapter 4: Doruk Görkem Özkan, Duygu Akyol,  
Chapter 5: Ayşe Berna Sarı Arasıl, Nur Efşan Akıncı, 

Chapter 6: Cansu Şahin Kölemen, 

Chapter 7: Begüm Aytemur, 

Chapter 8: Yakup Poyraz, Ayşe Toydemir, 

Chapter 9: Yakup Poyraz, Emine Kuşcu, 

Chapter 10: Berna Hepbilgin, 

Chapter 11: Cengiz Kahraman,  Gökhan Çaylı, 

Chapter 12: Fatih Yaman, 

Chapter 13: Mehmet Kaplan,  

Chapter 14: Murat Karataş, 

Chapter 15: Aysun Dağtaş, Senem Zaimoğlu, Semiha Gürsoy, 

Chapter 16: Enver Emre Öcal, 

Chapter 17: Nergis Ramo Akgün, 

Chapter 18: Terane Burnak, 

Chapter 19: Serap Sarıbaş, 

Chapter 20: Ebru Subaşı, 

Chapter 21: İrfan Yaşar, 

Chapter 22: Mehmet Müftüoğlu, 

Chapter 23: Melek Akdoğan Gedik,  

Chapter 24: Merve Geçikli, 

Chapter 25: Mesut Atasever, Esra Çimen, 

Chapter 26: Mesut Kınacı, 

Chapter 27: Nurhan Toğuç, 

Chapter 28: Süha Çelikkaya, Muhammet Atila, 

Chapter 29: Şüheda Şahin, Seçil Şatır, 

Chapter 30: Tuba Aydın Güngör,  

Chapter 31: Volkan Dayan, 

Chapter 32: Yunus Bayram, 

Chapter 33: Begüm Aytemur, 

Chapter 34: Hilal Serter, Celaleddin Serinkan 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.insackongre.com 
insackongre@gmail.com 

 
 
 

Editörün Notu 
Bu kitapta yer alan bölümlerde kullanılan kaynakların, görüşlerin, bulguların, 

sonuçların, tablo, şekil, resim ve her türlü içeriğin sorumluluğu yazar veya 
yazarlarına ait olup ulusal ve uluslararası telif haklarına konu olabilecek mali ve 

hukuki sorumluluğu yazarlara aittir.  
 



 New Developments in Education and Social Sciences      

5 

Contents 
 

 
Yazarlar ........................................................................................................ 3 

Editörün Notu ................................................................................................ 4 

Contents ....................................................................................................... 5 

Chapter   1 .....................................................................................................................................21 

Erzurum Yöresi Âşıklarının Etnomüzikolojik Açıdan Önemi (Ahmet Selçuk 
Bayburtlu) ................................................................................................... 21 

1. Giriş ...........................................................................................................................................23 

1.1.Kültür Kültürel Kimlik ve Yöresel Halk Ezgileri .......................................................................24 

2. Yöntem ......................................................................................................................................25 

Araştırma Modeli ...........................................................................................................................25 

Araştırmanın Amacı.......................................................................................................................26 

3. Etnomüzikoloji ...........................................................................................................................26 

4. Erzurum Yöresi Halk Ezgileri ....................................................................................................27 

4.1. Yörenin Müzikal Özellikleri .....................................................................................................28 

4.2. Erzurum Yöresi Âşıkları .........................................................................................................29 

5. Sonuç.........................................................................................................................................32 

Kaynakça .......................................................................................................................................32 

Chapter   2 .....................................................................................................................................35 

Endüstri 4.0/Toplum 5.0 ve Değişen Şartlarda Toplu Pazarlığı Yeniden 
Düşünmek (Ali İhsan Çelen) ........................................................................ 35 

Giriş................................................................................................................................................37 

1.Temel Özellikleri İle Endüstri 4.0/Toplum 5.0 ............................................................................37 

2.Endüstri 4.0/Toplum 5.0’da Çalışma İlişkileri ............................................................................42 

3.Endüstri 4.0/Toplum 5.0’da Bir Denge Mekanizması Olarak Toplu Pazarlık ...........................50 

3.1.Ana Hatlarıyla Toplu Pazarlık Süreci ......................................................................................51 

3.2.Toplu İlişkilerde Eğilimler ........................................................................................................55 

3.2.2.Toplu İlişkilerde Farklılaşan Kapsam ...................................................................................56 

3.2.3.Toplu İlişkilerde Ilımlaşma ...................................................................................................58 

3.2.4.Toplu İlişkilerden Bireysel İlişkilere ......................................................................................59 



 New Developments in Education and Social Sciences      

6 

3.3. Endüstri 4.0/Toplum 5.0’da Toplu Pazarlığın Artan Önemi ve Etkinliğini Arttırma Stratejileri
 .......................................................................................................................................................60 

Sonuç .............................................................................................................................................65 

Kaynakça .......................................................................................................................................67 

Chapter   3 .....................................................................................................................................71 

Whistleblowing Eyleminin Ahlaki Yaklaşımlar Çerçevesinde Ele Alınması 
(Selin Karaca) ............................................................................................. 71 

1. Giriş ...........................................................................................................................................73 

2. Whistleblowing Kavramı ............................................................................................................73 

3. Whistleblowing Eyleminin Ahlaki Yaklaşımlar Çerçevesinde Ele Alınması .............................74 

3.1. Whistleblowing Eyleminin Kant’ın Yaklaşımına Göre Ele Alınması......................................74 

3.2. Whistleblowing Eyleminin Faydacılık Yaklaşımına Göre Ele Alınması ................................77 

3.3. Whistleblowing Eyleminin Erdem Ahlakına Göre Ele Alınması ............................................78 

3.4. Whistleblowing Eyleminin Göreli Ahlak Yaklaşımına Göre Ele Alınması .............................80 

4. Sonuç.........................................................................................................................................81 

5. Referanslar ................................................................................................................................81 

Chapter   4 .....................................................................................................................................85 

Kentsel Kıyı Alanlarının Dönüşümü ve Kent Kimliği: Trabzon Kenti Örneği 
(Doruk Görkem Özkan, Duygu Akyol) .......................................................... 85 

1. Giriş ...........................................................................................................................................87 

2. Kıyının Kente ve Kullanıcılarına Sunduğu İşlevler Açısından Önemi ......................................88 

3. Kentsel Kıyı Alanlarında Dönüşüm ...........................................................................................90 

4. Trabzon Kıyı Dolgu Alanı ve Kentle İlişkisi ...............................................................................91 

5. Kıyı ve Kent Kimliği ...................................................................................................................92 

6. Referanslar ................................................................................................................................94 

Chapter   5 .....................................................................................................................................97 

Kaygı ve Bilişsel Risk Faktörleri (Ayşe Berna Sarı Arasıl, Nur Efşan Akıncı). 97 

1. Giriş ...........................................................................................................................................99 

2. Kaygı ve Bilişsel Risk Faktörlerine İlişkin Modeller ve Teoriler ............................................. 100 

3. Sonuç...................................................................................................................................... 103 

4. Referanslar ............................................................................................................................. 103 

Chapter   6 .................................................................................................................................. 107 



 New Developments in Education and Social Sciences      

7 

Eğitim Teknolojilerinin Öğrenme Öğretmen Sürecine Entegrasyonu (Cansu 
Şahin Kölemen) ......................................................................................... 107 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 109 

1.1. Teknoloji Kabul Modeli Nedir? ............................................................................................ 109 

1.2. Teknoloji Kabul Modeli 1 ..................................................................................................... 110 

1.3. Teknoloji Kabul Modeli 2 ..................................................................................................... 111 

1.4.Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology (UTAUT)) ................................................................................................................ 112 

2. Yeniliğin Yayılımı .................................................................................................................... 114 

3. Teknoloji Entegrasyon Sürecinde Yaşanılan Zorluklar ......................................................... 117 

4. Referanslar ............................................................................................................................. 117 

Chapter   7 .................................................................................................................................. 121 

Müzik Dersine Yönelik Bir Besteleme Yöntemi (Begüm Aytemur) ............... 121 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 123 

1.1. Müziksel Yaratma ................................................................................................................ 126 

1.2. Eğitim Aracı Olarak Besteleme ........................................................................................... 129 

1.3. Şarkı Besteleme Yöntemi ................................................................................................... 131 

2. Şarkı Besteleme Etkinliği ....................................................................................................... 132 

2.1. İhtiyaçların Belirlenmesi ...................................................................................................... 132 

2.2. Şarkının Amaçlarının Belirlenmesi ..................................................................................... 132 

2.3. Şarkının İçeriğinin Belirlenmesi .......................................................................................... 133 

2.4. Şarkının İçeriğinin Düzenlenmesi ....................................................................................... 134 

2.5. Şarkının Denenme ve Değerlendirme Süreci..................................................................... 136 

3. Sonuç ve Tartışma ................................................................................................................. 136 

4. Kaynakça ................................................................................................................................ 138 

Chapter   8 .................................................................................................................................. 143 

Kahramanmaraşlı Hanifi Yılmaz’ın Şiirlerinde Divan Şiirine Ait Unsurlar 
(Yakup Poyraz, Ayşe Toydemir) ................................................................ 143 

Giriş............................................................................................................................................. 145 

1. Şekil Bakımından ................................................................................................................... 145 

2. İçerik Olarak ........................................................................................................................... 153 

2.1. Aşk Kahramanları ................................................................................................................ 153 

2.2. Elif ........................................................................................................................................ 154 



 New Developments in Education and Social Sciences      

8 

2.3. Ayna..................................................................................................................................... 156 

2.4. Servi Ağacı .......................................................................................................................... 156 

2.5. Ney ...................................................................................................................................... 157 

2.6. Gül ile Bülbül ....................................................................................................................... 159 

2.7. Kervan ................................................................................................................................. 160 

2.8. Diğer Unsurlar ..................................................................................................................... 162 

2.9. Nazım Türleri ....................................................................................................................... 162 

3. Sonuç...................................................................................................................................... 165 

4. Kaynakça ................................................................................................................................ 165 

Chapter   9 .................................................................................................................................. 167 

Hâmî-i Mar’aşî’ye Ait “Olmayan Bilmez Beni” Redifli Murabba’ın Şerhi ve 
Değerlendirilmesi (Yakup Poyraz, Emine Kuşcu) ....................................... 167 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 169 

2. Hâmî-i Mar’aşî’nin “Olmayan Bilmez Beni” Redifli Murabba’ı ............................................... 170 

3. Hâmî-i Mar’aşî ve Niyâzî-i Mısrî Benzerliği ........................................................................... 175 

4. Sonuç...................................................................................................................................... 176 

5. Kaynakça ................................................................................................................................ 176 

Chapter   10 ................................................................................................................................ 179 

Kazdağı Ormanlarındaki Saf Topluluklar Halindeki Asli Ağaç Türlerine Yönelik 
Ekocoğrafik Bir Değerlendirme (Berna Hepbilgin) ...................................... 179 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 181 

1.1. Sahanın Genel İklim ve Topografik Özellikleri ................................................................... 182 

1.2. Saf Topluluklar Halindeki Egemen Ağaç Türlerine Yönelik Ekocoğrafik Özellikler ........... 185 

2. Referanslar ............................................................................................................................. 190 

Chapter   11 ................................................................................................................................ 193 

Türkiye’nin Turizm Fonksiyonu Bulunan Kıyı Bölgelerinde Sürdürülebilir 
Tarımın Planlanması (Cengiz Kahraman,  Gökhan Çaylı) .......................... 193 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 195 

2. Türkiye’nin Güneybatı Kıyılarında Tarım Hayatı ................................................................... 197 

3. Turizm Bölgelerinde Yüksek Verimli Tarım Alanlarının Tespiti ............................................. 199 

3.1 İklim ...................................................................................................................................... 199 

3.2 Sulama İmkanları ve Su Kaynaklarına Yakınlık .................................................................. 201 

3.3 Toprak Verimlilik Sınıfları ..................................................................................................... 201 



 New Developments in Education and Social Sciences      

9 

3.4 Eğim ve Drenaj Özellikleri .................................................................................................... 202 

3.5 Erozyon Şartları.................................................................................................................... 203 

3.6 Toprak Türü .......................................................................................................................... 204 

4. Bütünleşik Tarım-Turizm Alan Planlaması (BTTAP) ............................................................. 204 

Chapter   12 ................................................................................................................................ 209 

İnsan Kaynağı Yönetimi Bağlamında İş Sürekliliği Yönetiminde İletişimin Rolü 
(Lugen Ceren Gunes, Ender Durualp) ....................................................... 209 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 211 

2. İş Sürekliliği Yönetimi ............................................................................................................. 212 

3. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi ....................................................................................... 215 

4. İş Sürekliliği Yönetiminde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeri ................................ 216 

5. İş Sürekliliği Yönetiminde İletişimin Önemi............................................................................ 219 

6. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde İletişimin Rolü ......................................................... 222 

7. Yorum Ve Öneriler ................................................................................................................. 224 

8. Referanslar ............................................................................................................................. 225 

Chapter   13 ................................................................................................................................ 227 

Toplumsal Olaylara Müdahalede Kolluğun İletişimsel İşlevi Olarak Söylem 
(Mehmet Kaplan) ....................................................................................... 227 

1.Giriş ......................................................................................................................................... 229 

2. Topluluk ve Psikolojisi ............................................................................................................ 230 

3. Toplumsal Olaylarda Kolluğun İletişimsel İşlevi .................................................................... 235 

4. Farklı Kuramsal Yaklaşımlar Doğrultusunda Retoriğin (Söylemin) Kullanılması ................. 239 

5. Sonuç...................................................................................................................................... 241 

6. Kaynaklar ................................................................................................................................ 243 

Chapter   14 ................................................................................................................................ 245 

27 Mayıs 1960 Sonrası Askerî Vesayeti Meşrulaştırma Örneği Olarak Hürriyet 
ve Anayasa Bayramı (1963-1980) (Murat Karataş) .................................... 245 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 247 

2. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi ............................................................................................... 248 

3. 27 Mayıs 1960’tan 12 Eylül 1980’e Kadar Türk Siyasal Hayatı ............................................ 250 

4. 27 Mayıs Gününün Bayram Olarak Kabul Edilmesi .............................................................. 253 

5. Hürriyet ve Anayasa Bayramı Kutlamaları (1963-1980) ....................................................... 259 

6. 27 Mayıs Gününün Bayram Olmaktan Çıkarılması ............................................................... 263 



 New Developments in Education and Social Sciences      

10 

7. Sonuç...................................................................................................................................... 264 

Kaynaklar .................................................................................................................................... 265 

Chapter   15 ................................................................................................................................ 271 

Native and Non-Native Teachers’ Ethical Conceptions on Assessment 
Practices in EFL Contexts (Aysun Dağtaş, Senem Zaimoğlu, Semiha Gürsoy)
 ................................................................................................................. 271 

1. Introduction ............................................................................................................................. 273 

2. Theoretical Background ......................................................................................................... 274 

2.1. The role of ethics in language testing ................................................................................. 274 

2.2. Teachers’ Conceptions of Ethical Dilemmas in Testing..................................................... 275 

3. Method .................................................................................................................................... 276 

3.1. Participants .......................................................................................................................... 276 

3.2. Instrument............................................................................................................................ 276 

3.3. Procedure ............................................................................................................................ 277 

3.4. Data Analysis ...................................................................................................................... 277 

4. Results .................................................................................................................................... 278 

4.1. Power of tests...................................................................................................................... 278 

4.2. Professionalism ................................................................................................................... 280 

4.3. Professionalism ................................................................................................................... 282 

4.4. Validity ................................................................................................................................. 284 

4.5. Fairness ............................................................................................................................... 286 

4.6. Analysis across content categories .................................................................................... 287 

4.7. The correlation coefficients between teachers’ ethical conceptions and thoughts of what 
they would do ............................................................................................................................. 288 

5. Findings and Discussion ........................................................................................................ 289 

6. Conclusion .............................................................................................................................. 290 

7. References ............................................................................................................................. 291 

Chapter   16 ................................................................................................................................ 295 

Türkiye’de Sosyalist Hareketin İlk Parlamento Deneyimi ve Fraksiyonlaşmalar 
(Enver Emre Öcal) ..................................................................................... 295 

Giriş............................................................................................................................................. 297 

1. Türkiye İşçi Partisi’nin Kuruluşu ve Gelişimi .......................................................................... 298 

1.1. Aybar Öncesi Dönem .......................................................................................................... 298 

1.2. Mehmet Ali Aybar’ın Genel Başkanlığı Dönemi ................................................................. 299 



 New Developments in Education and Social Sciences      

11 

2. Türkiye İşçi Partisi’nin Parlamento Dönemi ........................................................................... 302 

3. Parti İçi Muhalefet ve Bölünmeler .......................................................................................... 309 

3.1. Parti İçi Muhalefetin Doğuşu ve İlk Ayrılıklar ...................................................................... 309 

3.2. Sadun Aren-Behice Boran ve Mehmet Ali Aybar Çekişmesi ............................................. 311 

3.3. Sosyalist Devrim-Milli Demokratik Devrim Çatışması ........................................................ 316 

Sonuç .......................................................................................................................................... 319 

Kaynakça .................................................................................................................................... 321 

Chapter   17 ................................................................................................................................ 325 

Verbal Communication Development in Children with Intellectual Disability 
(Nergis Ramo Akgün) ................................................................................ 325 

Introduction ................................................................................................................................. 327 

Biological basis of speech .......................................................................................................... 328 

Speech development ................................................................................................................. 329 

Prelingual phase ......................................................................................................................... 330 

Lingual phase ............................................................................................................................. 332 

Speech in early childhood .......................................................................................................... 334 

Speech in preschool period ....................................................................................................... 336 

Speech in the school period ....................................................................................................... 338 

Gnosogenic Pathology of the Verbal Communication .............................................................. 339 

Etiology of gnosogenic pathology of verbal communication ..................................................... 340 

Logopathy of gnosogenic pathology in verbal communication ................................................. 340 

Conclusion .................................................................................................................................. 341 

References ................................................................................................................................. 342 

Chapter   18 ................................................................................................................................ 349 

Development of Children’s Interest in Architecture through Drawing, Playing 
and Baking (Terane Burnak) ...................................................................... 349 

Introduction ................................................................................................................................. 351 

1. Theoretical Principles Of The Development Of Children’s İnterest İn Architecture ............. 353 

2. Development Of Chıldren’s Cognitive Interest In Architecture ............................................. 354 

2.1. Content, Forms And Methods Of Development Of Children’s Cognitive Interest In 
Architecture ................................................................................................................................ 354 

3. Research Into Development Of Children’s Cognitive Interest In Architecture ..................... 359 

Conclusion .................................................................................................................................. 360 



 New Developments in Education and Social Sciences      

12 

References ................................................................................................................................. 362 

Chapter   19 ................................................................................................................................ 363 

Magical Realism as a Postcolonial Narrative Strategy in Ngugi Wa Thiong’o’s 
Wizard of the Crow and Toni Morrison’s Beloved (Serap Sarıbaş) ............. 363 

1. Introduction ............................................................................................................................. 365 

2. Magical Realısm in Relatıon to Postcoloniality ..................................................................... 369 

2.1. What is Magical Realism?................................................................................................... 369 

2.2. Magical Realism and Post-Coloniality ................................................................................ 373 

2.3. Magical Realism in the Contemporary Novels in relation to Postcolonialism ................... 376 

3. Wizard of the Crow: A Postcolonial Novel Oscillating between Real and Magic ................. 377 

3.1. The adaptation of Gikuyu Culture via Magical Realism in WOC ....................................... 379 

3.2. The White-ache and the Black Resistance of the Characters ........................................... 386 

4. Speaking the Unspoken: The History of Slavery in Beloved ................................................ 389 

4.1. Magical Realism as a Postcolonial Narrative Technique in Beloved ................................ 389 

5. Conclusion .............................................................................................................................. 393 

6. References ............................................................................................................................. 394 

Chapter   20 ................................................................................................................................ 397 

Sivas Yöresine Ait Zili, Cicim Teknikli Heybe ve Torba Dokuma Örnekleri 
(Ebru Subaşı) ............................................................................................ 397 

Özet ............................................................................................................................................ 399 

Abstract ....................................................................................................................................... 400 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 400 

2. Makale Kapsamına Alınan Heybe ve Torba Dokumalarının Teknik Özellikleri .................... 403 

3. Sivas İline Ait Heybe ve Torba Dokuma Örnekleri ................................................................ 404 

4. Değerlendirme ve Sonuç ....................................................................................................... 408 

Kaynakça .................................................................................................................................... 410 

Chapter   21 ................................................................................................................................ 411 

Dünyada Yeni Turistik Eğilimler (İrfan Yaşar) ............................................. 411 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 413 

2. Yöntem ................................................................................................................................... 415 

3. Dünyada Turizm Ekonomisinin Genel Durumu ..................................................................... 415 

4. Turizme Yön Veren Küresel Trendler/Eğilimler ..................................................................... 416 

4.1. Küreselleşme ve Uzun Vadeli Ekonomik Eğilimler ............................................................ 418 



 New Developments in Education and Social Sciences      

13 

4.2. Sosyal Eğilimler ................................................................................................................... 418 

4.3. Siyasi Eğilimler .................................................................................................................... 419 

4.4. Çevre, Enerji ve Doğal Kaynaklar Eğilimler ....................................................................... 420 

4.5. Turizmde İşlemleri Kolaylaştıran Dijital Teknolojik Trendler/Eğilimler (Teknolojik 
Değişiklikler) ............................................................................................................................... 421 

5. Dünyadaki Diğer Turistik Gelişme Eğilimleri ......................................................................... 424 

6. Yeni Turistik Eğilimlerin Niteliği .............................................................................................. 426 

7. Geleceğe Dönük Bazı Yeni Turistik Eğilimler ........................................................................ 428 

7.1. Gastronomik Turizm ............................................................................................................ 429 

7.2. Dil Turizmi............................................................................................................................ 429 

7.3. Bütünsel (Holistic), Manevi (Spiritual) ve Yoga Turizmi ..................................................... 430 

7.4. Gönüllü Turizm .................................................................................................................... 430 

7.5. Yaratıcı Turizm .................................................................................................................... 430 

7.6. Eğitim Turizmi...................................................................................................................... 431 

7.7.Karanlık Turizm .................................................................................................................... 431 

7.8.Soya İlişkin Turizm Türleri.................................................................................................... 432 

7.9.Macera Turizmi..................................................................................................................... 433 

7.10.Uzay Turizmi ...................................................................................................................... 433 

7.11. Sanal Turizm ..................................................................................................................... 434 

8. Sonuç ve Öneriler................................................................................................................... 434 

Kaynakça .................................................................................................................................... 436 

Chapter   22 ................................................................................................................................ 443 

Almanya’da Camilerde Verilen Din Eğitiminde Karşılaşılan Problemler 
(Mehmet Müftüoğlu) .................................................................................. 443 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 445 

2. Yöntem ................................................................................................................................... 449 

3. Almanya’da Camiler ............................................................................................................... 450 

4. Almanya’da Camilerde Verilen Din Eğitiminin Önemi ........................................................... 452 

5. Camilerde Dini Bilgiler ve Kur’an Eğitimi ............................................................................... 454 

6. Camilerdeki Ders Konuları ve Metotları ................................................................................. 455 

7. Camilerde verilen din derslerinde karşılaşılan Problemler.................................................... 456 

a) Kişisel Problemler .................................................................................................................. 456 

i. Ailelerden Kaynaklanan Problemler ........................................................................................ 456 



 New Developments in Education and Social Sciences      

14 

ii. Çocuklardan Kaynaklanan Problemler................................................................................... 457 

iii. Din Görevlilerinden Kaynaklanan Problemler ....................................................................... 458 

b) Cami Binalarından Kaynaklanan Problemler ........................................................................ 459 

c) Ders Metotlarından Kaynaklanan Problemler ....................................................................... 459 

d) Politik Problemler ................................................................................................................... 460 

8. Sonuç ve Öneriler................................................................................................................... 460 

Chapter   23 ................................................................................................................................ 467 

Türkiye’de Gelir Dağılımı Sorunu (Melek Akdoğan Gedik) .......................... 467 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 469 

2. Gelir Dağılımı Tanımları ......................................................................................................... 470 

3. Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Nedenleri.................................................................................... 475 

3.Devletin Gelir Dağılımına Müdahale Araçları ......................................................................... 477 

4. Gelir Dağılımı Ölçüm Yöntemleri ........................................................................................... 479 

5.Türkiye de Gelir Dağılımı İncelemesi (Gelir Dağılımı Eşitsizliği Ölçümleri) ........................... 481 

5.1 Yıllara Göre Türkiye’de Gini Katsayıları .............................................................................. 484 

5.2.Yıllara Göre Türkiye’de Paylar Yüzdesi Analizi ................................................................... 486 

6. Sonuç Ve Öneriler .................................................................................................................. 487 

7. Kaynakça ................................................................................................................................ 489 

Chapter   24 ................................................................................................................................ 491 

Eleştirel Söylem Analizinde Güncel Eğilimler: Profesyonel Söylem, 
Metindeşlik ve Söylemdeşlik (Merve Geçikli) .............................................. 491 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 493 

2. Eleştirel Söylem Analizi .......................................................................................................... 495 

2.1. Profesyonel Söylem ............................................................................................................ 497 

2.2. Metindeşlik........................................................................................................................... 499 

2.3.Söylemdeşlik ........................................................................................................................ 502 

3. Sonuç...................................................................................................................................... 505 

4. Referanslar ............................................................................................................................. 506 

Chapter   25 ................................................................................................................................ 511 

İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi (Mesut Atasever, Esra 
Çimen) ...................................................................................................... 511 

Öz ............................................................................................................................................... 513 

Abstract ....................................................................................................................................... 514 



 New Developments in Education and Social Sciences      

15 

1.Giriş ......................................................................................................................................... 514 

2.Literatür Taraması ................................................................................................................... 515 

3.İş Tatmini ................................................................................................................................. 516 

4. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ............................................................................................. 517 

5.  Uygulama .............................................................................................................................. 519 

5.1.Amaç..................................................................................................................................... 519 

5.2.Yöntem ................................................................................................................................. 519 

5.3.Bulgular ................................................................................................................................ 520 

6.Sonuç Ve Değerlendirme ........................................................................................................ 530 

Kaynakça .................................................................................................................................... 531 

Chapter   26 ................................................................................................................................ 533 

Antikçağda Paphlagonia Bölgesi’nde Üretim ve Ticaret (Mesut Kınacı) ...... 533 

1.Giriş ......................................................................................................................................... 535 

Kısaltmalar ve Kaynakça............................................................................................................ 544 

Antik Kaynaklar........................................................................................................................... 544 

Modern Eserler ........................................................................................................................... 549 

Chapter   27 ................................................................................................................................ 551 

COVID-19 and Debt Burden on Emerging Markets; Analysis and Policy 
Recommendations (Nurhan Toğuç) ........................................................... 551 

1.Introduction .............................................................................................................................. 553 

1.1. Literature Review ................................................................................................................ 554 

2.COVID-19 And Emerging Markets ......................................................................................... 554 

2.1.Emerging Markets And Dollar Liquidity ............................................................................... 554 

2.2.Emerging Market’s External Debt ........................................................................................ 555 

3. COVID-19 And IMF’s Role ..................................................................................................... 556 

4.COVID-19 And Global Growth: ............................................................................................... 557 

5.Conclusions And Policy Recommendations ........................................................................... 558 

5.1.Policy Reccomentations for EM decision makers; .............................................................. 558 

References ................................................................................................................................. 559 

Chapter   28 ................................................................................................................................ 561 

Yoksulluğun Belirleyicileri Olarak Göç Ve İstihdam: Dinamik Panel Veri 
Yöntemi İle Türkiye Üzerine Bölgesel Bir İnceleme (Süha Çelikkaya, 
Muhammet Atila) ....................................................................................... 561 



 New Developments in Education and Social Sciences      

16 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 563 

2. Yoksulluk ................................................................................................................................ 564 

3. İç Göçler ................................................................................................................................. 565 

4. Türkiye’de Yoksulluk Ve İç Göç İlişkisi .................................................................................. 566 

5. Literatürde Yoksulluk İle Göç, İstihdam İlişkisini İnceleyen Çalışmalar ................................ 568 

6. Çalışmanın Metodolojisi Ve Ekonometrik Analiz ................................................................... 571 

Sonuç .......................................................................................................................................... 574 

Kaynakça .................................................................................................................................... 575 

Chapter   29 ................................................................................................................................ 581 

Mekân Ve Mobilya Tasarımında Biyomimikri Kavramı (Şüheda Şahin, Seçil 
Şatır) ......................................................................................................... 581 

Özet ............................................................................................................................................ 583 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 584 

1.1. Yöntem ................................................................................................................................ 584 

2. Biyomimikri Kavramı .............................................................................................................. 584 

2.1. Biyomimikri Kavramı Temelinde İç Mimarlık Örnekleri ...................................................... 586 

2.2.  Biyomimikri Kavramı Temelinde İç Mimarlık Örneklerinin Matris İçinde Analizleri .......... 591 

2.3.Biyomimikri Kavramı Temelinde Uluslararası Örneklerin Yorumları .................................. 592 

3.  Türkiye’de Gözlemlenmiş Biyomimikri Örnekleri .................................................................. 592 

3.1. Türkiye’de Gözlemlenmiş Biyomimikri Örneklerin Analizi .................................................. 594 

3.2. Matris İçindeki Biyomimikri Analizlerinin Yorumu ............................................................... 594 

4. Bulgular Ve Sonuç ................................................................................................................. 595 

5. Kaynaklar ................................................................................................................................ 595 

Chapter   30 ................................................................................................................................ 597 

Öz-Değerlendirmenin Okul Gelişimine Katkısı (Tuba Aydın Güngör) .......... 597 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 599 

SEF (Self - Evaluation Form) Kendi Kendini Değerlendirme Formu ........................................ 602 

Okullar SEF’ leri nasıl yazıyorlar?.............................................................................................. 604 

8 Ülkenin Okul Geliştirme Çalışmaları ....................................................................................... 607 

2. Referanslar ............................................................................................................................. 612 

Chapter   31 ................................................................................................................................ 617 

Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’na Kayıtlı Genç Girişimcilerin Finansman 
Durumu ve Banka Kredisi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma (Volkan Dayan) 617 



 New Developments in Education and Social Sciences      

17 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 619 

2. Literatür Araştırması ............................................................................................................... 619 

3. Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’na Kayıtlı Genç Girişimcilerin Finansman Durumu ve 
Banka Kredisi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma ......................................................................... 620 

3.1. Araştırmanın Sonuçları ....................................................................................................... 622 

4. Sonuç ve Genel Değerlendirme............................................................................................. 628 

5. Referanslar ............................................................................................................................. 630 

Chapter   32 ................................................................................................................................ 633 

Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Yaşlılık Alanında Gerçekleştirmiş Oldukları 
Sosyal Belediyecilik Faaliyetlerine İlişkin Bir Değerlendirme (Yunus Bayram)
 ................................................................................................................. 633 

Giriş............................................................................................................................................. 635 

1. Yaşlılık Dönemi ve Özellikleri ................................................................................................ 636 

1.2. Yaşlılık Döneminin Psikolojik ve Sosyal Yönleri ................................................................ 638 

2. Sosyal Belediyecilik ................................................................................................................ 639 

3. Türkiye’de Belediyelerin Yaşlılara Yönelik Sosyal Belediyecilik Faaliyetleri ........................ 641 

3.1. Belediyelerin Yaşlılara Yönelik Hizmet Veren Birimleri ...................................................... 641 

3.2. Belediyelerde Yaşlılara Yönelik Olarak Verilen Evde Bakım Hizmetleri ........................... 642 

3.3. Belediyelerin Huzurevi Hizmetleri ....................................................................................... 644 

3.4. Belediyelerin Yaşlılara Yönelik Gerçekleştirdiği Projeler ................................................... 644 

3.4.1. Yaşlılara Hizmet Merkezi ................................................................................................. 645 

3.4.2. Sosyal Bakım Projesi ....................................................................................................... 645 

3.4.3. Yaşlı Lokali Projesi ........................................................................................................... 645 

3.4.4. Yaşlı Bilgi Erişim Merkezleri ............................................................................................ 647 

3.4.5. Yaşlı Yaşam Merkezleri ................................................................................................... 647 

Sonuç ve Öneriler ....................................................................................................................... 648 

Chapter   33 ................................................................................................................................ 653 

Algoritmik Kompozisyon Yöntemiyle Oluşturulan Bir Eserin Orijinalini 
Yansıtma Durumu: Ali Rifat Çağatay Örneği   (Begüm Aytemur) ................ 653 

1. Giriş ........................................................................................................................................ 655 

1.1. Markov Modeli ..................................................................................................................... 656 

1.2. Algoritmik Kompozisyon...................................................................................................... 657 

2. Yöntem ................................................................................................................................... 659 

2.1. Araştırmanın Modeli ............................................................................................................ 659 



 New Developments in Education and Social Sciences      

18 

2.2. Örneklem Eseri.................................................................................................................... 659 

2.3. Veri Toplama Aracı ............................................................................................................. 659 

2.4. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi ............................................................................. 659 

3. Bulgular................................................................................................................................... 663 

3.1. Perdelerin Kullanım Sıklığı Analizi...................................................................................... 663 

3.2. Ses Alanı Analizi ................................................................................................................. 664 

3.3. Algoritmik Kompozisyon Örneğinde Seyir Analizi .............................................................. 665 

3.4. Perdelerin “Üç Dizilimli Markov Modeli”ne Göre Ezgisel Hareket Analizi ......................... 666 

3.5. Bestelere Ait Aralıkların Analizi........................................................................................... 667 

3.6. Ritimsel Analiz ..................................................................................................................... 668 

4. Sonuçlar ve Tartışma ............................................................................................................. 670 

Kaynakça .................................................................................................................................... 671 

Chapter   34 ................................................................................................................................ 675 

Endüstri 4.0 Ve Yenilik Yönetimi (Hilal Serter, Celaleddin Serinkan)........... 675 

1.Giriş ......................................................................................................................................... 677 

2. Endüstri Devrimleri Ve Endüstri 4.0 ....................................................................................... 678 

3. Endüstri 4.0’ın Bileşenleri ...................................................................................................... 681 

3.1. Nesnelerin İnterneti ............................................................................................................. 681 

3.2. Blok Zinciri ve Dijital Para Birimleri ..................................................................................... 683 

3.3. Yapay Zekâ ......................................................................................................................... 685 

3.4. Eklemeli İmalat-3D Yazıcı ................................................................................................... 686 

3.5. Sanal ve Artırılmış Gerçeklikler .......................................................................................... 686 

4. Yenilik Kavramı Ve Yenilik Türleri ......................................................................................... 687 

5. Yenilik Yönetimi ...................................................................................................................... 689 

5.1. Yenilik Süreci ....................................................................................................................... 689 

5.2. Yenilik Kaynakları ................................................................................................................ 690 

5.3. Yenilik Stratejileri ................................................................................................................. 693 

5.3.1. Saldırgan Strateji.............................................................................................................. 693 

5.3.2. Savunmaya Yönelik Strateji ............................................................................................. 694 

5.3.3. Taklitçi ve Bağımlı Stratejiler ........................................................................................... 694 

5.3.4. Geleneksel ve Fırsatları İzleme Stratejileri...................................................................... 695 

5.4. Yenilik ve Rekabet Gücü..................................................................................................... 695 

6. Endüstri 4.0 Ve Yenilik Yönetiminin İlişkisi Ve Önemi .......................................................... 696 



 New Developments in Education and Social Sciences      

19 

7. Sonuç...................................................................................................................................... 699 

8. Kaynakça ................................................................................................................................ 700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 New Developments in Education and Social Sciences      

20 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPTER   1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erzurum Yöresi Âşıklarının Etnomüzikolojik Açıdan Önemi 

(Ahmet Selçuk Bayburtlu) 

 

 

New Developments in 

Education and Social 

Sciences  



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   1 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   1 

23 

 

Erzurum Yöresi Âşıklarının Etnomüzikolojik Açıdan Önemi 
 
 

Ahmet Selçuk Bayburtlu 

1Şırnak Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Şırnak 
E-mail: selcuk.bayburtlu.025@gmail.com 

 

1. Giriş 

Müzik duygu ve düşüncelerin sesler yoluyla planlanmış şeklidir. Aynı 

zamanda bir hedef ile yöntemle belirli bir güzellik anlayışı bağlamında 

birleşmiş sesler ile işlenerek aktarılan estetik bir bütün olarak 

değerlendirilmektedir. Tarihi olarak incelendiğinde kültürün, bölge ve şahıs 

bazında benzerlik ve farklılıklar göstermekte olduğu belirtilmektedir 

(Bayburtlu, 2016: 264). İnsanın doğadan aldığı her şeyin kültür olarak 

tanımlanması mümkündür. Akademik yayınlardan edinilen bilgiler ışığında; 

bir ya da birden fazla toplumun tarihsel süreç çerçevesinde edindiği 

deneyimleri ve ürettiği şeyleri nesiller aracılığıyla aktarılan değerlerin 

tümüne kültür denilmektedir.  

Bu bağlamda değerlendirildiğinde müzik kültürü toplumdaki bir bireye 

genel kültür kazandırmakta ve bunun yanı sıra müzik sanatı ile ilgili bilgi, 

beceri, tutum ve davranışlar edinmelerini sağlamaktadır. Ayrıca ahlak 

kuralları, gelenek ve birçok yetenek ve alışkanlıkları kapsayan bir bütün 

olarak betimlenmektedir (Günay, 2006: 99). 

Türkiye’nin coğrafi bakımdan farklı özelliklere sahip olduğunu söylemek 

mümkündür. Özelliklerin ortak olması bölge insanının düşünce ve 

duygularını yansıtmaktadır. Yöresel müziklerimiz ise pek çok ortak özellik 

göstermesine rağmen icra edilmesi yönüyle farklılıklar göstermektedir. 

Bunlar; çalma biçimi, ezgi veya ritim açısından değerlendirilebilir. 

Türk halkının sözü ve müziği çerçevesinde coğrafi konumu, kültürü, 

tarihi, sosyolojik ve ekonomik yapısını yansıtan bazı ögeler bulunmaktadır. 

Bu bağlamda incelendiğinde; ozanlar ve akabinde de aşıklar tarafından 

tarihin akışı ile anonimlik özelliği bağlamında bestelenmiş olan türküler 

vardır. İlaveten, el işi, edebiyat, dil, deyiş, inanışlar, seyirlik oyunlar, 

görenekler, gelenekler, köy hayatı ve yanı sıra çeşitli halk oyunlarından da 

bahsedilmektedir (Budak, 2006: 12). Toplumları birbirinden ayıran birçok 

özellik olmasının yanı sıra en önemli özellikler ise kültür ve müziktir. Bölge 

insanının kültürel kimliğini koruması için yöresel özellikleri, gelenek ve 

göreneklerini, yöresel halk ezgilerine önem vermesi gerekmektedir.   
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1.1.Kültür Kültürel Kimlik ve Yöresel Halk Ezgileri  

Her müzik türü kendi topluluğundan izler taşımaktadır. Bayburtlu ’ya 

göre: “Müzik türünün şekillenmesinde bireylerin yaşadığı toplumun izleri 

etkin olmaktadır. Bu sebeple bireylerin yaşam tarzı aynı zamanda onların 

kültürleri hakkında da bilgi vermektedir. Toplumların kültürel yapısı, 

inançları, görenekleri ve geleneklerine ilaveten onların sosyal ve ekonomik 

durumları da müziklerine yansımaktadır. Bu sebeple, kültür ile kültürel 

kimliğe yönelik kavramları iyi analiz etmek gerekmektedir (Bayburtlu, 2016: 

264). 

Bir halk veya toplumun maddi ve manevi çerçevede oluşturduğu 

ürünlerin tamamı kültür olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda bazı temel 

fizyolojik ihtiyaçların (yiyecek, giyecek, barınak, korunak gibi) edinilmesi 

için kullanılmış olan her türlü araç- gereç ve tekniğin uygulanması da bu 

kapsamda değerlendirilmektedir. İlaveten, fikir, bilgi, düşünce, yaşam tarzı, 

inanç ve tutumlar gibi tüm davranış biçimlerinin varlığını da söylemek 

mümkündür (Örnek, 1971: 148). 

Bireylerin, bazı büyüklük ve nitelikteki toplulukların “kimsiniz, 

kimlerdensiniz?” şeklindeki verdikleri cevaplar: “Kimlik nedir?” sorusunun 

karşılığıdır (Güvenç, 1993: 3). 

İnsan toplumsal bir varlıktır ve çevresi ile iletişim halindedir. Bu 

iletişimden doğan duygu ve düşünceler bireysel olarak kişiliğimizi, karakter 

yapımızı ortaya koymakla birlikte değişik anlam ve içeriklerle de müzik 

kimliğimizi ortaya koyarak bireyden toplumsallaşmaya götürmektedir.  

Müzik bireylerin kimliğini oluşturan bir kültürdür. Bu bağlamda simgeler 

ve davranış biçimlerinin ekspresyonudur. İnsan toplumsal bir varlıktır. Sosyal 

çevresiyle etkileşimi ve iletişiminde sözcüklere sesler vasıtasıyla 

tecrübelerini, duygu ve düşüncelerini anlatmakta ve farklı anlamlar 

yüklemektedir. Bunun neticesinde de müziğin temel yapısı oluşmaktadır. Bu 

yüklenen anlamlarda diğer bireylerle paylaşıldığında müziğin 

toplumsallaştığı görülmektedir (Kaplan, 2005: 78). 

İnsan bireysellikten toplumsal bir yapıya büründüğü zaman ortaya bir 

kültür kavramı çıkmaktadır. Kültürün pek çok tanımı yapılmış ve pek çok 

disiplin ile ilişkilendirilmiştir. Fakat kültürün en belirgin görüldüğü disiplin 

müziktir.   

Merriam, müzik incelenmesinde kültür çerçevesinde alan çalışmasının 

oldukça önem arz ettiğini ifade etmektedir. Yani, müzik ile kültür 

bağlantısını araştırmakta olan her bireyin ham olan kaynakları toplamak, 

etkin ve verimli bir araştırma yapmak ve onu aktif bir halde incelemek için 

alan çalışmasına ihtiyacı vardır (Rice, 1987: 469-488). Belli bir yöreye özgü 

insanların söylediği, o yörenin enstrümanların kullanılmasına ilaveten yöreye 
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ait ağız-şive ile yorumladıkları müzik türü “Yöresel Halk Ezgisi” olarak ifade 

edilmektedir. 

Toplumdaki her kültürün iç dünyasını anlatmakta olan ve kişiler 

arasındaki duygusal bağı güçlendiren müziği bulunmaktadır. Bununla ilgili 

pek çok örnek sunmak mümkündür. Mesela; punk, tasavvuf, tango, yeşil pop, 

Anadolu pop, rock&roll, blues, kanto, heavy metal gibi (Kaplan, 2005: 81). 

Anlaşıldığı üzere her yörenin kendi özelliklerini yansıtan bir müzik türü 

bulunmaktadır. Toplulukların her birini diğerinde ayıran özellikleri 

bulunmaktadır. Bunlar sayılamayacak kadar çoktur. Anadolu insanının ise en 

belirgin kültürel özelliklerini yaşatan ve yansıtan ozan ve âşıklardır.  

Budak’a (2006: 12) göre; Sosyo-ekonomik durum, coğrafi konum, kültür 

ve tarih dünyada toplumların farklılaşmasında belirleyici özellikler 

kapsamındadır. Bu bağlamda söz ve müziği ile; kültür, tarih, coğrafi durum 

ve sosyo-ekonomik yapısı kapsamında Türk halkını en canlı şekilde 

yansıtmakta olan ögeler bulunmaktadır. Ozanlar ve sonrasında da âşıkların 

tarihi akış ile anonimlik özelliğine sahip türküler bu ögelerdendir. İlaveten, 

gelenek-görenekler, edebiyat, dil, giyim, inanış, el becerileri/işi, seyirlik olan 

oyunlar, çeşitli halk oyunları (köy hayatına yönelik), deyişlerde bu ögeler 

bağlamında değerlendirilmektedir. İfade edilen bu ögeler Türk halkının değer 

yargısının bir resmidir veya bu değer dizgesinin bir görüntüsünün Türk halkı 

olduğu söylenebilir. 

Müziğin benimsenmesi bazı unsurlarla kurabildiği köprülere bağlıdır. 

Belli ritimlerin ses düzenleriyle birlikte dinleyicide çağrışımlar yapmasına, 

bireyde bazı duyguları uyandırmasına (duygu, heyecan vs.) ve yaşantılarına 

dikkat çekmesine bağlı olarak bu bağ kurulabilir. Kültürel yapıya ilişkin 

müziksel anlatımını kavramamızda, dilin nasıl kullanıldığı ve seçilmiş olan 

sözcüklerin ses perdesine yerleştirilmesinin nasıl gerçekleştiği yol gösterici 

olacaktır. Ezgisel yapıdaki duygusal anlam, kültürel birikim ve değerler 

açısından farklılık gösterecektir (Kaplan, 2005: 61). 

Anadolu farklı bölgelere sahip olmasının yanı sıra coğrafi yönden de 

oldukça çeşitlidir. Türküler eşliğinde duygu-düşünceler ifade edilse de 

yöresel farklılıkların bölgeden bölgeye değiştiğini söylemek mümkündür. 

Çalma şekli, söyleyişler, ritim ve ezgisel unsurlar bu farklılıklar kapsamında 

değerlendirilmektedir (Bayburtlu, 2016: 265).  

2. Yöntem 

Araştırma Modeli 

Çalışmada, genel tarama modeli yöntemi kullanılmıştır. Bu modelde, 

evrenin çok fazla sayıdan oluşması hakimdir. Bu evren hususunda genel 

olarak bir yargıya ulaşmak için evrenin tamamı veya ondan alınmış olan bir 
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grup, örnek ya da örnekleme yönelik yapılan tarama düzenlemeleri söz 

konusudur (Karasar, 2010).  

Araştırmanın Amacı   

Araştırma, Erzurum yöresinde yaşamış halk ozanları ve Âşıklarını 

tanımak, halk ezgilerindeki önemini kavramak ozanlarımızın 

etnomüzikolojik açıdan Erzurum yöresi müzik kültürünü katkılarını saptamak 

amacı ile yapılmıştır. 

3. Etnomüzikoloji 

Müziğin kültürel anlamda ele alınması ve incelenmesine dayalı bilim 

dalına “etnomüzikoloji” denmektedir.  

Etnomüzikoloji bir topluma yönelik müziği incelerken bazı durumları göz 

önünde bulundurmak durumundadır. “O” müziğe ait yaşadığı ortamın dikkate 

alınması ve kültürel bağlamda anlaşılması oldukça önem arz etmektedir. 

Eserin yapısı, oluştuğu koşulların nasıl olduğu, dinleyici perspektifinde 

müzik dinleme tutumları, müziğin yorumlandığı ortamların nasıl olduğu, 

müzisyenler, dinleyiciler ve alakalı faktörleri inceleyerek eserlerden elde 

etmiş olduğu veriler ile kültür&müzik bağlantısını ortaya çıkarma şansı 

bulabilir. Anadolu’nun tarihsel ve sosyal açıdan ilerlemesi, yöresel 

farklılıklarına uygun şekilde içerisinde barındırması türküler ile mümkün 

olabilmektedir (Karkın ve Karaburun, 2012). Etnomüzikoloji, müzikolojinin 

bir alt disiplinidir ve disiplinler arasında büyük öneme sahiptir. Birçok bilim 

dalı ile de ilişkisi vardır. Bunlar; Tarih, Etimoloji, Antropoloji, Sosyoloji, 

Semiyotik, Matematik ve başka diğer dallardır. 

Müziğin anlamına ulaşmak, ondan alınacak hazzı azaltmamakla birlikte 

aksine bunu arttırmaktadır. Sanattan alınan hazzı iki türlü incelemek 

mümkündür. İlki; sıklıkla yaşanmış olan deneyimdir. Bir nevi hayatın 

sorunlarından kaçıştır. Diğeri ise; belleğin duyumlar yoluyla gerçek 

dünyanın, şahsın hayatının ve düşüncesinin gizemli kalan yanına hayat 

vereceği bir coşku olarak betimlenmektedir (Finkelstein, 1996: 9).  

Tarih süresince devamlı evrim içinde olmamakla birlikte müzik 

kapsamında bilime dair ve akılcı bir yöntemle araştırmalar yapıldığı 

görülmektedir. Mesela, Pythagoras M.Ö. VI. yy’da bir çalışma yapmıştır. Bu 

çalışmada sayı kuramlarını müziğe uygulamıştır. Bu bağlamda ses aralık 

ölçülerindeki oranları tespit etmiştir. Bu açıdan ona “ilk müzik bilgini” 

demenin yerinde olacağı söylenebilir (Mimaroğlu, 1995: 186-187).  

Müziği inceleme de herhangi bir durumu incelemek gibidir. Başka bir 

konuyu inceleyen araştırmacı, ele almış olduğu konuda ne, neden ve nasıl 

gibi bazı sorulara yanıt aramaya ve açıklamaya çalışır. Müzik perspektifinden 
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incelendiğinde de durum farklı değildir. Bu alandaki araştırmacı da ele almış 

olduğu bir müzik eserini, seslendirilen bir parçayı, çalgı veya karşılaşmış 

olduğu müziğe ait olguyu belirtilen sorular (ne, neden, nasıl) çerçevesinde 

yanıt aramaya yönelir (Özer, 1997: 1). Müzik estetik deneyim olarak 

görülmekte ve ele alınan müzik kendi içerisinde estetik özelliklere 

bürünmekte ve buna yönelmektedir.  

Geleneksel kapsamda incelendiğinde Müzikolojinin öncelikli fonksiyonu, 

müziğe dair bilgi bütününe yenilikler eklemek ile kompozisyon ve 

seslendirmenin güçlenmesine katkı sağlamak olmuştur. Bu şekilde 

bakıldığında, Müzik biliminin işlevinin esasında Etnomüzikoloji olduğunu 

söylemek mümkündür. Yani, inceleme alanını “Toplum bilimsel” denilen 

unsurları kapsayacak şekilde büyütmektir (Özer, 1997: 7). 

4. Erzurum Yöresi Halk Ezgileri 

Araştırmanın bu bölümde Erzurum Yöresi halk ezgilerinin özelliklerine 

değinmeden önce Türk Halk Müziği hakkında bilgi verilmiştir.  

Türk halk müziği (türkü ve oyun havaları) eserleri Türkiye’deki müzik 

çeşitlerinden biridir. Bu eserler Türk insanının birçok duygusuna tercüman 

olur ve ışık tutar. Onların sevinci, sitemi, coşkusu, üzüntüsü, heyecanı ve 

kızgınlığı gibi duygusal durumlarında rol oynar. İlaveten, yaşanılan mekanın 

beşeri ve fiziki özellikleri hakkında da bilgi verir. Bu bağlamda sözlü ya da 

sözsüz ezgilerin tümü bu türde değerlendirilir. Adından da anlaşıldığı gibi 

Türk halk müziği halk ile bütünleşmiş olup halka mal olmaktadır. halkın 

içinden çıkmış olduğu ve halka mal olduğu için monoton/tekdüze bir yapıda 

olmayan ezgi, söz yapısı, usul ve makama (ayak) sahip olduğu için anlatılıp 

sınıflandırma yapılması çok kolay değildir ve bu bağlamda karmaşık bir 

yapıya sahip olduğu ifade edilmektedir. Bir ezginin halk müziği kapsamında 

değerlendirilebilmesi için halkın duygu-düşünceleri, ortak mücadeleleri ve 

geçim kaynakları, ortak dertleri ve kazanmış oldukları başarıları, ortak olan 

kahramanları, doğanın kendisi, kimi hayvanlarla olan ilişkileri ele alınmış 

olan sözler ile donanmış yalın, fakat içten gelen ezgiler ve bu ezgi ile sözlerin 

anonimlik kapsamında olması gerekmektedir (Birdoğan, 1988). 

Halk müziği pek kaynaktan beslenmektedir ama en fazla iki büyük 

kaynaktan beslenmektedir. Âşık ve Ozanlardır.  

Batı Türkleri tarafından halk şair musikişinaslarına “âşık” ismi verilmişt ir 

(Öztuna, 1990: 270). Bir kişi ya da şeye karşı aşırı şekilde sevgi duyan kimse 

de kelime anlamı olarak açıklanmaktadır. Yine, bir hazırlığa sahip olmadan 

şiir okuyan, aynı zamanda şiirlerini ekserisi saz eşliğinde Tasavvufi yönlerini 

icra eden ve halk hikayelerini anlatmakta olan kişi olarak ıstılahta 

belirtilmektedir (Kuzucu, 1997: 2). 
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Ozan ise; İslamiyet’in kabul edilmesinden önce Türk halk musikisi ile 

şiirinde, halk şair musikişinasına verilmiş olan adın en ünlü olanıdır. 

Ozanlara daha sonrasında “saz şairi” ve “âşık” denilmiştir (Öztuna, 1990: 

174). İlaveten, Türkler İslamiyeti kabul etmeden önce koşuklarını hece 

vezniyle düzenlemişlerdir. Koşuklarını “Kopuz ve Çöğür” adı verilen sazlarla 

okuyan halk şairlerine Ozan denmektedir. Yanı sıra Kam ve Baksı’da Ozan 

olarak adlandırılmaktadır (Kuzucu, 1997: 2). 

4.1. Yörenin Müzikal Özellikleri 

Toplumun en önemli üyelerinden biri olan insan, genel kültüre ilaveten 

müzik sanatına yönelik bazı kazanımlar elde etmektedir. Bu kazanım müzik 

kültürü olarak izah edilmektedir. Müzik sanatına ait tutum-davranışlar, bilgi 

ve becerilerle müzik ortamlarında geçerli olan ahlaki kurallar, gelenekler ve 

benzeri başka yetenekleri kapsamakta olan kompleks bir bütün kapsamında 

değerlendirilmektedir (Günay, 2006: 99). 

Her milletin kendi halkına özgü genel folklor kuralları ortamında oluşan 

bir sanatı bulunmaktadır. Örf, adet ve gelenekler doğrultusunda gelişen halk 

sanatı; ritm ve ezgiyi kapsıyorsa “halk müziği”, söz ve şiiri içeriyorsa “halk 

edebiyatı”, bir takım ritmik hareketlerden teşekkül ediyorsa “halk oyunları” 

çerçevesinde kültür varlığını göstermektedir (Hoşsu, 1997: 3). 

 Erzurum ve komşu iller türkü repertuarı açısından oldukça zengin bir 

yapıya sahiptir. Erzurum’daki türküler içinde yiğitlik, cesurluk, mertlik, ağıt, 

aşk, sevda, hasret ve kahramanlık kavramlarını barındıran türkülerden 

oluşmaktadır. İlaveten, bu yöreye özgü türküler genel olarak 4-5 ses içinde 

oluşmaktadır. 1 oktav olan türküler çok az bulunmaktadır. Türkülerde genel 

olarak uşşak, hüseyni, hicaz seyir özelliklerine rastlanmaktadır (Bayburtlu, 

2016: 266). 

Erzurum yöresinde, kültürel etkileşimlerin yoğun olarak hissedildiği konu 

başlıklarından biri olan ”müzik” alanında da, bu etkileşim; yörenin sahip 

olduğu türkülerde ritmik ve melodik özellik olarak kendini göstermiştir. 

Örneğin; Azeri Halk Müziğinde karşımıza çıkan 12/8’lik ritim kalıbı ve 

segâh makamı, Erzurum yöresi türkülerinde de bariz bir şekilde 

hissedilmektedir. Erzurum yöresinde müzik kültürü kuşaktan kuşağa 

aktarılmış olup günümüze kadar ulaşmıştır. Bu aktarımda edebiyatımızın ve 

kültürümüzün yegâne temsilcileri âşıkların etkisinin büyük ölçüde olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir (Terzioğlu, 2016). 

 Âşık, Türk Halk Edebiyatında yaklaşık XVI. Asrın başlarından beri 

ortaya çıkan bir sanatçı türüdür. Bu yönü ile eski destan geleneğini devam 

ettirmek, başka bir yönü ile sevda şiiri söylemekle vazifelendirilmiştir 

(Sezen, 1994: 340). Âşıkların başlıca özelliği, eskilerin “irticalen” dedikleri 
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yolla düşünüp vakit geçirmeden şiir söylemeleridir. Âşık kelimesinin genel 

anlamının yanı sıra özel anlamı da bulunmaktadır. Önceki “saz şairi” ve 

“halk şairi” deyimleri yaygınken, son zamanlarda bu özel anlam yerine “halk 

ozanı” sözü kullanılmaktadır (Boratav, 1973: 21). 

  Bu tanımlardan yola çıkarak Âşık ve Halk Ozanlarının yöresel 

kültürdeki yeri ve önemi gelecek kuşaklara yöresel kültürel özellikleri ve 

halk ezgilerinin aktarmasındaki önem anlaşılmaktadır. 

4.2. Erzurum Yöresi Âşıkları 

Saz şairleri, bestekarlar kendi içinde yer aldığı toplumun duygu, düşünce, 

his, siyasi ve ekonomik kaygılarına değinirler. Kısaca toplumda yaşanan 

problem ve üzüntülere, sevinç ve hüzünlere tercüman olurlar. Yaşanan 

sorunları en ince ayrıntısına kadar irdeleyen ve her konuda topluma dikkatle 

yaklaşan, bunları ise hikaye, şiir ve enstrüman eşliğinde dile getiriler.  

Anadolu saz şairleri Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde yoğun olarak 

görülmekteler. Erzurum ise Selçuklu döneminden itibaren yüzyıllar boyunca 

âşıklar yetiştirmiş ve bunu bir gelenek haline getirmiştir. Bu gelenek usta 

çırak ilişkisi içerisinde devam etmiştir. Buda kültürel bir döngü ile günümüze 

kadar gelmiştir.  

Erzurum coğrafi konumu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Doğu 

Anadolu’nun merkezi olarak bilinen geçmiş tarihi ve kültürü ile ipek yolu 

üzerinde bulunmasından nedeni ile âşıklık ve ozanlık geleneği büyük önem 

taşımaktadır.  

Halkın yüzyıllarca devam eden bazı duyguları (sevinç, aşk, zevk, kin, 

nefret, acı, çile, dünya görüşü), yani yaşam tarzı, halk şiirinin dizelerinde ezgi 

öbeği ile beraber işlenmektedir. Türkiye’de ve özellikle Doğu Anadolu 

Bölgesinde yetişen âşıklar, âşıklık geleneğinin yaşatılmasında en önemli rolü 

oynamaktadırlar (Çalmaşur, 2013: 8). 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin âşıklık geleneğinde önemli bir yeri vardır. Bu 

bölgede XIX. ve XX. Yüzyıllarda âşıklık geleneğinin Bayburtlu Zihni, 

Çıldırlı Şenlik, Kağızmanlı Hıfzı, Posoflu Zülali, Emrah ve Sümmani gibi 

kuvvetli temsilcileri yetişmiştir. Bunların her birisi birer büyük âşık ve 

geleneğin ustasıdırlar (Aslan, 1980: 12). 
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Erzurum Yöresi Narmanlı Âşık Sümmani 

 

Erzurum, Türk saz şiiri bağlamında tarihi merkezlerden biri olarak 

görülmektedir. Bu bağlamda yüzyıllarca yetiştirdiği âşıkları ve bu çerçevede 

oluşan âşıklık geleneğiyle göze çarpmaktadır. Bazı söz erbabını (İbrahim 

Hakkı, İrşadı ve Nefi gibi) yetiştirmenin yanı sıra bazı ilim ve irfan ustasını 

da (Emrah, Sümmani ve Erbabi gibi) tarihimize kazandırmıştır (Sezen, 1994: 

331). 

Âşıklık geleneği, Türkiye’de diğer illerde olduğu gibi Erzurum ilinde de 

sürdürülmektedir. Yöre âşıkları, birçok olumsuz durumla karşılaşmış olsalar 

da, sanatlarını ısrarcı bir şekilde uygulayarak geleneği sürdürmektedirler. Bu 

geleneğin idame etmesinde dinleyici kesiminin âşıklara olan ilgi ve alakası, 

geleneğin güçlü ve değişmeyen bir unsuru sayılmaktadır (Çalmaşur, 2013: 8).  

Yazılı kaynaklarda kesin şeklini kazanması ve işlenerek geliştirilmiş 

örnekleri şeklinde XVI. yy’da görülmeye başlanmış olan Âşıklık edebiyatının 

XIV. yy’da biçimlenmeye başladığını Dede Korkut Hikâyelerine bakarak 

söylemek mümkündür. Doğu Anadolu Bölgesi ile Azerbaycan bugün bu 

geleneğin merkezi kapsamında düşünülebilir (Günay, 1986: 21). Yukardaki 

tanımlar dada görülmektedir ki, üzere Erzurum ilinin, âşıklık geleneğindeki 

tarihi çok eskilere dayanmaktadır. 
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Erzurum Yöresi Âşıkları 

Âşık Erzurumlu Emrah 

 

Âşık Hüseyin Kasımoğulları 

(Sümmanî) 

 

Âşık Mustafa Gedik  

(Bardızlı Nihani) 

 

Âşık Yusuf Polatoğlu (Polatoğlu) 

 

Âşık Mevlüt Şafak (İhsani) 

 

Âşık Yaşar Yılmaz (Reyhanî) 

 

Âşık Hüseyin Yazıcı 

(Sümmanioğlu) 

 

Âşık Mustafa Temel (Ruhanî) 

 

Âşık Fuat Özdemir (Çerkezoğlu) 

 

Âşık Nuri Çırağı (Çırağı) 

 

Âşık Sıtkı Eminoğlu (Eminoğlu) 

 

Âşık Nuri Merami (Merami) 

 

Âşık Nusret Sümmanioğlu (Toruni) 

 

Âşık Yıldırım Çoşkuner (Burhani) 

 

Âşık Erol Şahiner (Şahiner) 

 

Âşık Rahim Sağlam (Rahimi) 

 

Âşık Feyzullah Taştekin (Pervani) 

 

Âşık Selami Yağar (Selami) 

 

Âşık Ayhan Kırbaş  

(Yanık Ayhan) 

 

Âşık Nuri Kâşıkçı (Merami) 

 

Âşık Zakir Algül (Zakiri) 

 

Âşık Temel Şahin (Türabı) 

 

Âşık Ertuğrul Ataç (İmamoğlu) 

 

Âşık Fazıl Mancılık 

 

Âşık İsrafil Daştan 

 

Âşık Hüseyin Firakı (Erbabı) 

 

Âşık Cengiz Ay (Yareni) 

 

Âşık Erol Ergani (Ergani) 

 

Âşık İbrahim Topal (Dermani) 

 

Âşık Mevlüt Culfa (Merdoğlu) 

 

Âşık Ali Çırçır (Rahmani) 

 

Âşık Mihrali Çelik (Mihrali) 

 

Âşık Hakkı Akgün (Kul) 

 

Âşık Garip Bektaş (Garip) 

 

Âşık Vehbi Polat (Mihneti) 

 

Âşık Mehmet Sarıgül (Gülhani) 

 

Âşık İhsan Yavuzer (Yavuzer) 

 

 

Erzurum ili âşıklarının, âşıklık geleneğine tarihin derinliklerinden 

günümüze kadar bir anlam ve değer kazandırdıkları ürettikleri eserlerde ve 
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türkülerde gözlenmektedir. Bu anlamda Erzurum ilinin özellikleri âşıklık 

geleneğinde hissedilebilmekte, kültür ve nazariyata kazandırdıkları da halen 

devam etmektedir (Çalmaşur, 2013: 30). 

Âşıklar sadece saz şairliği yapmakla yetinmezler aynı zamanda şiirleri ile 

insanlarla etkileşime geçerler. Bu bağlamda âşıklar iyi insan olmayı, iyilik 

yapmayı ve yaşamış tecrübelerini hikâye anlatır gibi topluluğa aktarırlar. 

Böylece toplum ve topluluklar arasındaki bağı güçlü tutarlar. 

5. Sonuç 

Müzik duygu-düşüncelerin aktarıldığı estetik bir bütün olarak 

nitelendirilmektedir. Tarihsel bağlamda incelendiğinde bir yerin kültürü ve 

bölgesi açısından benzerlik ve farklılık gözlemlenmektedir. İlaveten şahsa 

göre de etkilenmektedir. Nesilden nesile aktarılan maddi ve manevi 

değerlerin tamamına kültür adı verilmektedir.  

Topluma ait bir müziği incelerken, o yörenin kendine özgü yaşamış 

olduğu ortam dikkate alınmalıdır. Anadolu’nun sosyal ve tarihsel açıdan 

gelişimini yöresel farklılıkları belirlemektedir. Türk Halk Müziği 

çerçevesinde, Erzurum ile Yöresi Doğu Anadolu kısmında yer almaktadır. 

Erzurum birçok il ile (Erzincan, Ardahan, Muş, Bingöl, Van, Elazığ, Kars 

gibi) sınır komşusudur ve bu sebeple müzik ve kültürel yönden birçok farklı 

özelliğe bürünmüştür. Erzurum’un müzik ve geleneksel halk oyunları 

bazında zengin ve oldukça çeşitli bir yapıda olduğunu söylemek mümkündür. 

Bölge itibariyle incelendiğinde kırık havaların yaygın olduğu görülmektedir. 

Bölgede kullanılmakta olan enstrümanlar ise; Zurna, Bağlama, Tulum, 

Davul, Klarnet, Def, Mey, Akordeon’dur. Müzik ve kültür ilişkisi toplumları 

ifade etme de en önemli araçtır. Bu vesileyle toplumların varlığının 

sürdürülmesinde kültür ile yöresel müziklerin yaşatılması ve gelecek nesillere 

aktarılması oldukça önemli bir unsurdur. 

Erzurum coğrafi konumu ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve Doğu 

Anadolu’nun merkezi olarak bilinen geçmiş tarihi ve kültürü ile ipek yolu 

üzerinde bulunmasından nedeni ile âşıklık geleneği ve ozanlık geleneği 

büyük önem arz etmektedir. 
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 Başta üretim modelleri olmak üzere sektörel, işyeri, işletme, 

işgücünün niteliği, meslekler, istihdam, sendikalar vb. birçok konuda 

kendisini hissettiren Endüstri 4.0 dönüşüm süreci, sunduğu fırsatlar kadar 

taşıdığı tehditleri de bünyesinde barındırmaktadır. Özellikle yaşanan 

teknolojik gelişmelerin çoğunlukla işgücünün aleyhine olması diğer bir ifade 

ile yaşanan teknolojik gelişmelerin kolaylıkla işgücüne ikame edilebilmesi, 

bunun orta ve uzun vadede beyaz yakalıları da kapsayacak bir nitelikte 

olması ve yaşanan endüstriyel devrimin öncekilerden çok farklı olması, 

çalışma yaşamını dolayısıyla toplumsal hayatı tehdit etmektedir. Bu 

kapsamda Toplum 5.0 vizyonu, Endüstri 4.0 teknolojilerinin toplum yararına 

kullanılması ve özellikle kronik hale gelen sosyal sorunların çözümünde ileri 

teknolojilerin kullanılmasını öngören bir yaklaşımdır. Ancak birçok ülkenin 

Toplum 5.0’ı uygulayacak teknolojik altyapıdan yoksun olması dolayısıyla 

bu tür ülkelerde yaşanan dönüşümün yıkıcı etkilerinin daha fazla görülmesi, 

toplu pazarlık sürecinin önemi ortaya koymaktadır. Buna göre günümüzde 

Endüstri, 1.0, Endüstri 2.0 ve Endüstri 3.0’da olduğu gibi Endüstri 4.0’da 

toplu pazarlık sisteminin önemli bir denge mekanizması olarak 

kullanılmasına daha fazla ihtiyacımız vardır.  

1.Temel Özellikleri İle Endüstri 4.0/Toplum 5.0 

2000’li yılların başından itibaren her alanda yaşanan bilgi tabanlı 

dönüşüm, günümüz küresel rekabet sürecinin önemli bir argümanı haline 

gelmiştir. Bu durumu Kanadalı yazar ve danışman Don Tapscott 1995 basım 

Dijital Ekonomi kitabında şu cümleler ile ifade etmiştir (Tapscott, 1998, s. 2): 

“Biz henüz yeni bir ekonomi, yeni bir politik anlayış ve bir toplumu doğuran, 

Ağ Üzerindeki Akıl Çağı’nın şafak vaktindeyiz. Ağ Çağı’nda işletmeler başka 

bir yapıya dönüşecek, hükümetler kendilerini yenileyecek ve bireyler kendi 

kendilerini yeniden keşfedebileceklerdir. Tüm bunlar ise yeni bilgi teknolojisi 

ile gerçekleşecek. Gelecek, sayısız yeni fırsat olduğu kadar yeni tehlikeleri de 

içeriyor. Sosyal sınıflar arasında ayrımların giderek artma, özel hayatın ve 

diğer hakların benzeri görülmedik bir şekilde ihlali, sosyal çatışmalar ve 

yapısal bir işsizlik sorunu, geleceğin karanlık yanları… Ama gelecek, toplum 
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ve iş dünyası olarak bizim ne yaptığımıza, yani kararlarımıza ve davranış 

biçimlerimize göre şekillenecektir”. Buna göre Ağ Üzerindeki Akıl Çağı 

şeklinde tanımlanan sürecin; yeni bilgi teknolojileri ile şekilleneceği, 

işletmeler ve hükümetler başta olmak üzere kapsamlı dönüşümleri gündeme 

getireceği, sayısız fırsatların yanında sınıfsal ayrımların artması, özel hayatın 

ihlali, işsizlik gibi sayısız tehditleri de beraberinde getireceğine dikkat 

çekilmektedir. Yeni oluşan toplum ve iş dünyasının ise karar ve davranışlara 

göre şekilleneceği vurgulanmaktadır.  

Bu kapsamda işgücü eksikliği, yaşlanan toplum ve sonrası emeklilik, 

kaynak verimi ve temiz kentsel üretim, ürün parti boyutu, kitlesel 

özelleştirmeler, düşük hacimli daha karmaşık fabrika, ürün değişkenliğini 

arttırma, daha kısa ürün yaşam döngüsü, dinamik değer zinciri ağları, 

maliyeti azaltma baskısı vb. birçok sosyo-ekonomik gelişmeleri derinden 

etkileyen bu dönüşüm sürecini (DFKI, 2016) açıklayan en önemli 

kavramlardan birini Endüstri 4.0 oluşturmaktadır. 18. yy’ın son çeyreğinde 

ilk mekanik üretim tesislerinin tanıtılması ile başlayan Endüstri 1.0’ı 20. yy 

başlarında elektrik enerjisi kullanılarak işgücünün bölünmesine dayalı seri 

üretim ile devreye giren Endüstri 2.0 takip etmiştir. 1970’li yıllar ile yeni bir 

kırılma noktası yaşayan üretim sistemleri, daha fazla otomatikleştirme amaçlı 

elektrik ve bilgi teknolojilerinin tanıtılmasıyla şekillenmiş ve Endüstri 3.0 

devreye girmiştir. Dijital dönüşümün ana faktörü konumunda olan internetin 

90’lı yılların ortalarından itibaren yaygınlaşmaya başlaması, bilgi tabanlı 

dönüşümü gündeme getirmiş dolayısıyla günümüzde halen etkisi devam 

etmekte olan siber fiziksel üretim sistemlerine dayalı Endüstri 4.0 

yaşanmaktadır (Şekil 1). 

 

Şekil 1: Endüstri Devrimleri 

Kaynak: (DFKI, 2016) 

 

Özellikle ikili kodlama sistemine göre düzenlenmiş verileri depolayan 

veya ileten en önemli teknolojilerden biri olarak tanımlanan internet, bu 
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dönüşüm sürecinde küreselleşme dâhil pek çok konu üzerinde derin etkiler 

bırakmış ve dönüşümün temel lokomotifi haline gelmiştir (Ritzer, 2011, s. 

307). Aynı şekilde internet, dünyada yaşanan yönelim ve gelişmeleri bir 

yandan hızlandırırken bir yandan da daha fazla insan ve şirketin ağa 

bağlanmasının önünü açmıştır. Bu gelişme bir yandan net üzerinde yer alan 

insan sayısını arttırırken diğer yandan da dijital toplum yapısını 

şekillendirmiştir. Diğer bir ifade ile dünyanın, bugüne kadar bu seviyede 

insanları ortak bilgi setleri etrafında küresel olarak birbirine bağlayabilme 

yeteneğine sahip olmaması ekonomik ve sosyal yaşamı süpüren bir devrim 

dalgası oluşturmuştur (Martin, 1997, s. 205-206). Temmuz 2020 itibariyle 

4,57 milyara ulaşan aktif internet kullanıcısı, 4,17 milyara ulaşan sadece 

mobil internet kullanıcısı 3,96 milyara ulaşan aktif sosyal medya kullanıcısı 

ve 3,91 milyara ulaşan aktif mobil sosyal medya kullanıcı sayısı küresel çapta 

dönüşümün boyutu ile ilgili önemli veriler sunmaktadır. Aynı şekilde Mart 

2020 itibariyle dünya nüfusunun %58,7’si internete girebilir hale gelirken 

bölgeler bazında bu dağılım Kuzey Amerika %94,6 Avrupa %87,2 Latin 

Amerika/Karayipler %70,5 Orta Doğu %69,2 Asya %53,6 Afrika %39,3 

şeklinde gerçekleşmiştir  (Statista, 2020).  

Öte yandan IOT (Nesnelerin İnterneti), AI (Yapay Zeka), ve robotik gibi 

dijital teknolojilerle birlikte küreselleşmenin ve hızlı evrimin toplumda 

oluşturduğu değişim baskısı sadece Endüstri 4.0/Toplum 5.0 açısından değil, 

akıllı şehirler, MIC (Made In China), Blok zincir (blockchain) vb. konular 

kapsamında daha etraflı değerlendirilmekte ve tüm bu değişimler Dijital 

Dönüşüm Dalgası paydasında tanımlanmaktadır. Buna göre Avrupa’da 

yükselen Endüstri 4.0 ve IOT teknolojisine karşılık, Asya’da akıllı şehirler ve 

AI, Çin’de MIC vizyonu, Japonya’da Toplum 5.0 ve büyük veri, Kuzey 

Amerika’da ise endüstriyel internet ve blok zincir, dijital dönüşüm dalgasının 

temel bileşenlerini oluşturmaktadır ( Şekil 2).   

 

Şekil 2:  Dijital Dönüşüm Dalgasının Bileşenleri 

Kaynak: (Fukuyama, 2018) 

 

Bütün bu trendler gelişirken ve Endüstri 4.0 yol aldıkça düşük becerili 

işgücü ya da sıradan sermaye sunabilenlerden çok yeni fikirler, iş modelleri, 
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ürün ve hizmetler sunarak inovasyon güdümlü ekosistemlere tam olarak 

katılabilenlerin olması aynı zamanda robotlar ve algoritmaların artan ölçüde 

emeği sermayeye ikame etmesi eşitsiz bir toplum yapısının oluşmasına yol 

açmaktadır. Aynı şekilde toplumsal bir bakış açısından bu dönüşümün en 

büyük ve en gözlemlenebilir etkilerden birini ben merkezli bir toplum modeli 

oluşturmaktadır (Schwab, 2016, s. 103-105). Diğer bir ifade ile günümüz 

üretim endüstrileri sürekli gelişmeye ayak uydurabilmek ve toplumun 

kendisine dayattığı zorluklara cevap verebilmek için büyük bir dijital 

dönüşüm yaşamaktadır. Endüstri 4.0 teknolojilerinin insanlık yararına 

kullanılması gerektiği fikirleriyle desteklenen bu süreç Toplum 5.0’ı teşvik 

etmiştir (Pereira, Lima, & Santos, 2020). Aynı şekilde doğal kaynakların 

tükenmesi, küresel ısınma, artan ekonomik eşitsizlik ve terörizm gibi küresel 

ölçekte karşı karşıya kalınan zorluklar, insanlar için daha iyi yaşam 

standartları oluşturma ve sağlıklı ekonomik büyümeyi sürdürme amaçları 

BİT’in (Bilgi İşlem Teknolojileri) sonuna kadar kullanılmasını gerekli 

kılmıştır (Fukuyama, 2018). Bu kapsamda 22 Ocak 2016 tarihinde Japon 

Hükümeti 5. Bilim ve Teknoloji Temel Planını hazırlamıştır. Plan, bilimsel 

ve teknolojik yeniliklerin rehberliğinde geleceğin toplum vizyonu olan 

“Toplum 5.0” fikrini önermektedir. Bu kavramın temelinde ise BİT’i sonuna 

kadar kullanarak fiziksel alanı ve siber alanı birleştiren bir girişim aracılığı 

ile gelecekteki toplum için ideal bir form olan ve aynı zamanda insanlara 

zenginlik getirecek olan “süper akıllı toplum” modelinin bulunduğu 

savunulmaktadır (H-UTokyo Lab., 2018, s. iii). Ayrıca Toplum 5.0; nüfusun 

yaşlanması, doğal afetler, sosyal eşitsizlik, güvenlik ve yaşam kalitesini 

iyileştirme gibi insanlık sorunlarını çözmek için Endüstri 4.0 teknolojilerine 

odaklanmaktadır. Bu kapsamda yakın gelecekte; drone teslimatları, yapay 

zeka, büyük veri, otonom kamyonlar ve robotik kullanımı ile ilgili yaşanan 

gelişmelerin toplum ile entegrasyonu hedeflenmektedir (Pereira, Lima, & 

Santos, 2020).  

 

Şekil 3: Toplum Yapıları 

Kaynak: (NewsPicks Brand Design, ?), (Fukuyama, 2018) 
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Şekil 3’e göre avcı ve toplayıcı toplumu da denilen Toplum 1.0’da; 

üretim yerine yakalama ve toplama faaliyetleri yer alırken temel materyali 

taş/toprak, ulaşım sistemini adımlar, yerleşme formunu göçebe veya küçük 

yerleşimler oluşturmuş sosyal hayat ise tabiat odaklı gelişmiştir. Tarım 

toplumu da denilen Toplum 2.0’da ise üretimi tarımsal üretim, materyalleri 

metaller, ulaşımı öküz/at, yerleşme formunu güçlendirilmiş şehirler 

oluşturmuş sosyal hayat ise savunma odaklı gelişmiştir. Toplum 3.0 diğer bir 

ifade ile endüstri toplumunda ise üretim sistemini mekanik oluştururken, 

materyaller plastik, ulaşım motorlu araçlar ile şehirler endüstriyel, sosyal 

hayat ise işlevsel gelişmiştir. Enformasyon/bilgi toplumu olarak da ifade 

edilen Toplum 4.0’da ise üretimde bilgi teknolojileri, materyallerde yarı 

iletkenler, ulaşımda çoklu yöntem, ağ şehirler ve karlılık belirleyici olmuştur. 

Süper akıllı toplum olarak adlandırılan Toplum 5.0’da ise üretim yapısının 

siber uzay ve fiziksel alanın birleşmesi ile gerçekleşeceği öngörülürken yine 

Toplum 5.0; materyal 5.0, otonom araçlar, merkezi olmayan otonom şehirler 

ve en önemlisi insan odaklı sosyal hayat çevresinde yükselecektir (H-

UTokyo Lab., 2018), (Fukuyama, 2018). Toplum 5.0’da IOT tarafından 

toplanan büyük veriler, AI tarafından yeni bir istihbarat timine 

dönüştürülecek ve toplumun her köşesine ulaştırılacaktır. Bunun yanında 

Toplum 5.0’a geçerken insanlara sadece ihtiyaç duyulan miktarda ve 

zamanda ürün ve hizmet sağlanacağından tüm insan yaşamlarının daha rahat 

ve sürdürülebilir olması hedeflenmektedir (NewsPicks Brand Design, ?). Bu 

kapsamda örneğin; sağlık hizmetleri, hareketlilik, altyapı ve finansal 

teknoloji (fintech) alanlarında yaşanan sorunlara köklü çözümler 

sunulmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1: Örneklerle Japonya’da Toplum 5.0 Hedefi 
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Tablo 1’e göre sağlık alanında yaşlanan nüfus, yaşlı bakımı ve artan 

sosyal güvenlik masraflarına karşılık yapay zekânın ve robotların 

kullanılması, aksayan ulaşım sorununa karşılık İHA’ların kullanılması, 

bozulan altyapıya karşılık sensörlerin, yapay zekânın ve robotların 

kullanılması ve bankacılık sisteminde blockchain sisteminin kullanılması 

hedeflenerek toplum refahının arttırılması planlanmaktadır. Bu yönüyle 

Toplum 5.0 yaklaşımı; bir anlamda Endüstri 4.0’ın negatif yönlerini pozitife 

çevirme ve yaşanan teknolojik gelişmelerin toplum yararına kullanılmasının 

önünü açmaktadır. Her ne kadar Toplum 5.0 toplumların refahını arttırma 

konusunda önemli argümanlar sunsa da diğer toplumların Toplum 5.0’ı 

yaşayacak teknolojik tabana sahip olmadığı açık bir gerçektir. Diğer bir ifade 

ile Toplum 5.0; yaşanan dönüşüm sürecini başarılı bir şekilde yönetebilen 

toplumlar, yeterli teknolojik altyapıya sahip toplumlar, dönüşüm sürecinin 

yükünü homojen dağıtabilen toplumlar, gerekli vasıflandırmayı yapabilen 

toplumlar, dönüşüm sürecinde elde edilen refahı toplum geneline dağıtabilen 

toplumlar için bir anlam ifade etmektedir.  

Bu kapsamda özellikle güneydeki ülkelerin; internete imkân sağlayan 

bilgisayarı çalıştıracak elektrikten yoksun olmaları, daha az dijital 

teknolojilere sahip olmaları, internet hizmeti sağlayan ana bilgisayarların 

çoğunun kuzeyde bulunması, alt yapı yokluğu ve bu bölgelerdeki dijital 

teknolojilerin maliyeti için yeterli gelire sahip olamamaları dolayısıyla 

internete bağlanmanın caydırıcı pahalılığı, internette web sayfalarının 

çoğunluğunun (%80’den fazlasının) İngilizce olması vb. (Ritzer, 2011, s. 

423-424) sorunlarla karşılaşmaları, dijital dönüşüm sürecinde kuzeydeki 

ülkeleri güneydeki ülkelerden daha avantajlı kılmaktadır. Toplumsal 

kalkınma ve küresel rekabet başta olmak üzere birçok alanda hissedilen bu 

durum dijital dönüşümü özellikle gelişmekte olan ülkeler için öncelikli konu 

haline getirmektedir. Diğer bir ifade ile gerek Endüstri 4.0’ın yıkıcı 

etkilerinin absorbe edilmesi gerek Toplum 5.0 hedeflerinin hayata geçirilmesi 

sürecinde sendikalara ve en önemli fonksiyonları olan toplu pazarlık 

fonksiyonun etkinleştirilmesine her zamankinden daha fazla ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu durum özellikle Endüstri 4.0’ın çalışma hayatına olan 

etkileri perspektifinde değerlendirildiğinde daha da anlamlı hale gelmektedir.  

2.Endüstri 4.0/Toplum 5.0’da Çalışma İlişkileri 

Endüstri 4.0/Toplum 5.0 perspektifinde iş dünyasının dönüşümü; yeni 

teknolojiler ve dijitalleşme, demografi değişiklikler ve cinsiyet eşitsizliği, 

iklim değişikliği, artan gelir eşitsizliği, küreselleşme, parçalanan ücret ve 

istihdam modelleri çerçevesinde şekillenmektedir (Şekil 4).  
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Şekil 4: Değişimin Temel Dinamikleri 

Kaynak: (IndustriALL, 2017) 

 

 Yaşanan değişim süreci ile ilgili her teknolojinin ve bilimsel bir 

gelişmenin armağan yönünün yanında karanlık yönünün olduğu gerçeğinden 

hareketle karanlık yönünün; entelektüel mülkiyetin kötüye kullanılması, özel 

yaşamın işgal edilmesi, dijital barbarlığın ve yazılım hırsızlığının yaşanması, 

otomatik sistemlerin birçok kişiyi işsiz bırakması, ilk aşamada fabrika 

işçilerinin dönüşme sonrasında ise beyaz yakalıların etkilenmesi aynı şekilde 

ömür boyu istihdam kavramının ortadan kalkması vb. sorunlarla görüleceği 

belirtilmektedir (Negroponte, 1996, s. 207-210). Özellikle büyük verilere 

yönelik algoritmaların hızlı örüntü tanımaya dayalı alanlara girmesi ve çok 

çeşitli rutin olmayan bilişsel görevlerde emeğin yerini kolayca alabilmesi 

aynı şekilde robotların gelişmiş duyular ve el becerisi kazanabilmesi gibi 

gelişmelerle hissedilen bu dönüşüm sürecini (Frey & Osborne, 2013) üretim 

modelleri, sektörler, meslekler, istihdam türleri ve toplu ilişkiler başta olmak 

üzere çok yönlü değerlendirmek mümkündür. Üretim modelleri çerçevesinde; 

akıllı fabrikalar, akıllı makineler, akıllı ürünler, hem dikey hem yatay 

entegrasyon, daha az hatalı ürün, talebe daha hızlı adaptasyon, insan 

müdahalesi yok ya da daha az şeklinde görülen Endüstri 4.0 etkileri, sektörel 

boyutta tarım, sanayi ve hizmet sektörlerini etkileyen ve dijitalleştiren bir 

etkiye sahip olmasının yanı sıra en fazla otomotiv, savunma ve imalat 

sanayilerinde hissedilmektedir. Meslekler kapsamında ise birçok iş ve meslek 

risk altında kalırken etkiler en fazla risk, daha az risk şeklinde 

görülebilmektedir. Buna göre örneğin büro işleri, satış, ticaret, ulaşım, 

lojistik, inşaat, danışmanlık, tercümanlık meslekleri en fazla risk altında 

görülürken eğitim, sanat, medya, insan kaynakları, mühendislik vb. meslekler 

daha az risk altında görülmektedir. Bunun yanında yapay zekâ uzmanlığı, 

veri analistliği, e-ticaret uzmanlığı, uber şoförlük vb. meslekler önem 
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kazanmaktadır. Öte yandan istihdam üzerindeki etkiler iyimserler (yeni 

teknolojilerin yeni meslekleri gündeme getirmesi noktasında) ve kötümserler 

(insanın yapabileceği birçok işi robotların yapabilmesi dolayısıyla birçok işin 

ortadan kalkacağı noktasında) değerlendirilmektedir. Aynı şekilde istihdam 

şekilleri; işçi paylaşımı, iş paylaşımı, geçici çalışma, tele çalışma, kupon 

temelli çalışma, portföy çalışma, kalabalık ofis, uzak istihdam vb. şekillerde 

parçalanma eğilimi göstermektedir. Özellikle toplu ilişkiler kapsamında; adil 

geçişin yaşanması, geçiş yükünün çalışanlar üzerine kalmaması, güvencesiz 

çalışmanın yaygınlaşması, sermayenin güç kazanması, toplu pazarlık ve 

sosyal diyalog süreçlerinin yeniden düzenlenmesi vb. konular önem 

kazanmıştır (Tokol, 2019, s. 154-165). Bu durum Endüstri 4.0’ın beklenen 

güçlü yönlerinin ve fırsatlarının çoğunlukla sermayenin lehine, zayıf 

yönlerinin ve tehditlerinin ise emeğin aleyhine olduğunu ortaya koyan 

analizlerle daha da anlamlı hale gelmiştir.  

 Tablo 2’ye göre sermaye açısından; bilgi ekonomisi, ağlar, işbirliği, 

otomasyon, robotik, karlılık, verimlilik, etkinlik, sıfır maliyet, daha esnek ve 

çevik organizasyonlar, yeniden yapılanma vb. avantajlar güçlü yönleri ve 

fırsatları oluştururken emek açısından; işsiz büyümeler, güçlü oligopoller, 

güce odaklanan şirketler, uyum sorunları, kişisel verilerin korunmasının 

zorluğu, standartlaşma, kutuplaşma, bireysel dijital yatırımın gerekliliği, orta 

düzeyde vasıf gerektiren işlerde yıkım, stres, tükenmişlik, dijital taylorizm, 

güvencesizlik, yetenek uyuşmazlıkları, sosyal güvenlikte yaşanabilecek 

erozyon vb. konularda yaşanan sorunlar zayıf yönleri oluşturmakta aynı 

zamanda da tehditlere kaynaklık etmektedir. Aynı şekilde yaşanan bu 

dönüşümün özellikle çalışan kesiminde; ücretlerin yerinde sayması, emeğin 

payının küçülmesi, şirketlerin payının büyümesi, işgücüne katılım oranlarının 

azalması, yeni iş yaratımının azalması, işsiz toparlanmaların uzaması, uzun 

vadeli işsizliğin yükselmesi, eşitsizliğin arttıkça artması, yeni üniversite 

mezunlarının maaşlarının düşmesi ve iş bulmalarının giderek zorlaşması, 

istihdamda kutuplaşmanın artması vb. trendlerle hissedildiği belirtilmektedir 

(Ford, 2018, s. 53-72). 
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Tablo 2: SWOT Analizi ile Endüstri 4.0 

Güçlü Yönler Fırsatlar 

*Bağlantılı dünya, açık 

sistemler, bilgi ekonomisi 

*Ağlar, değişim, dönüşüm, 

işbirliği 

*Hizmet ve imalat sektöründe 

entegrasyon, akıllı fabrikalar, 

enerji sistemleri, hareketlilik, 

optimum yönetişim 

*Otomasyon, robotik, öğrenen 

makineler 

*Verimlilik, etkinlik, karlılık 

kazanımları 

*Sıfır marjinal maliyet 

*İnovaktif üretim ve hizmet 

*Yaşamı kolaylaştıran mobil 

uygulamaların artması 

*Yeni meslekler (bilgisayar 

mühendisliği, ağ uzmanlığı, vb.) 

*Daha çevik, daha esnek iş 

organizasyonları 

*Tekrarlı ve rutin görevlerin elimine 

edilmesi 

*Daha fazla ergonomi, karmaşık ve 

daha ağır görevlerin kolaylıkla 

yapılabilmesi 

*İşçiler arasında yeni işbirliği formları 

*Yeniden yapılanma 

*Verimlilik kazanımlarında yeni 

yöntemler (ör: daha az zaman) 

*Ekonomi modelini değiştirme fırsatı 

(Post-kapitalizme geçiş) 

Zayıf Yönler Tehditler 

*İşsiz büyüme, işsiz gelecek 

*Süper güçlü oligopollerin 

ortaya çıkması 

* Değer zincirlerinde güç ve 

refaha odaklanma (aynı değerde 

yer alan şirket, sektör ve 

ülkelerin kaybı) 

*Yeni yönetim, işgücü ve vergi 

standartlarında yaşanan 

gelişmelere uyum sorunu 

*Kişisel verilerin korunmasının 

güçlüğü 

*Bireysel davranışlarda, çalışma 

stillerinde, tüketim 

alışkanlıklarında, sosyal ve 

kültürel tercihlerde 

algoritmalaşma, standartlaşma 

*Toplum düzeyinde en üst gelire 

sahip olan bireyler ile en alt 

gelire sahip olan kişiler arasında 

kutuplaşma 

*Toplum içinde gelir düzeyi 

düşük olan bireylerin topluma 

adaptasyonunda daha fazla 

dijital yatırımın gerekmesi 

*Orta düzeyde vasıf gerektiren işlerde 

büyük yıkım 

*Her zaman ve her yârde çalışmanın 

yaygınlaşması ile birlikte iş yaşam 

dengesinin bozulması, stres ve 

tükenmişliğin artması 

*Çalışanların sahip oldukları vasıflar 

üzerindeki kontrollerini kaybetmeleri, 

makinenin bir parçası haline gelmeleri 

(dijital taylorizm) 

*Dijital yönetim ve dijitalleşme ile 

çalışanlar üzerinde daha fazla denetim, 

çalışanlar ile yönetim arasında 

güveninin sarsılması 

*Meslek, iş ve statülerin güvencesizliği 

*Toplu hareketlerin ve endüstriyel 

ilişkilerin zayıflaması 

*İşgücü vasıf ve yetenekleri ile işgücü 

talebi profilinin uyuşmaması ve 

uyuşmazlıkların artması 

*Eşitsizliğin büyük oranda yükselmesi, 

ücretlerdeki durağanlık 

*Dijital taylorizm ile yüz yüze sözleşme 

gerektirmeyen meslekler ve çalışma 

ilişkileri ve bunların küresel rekabete 

maruz kalmaları 

*Sosyal sigorta finans yöntemlerinin ve 

vergi tabanının erozyona uğraması 

Kaynak: (Degryse, 2016a) 
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Öte yandan dönüşüm sürecinin etkilerinin boyutunu tam olarak kestirmek 

mümkün olmadığından konu ile ilgili görüşler çoğunlukla iyimserler ve 

kötümserler şeklinde ayrılmaktadır. Bu kapsamda örneğin yeni dönüşümün 

özellikle G7 işgücünü üç farklı şekilde etkileyeceği öngörülmektedir (Frank, 

Roehrig, & Pring, 2019, s. 52):  

 İş otomasyonu; mevcut işlerin %12’sinin zeki sistemler 

tarafından ele geçirilme riskini ifade etmektedir. 

 İş geliştirme; mevcut işlerin yaklaşık %75’inin botlar tarafından 

geliştirileceği ve değiştirileceği aynı kalacak işlerin ise daha 

kaliteli yapılacağını ifade etmektedir. 

 İş yaratma; yeni gelir fırsatları ve/veya yeni iş kategorileri ortaya 

çıktıkça %13 oranında tamamen yeni iş demektir. 

Bu kapsamda risk altında bulunan işlerin sayısı, bir mesleğin 

bilgisayarlaşma olasılığı, ücretler ve eğitimsel kazanım arasındaki ilişki ve 

gelecekteki bilgisayarlaşmanın işgücü piyasası üzerindeki etkileri üzerine 

yapılan bir araştırmada 2025 yılına kadar ABD’de istihdamın %47’sinin 

yüksek kategoride risk altında olduğu belirtilmektedir (Frey & Osborne, 

2013). Bu etki ekonomik darboğazda işlerin azalması şeklinde değil, 

toparlanma dönemlerinde eskisi kadar yeni işlerin yaratıl(a)maması 

konusuyla ilişkilendirilmektedir. Diğer bir ifade ile günümüz teknolojik 

gelişmeleri istihdam yaratan önceki teknolojik gelişmelerden farklı özellikler 

taşımaktadır (Ford, 2018, s. 65). Buna göre dönüşen çalışma ve üretim 

modelleri, iş yaratma veya bazı işlerin elenmesi ve çalışma ilişkilerinin 

değişmesi ile ilgili gelişmeleri şu şekilde özetlemek mümkündür (Şekil 5). 

 

Şekil 5: Endüstri 4.0 İşimizi Nasıl Etkileyecek 

Kaynak: (IndustriALL, 2017) 
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Küreselleşme ve otomasyonun bir sonucu olarak işçi sınıfının 

eğretileşmesinin daha yoğun bir hal alacağı, istihdamsız büyümelerin devam 

edeceği ve bu durumda en fazla otomasyona geçiş yapabilecek işlerde 

çalışanların etkileneceği, düşük vasıflı hizmet işlerinin otomasyonuyla kenar 

mahallelerde yaşayan nüfusun artmaya devam edeceği, gelişmiş 

ekonomilerde kent marjinalliği, düşük vasıflı ve düşük ücretli işlerin 

otomasyonu ile daha büyük boyutlara ulaşacağı, yüksek vasıflı işgücü talebi 

nedeniyle yükseköğretimin mesleki eğitime dönüşmesinin hızlanacağı, 

işsizlerin gitgide acımasızlaşan denetimlere ve açlık ekonomilerine maruz 

kalacağı, ücretli emek üzerinde beklenen değişimlerin toplumsal krizlere 

dönüşebileceği, tek gelir kaynağının ücret ve kim olduğumuz sorusunun 

(yabancılaşma anlamında) önem kazanacağı, önümüzdeki yirmi yılda yeterli 

miktarda iş imkânının olmayacağı ancak geçinebilmek için yine de bir işe 

ihtiyacımız olacağı gerçeği, söz konusu otomasyonun daha fazla işçiyi 

ıskartaya çıkaracağı beklentileri bu noktada büyük önem taşımaktadır. Aynı 

şekilde ileride yaşanacak kriz semptomlarının bugünden görülmeye başladığı 

ancak siyasi partilerin ve sendikaların kriz semptomlarını bile idare etmekte 

zorlandığı dikkat çekilmektedir (Srnicek & Williams, 2017, s. 190-191). Bu 

kapsamda örneğin ABD, bazı Avrupa ülkelerinde ve dünyada birçok 

yükselen ekonomilerde sosyal eşitsizliklerin yükselmesi; yüksek vasıflı ve 

düşük vasıflı işçiler arasında artan kazanç farklılıkları, geliri emekten 

sermayeye kaydıran robot teknolojisi ve siyasal sistemler olmak üzere üç 

temel faktör ile açıklanmaktadır. Özellikle geliri emekten sermayeye 

kaydıran robot teknolojisinin, ileri veri yönetim sistemlerinin ve diğer bilgi 

kategorilerinde yaşanan gelişmelerin bu noktada etkin rol oynadığı 

belirtilmektedir (Sachs, 2019, s. 225-226). Bu noktada küresel bazda 

endüstriyel robot kurulumlarının 2009 yılından itibaren sürekli olarak 

katlanarak artması ve günümüzde de artmaya devam etmesi dikkate değer bir 

gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır (Grafik 1).  

Grafik 1: Dünya’da Endüstriyel Robotların Yıllık Bazda Kurulumu 

Kaynak: (https://ifr.org/ , 2020) ‘den derlenmiştir.  
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 Grafik 1’e göre 2009 yılında 50-55 bin civarında olan yıllık bazda 

küresel endüstriyel robot kurulumu 2018 yılı itibariyle 400 bin bandını 

aşmıştır. Bu kapsamda örneğin imalat sektöründe ülkeler bazında robot 

yoğunluğu (10.000 çalışan başına kurulu endüstriyel robotlar) rakamları 

değerlendirildiğinde Güney Kore, Japonya, Almanya, İsviçre ve ABD’nin ön 

plana çıktığı ve bu sayıların artış eğiliminde olduğu dikkat çekmektedir 

(Grafik 2). 

Grafik 2: İmalat Endüstrisinde Robot Yoğunluğu 

 

Kaynak: (https://ifr.org/ , 2020) ‘den derlenmiştir. 

Buna bağlı olarak gelişmiş robotiklerin yakın gelecekte işgücü 

piyasalarını nasıl etkileyeceğini ölçmek amacıyla 2019 yılının başlarında 

Boston Consulting Group tarafından 1314 küresel şirket yöneticisiyle 

gerçekleştirilen bir ankete göre otomasyona bağlı gelişmeler, önümüzdeki 

beş yıl içerisinde çalışan sayılarını önemli oranda etkileme potansiyeline 

sahiptir (Grafik 3). 

Grafik 3: Otomasyon Sürecinin Çalışan Sayılarına Etkisi 

 

Kaynak: (BCG, 2019, s. 8). 
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Grafik 3’e göre örneğin ankete katılan Çinli şirketlerin %21’i beklenen 

etkinin %5-%10 arasında olacağını ifade edelerken %22’si %11-%20 

arasında olacağını %24’ü ise %20’den fazla olacağını ifade etmiştir. Bu 

noktada otomasyon ve robotik stratejisinin hükümetin 2025 Made In China 

vizyonunda olmasının büyük önemi vardır. Aynı şekilde beklenen etkinin 

%20’den fazla olacağını savunanların oranı en fazla Almanya ve 

Avusturya’da bulunmaktadır. Özellikle Endüstri 4.0’ın yükseldiği Almanya, 

bu yönüyle dikkat çekerken Japonya Çin’e göre sürece daha temkinli 

yaklaşmakta ve hiçte azımsanmayacak bir boyutta yer almaktadır.   

Öte yandan 18-19 Mart 2019 tarihinde İtalya’nın Modena kentinde 

düzenlenen Profesör Marco Biagi’yi anma konferansında sunulan bildiriler 

değerlendirildiğinde dört temel konunun ön plana çıktığı belirtilmektedir. 

Bunlardan (Hendrickx, 2019): 

 Birincisini bireysel istihdam ilişkisine yönelik değişen yaklaşım 

oluşturmaktadır. Buna göre özellikle platform çalışma ilişkilerinin 

yaygınlaşmasıyla birlikte standart dışı istihdam biçimleri artmış ve 

yeni endişe alanları oluşmuştur. 

 İkincisini örgütlenme özgürlüğüne ilişkin hukuki anlayışın revizyon 

gerektirmesi konusu oluşturmaktadır. Özellikle örgütlenme ve toplu 

pazarlık haklarının istihdam durumuna bakılmadan tanınması büyük 

önem taşımaktadır. Bu kapsamda ILO’nun örgütlenme özgürlüğü 

komitesi tarafından da açıkça belirtilen serbest meslek çalışanlarının 

bu sürece dâhil edilmesi gerekmektedir. Ancak bunun henüz internet 

dünyasında ve platform ekonomisinde henüz uygulanmaması ve tam 

olarak anlaşılmamış olması önemli bir sorun alanını 

oluşturmaktadır. 

 Üçüncüsü devlet tarafı ile ilgilidir. Rekabet hukuku kapsamında 

anti-tröst yetkililerinin pazarlık bağlamında yer alması oldukça 

uygun görülmekte ve bu alanda yeni anlaşmaların yapılması 

gereğinin altı çizilmektedir. İş hukuku ve rekabet hukuku arasındaki 

geçişlerin sadece inceleme boyutunda değil incelemenin ötesinde 

uygulanması gerekli hale gelmiştir. Dijital dünyada yeni çalışma 

biçimleri bağlamında kolektif hakları geliştirmek ve desteklemek 

için sadece siyasi ortam değil aynı zamanda yasal bir altyapı hayati 

önem taşımaktadır. 

 Dördüncüsü toplu hakların daha pratik uygulanması ile ilgilidir. Bu 

kapsamda ön plana çıkan sorular şu şekilde özetlenmektedir: 

o Statülerine bakılmaksızın işçiler nasıl örgütlenir? 

o Dayanışma için uygun zemin var mıdır? 
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o Toplu eyleme nasıl dâhil olunur? 

o Hangi pazarlık ortakları ortaya çıkabilir? 

o İşçi-işveren arasındaki geleneksel ilişkiler halen 

uygulanabilir mi? 

Buna göre yaşanan dönüşüm sürecinde platform çalışma ilişkilerine bağlı 

olarak standart dışı çalışma ilişkilerinin yaygınlaşması, örgütlenme özgürlüğü 

kapsamında hukuki altyapının revizyon gerektirmesi, devletin özellikle yasal 

zeminde rolünün artması gereği ve toplu hakların pratikleşmesi konuları 

dikkat çekilmektedir. Aynı şekilde geleneksel sendikaların ya yeni yapılarla 

ilgilenmesi ya da dijital gelişmelerin sunduğu avantajlardan faydalanarak 

yeni örgütlenme yöntemlerini sorgulanması acil bir ihtiyaç haline 

dönüşmüştür. Diğer bir ifade ile Endüstri 4.0/Toplum 5.0, kolektif ilişkilerin 

yeniden düşünülmesini zorunlu kılmıştır.  

3.Endüstri 4.0/Toplum 5.0’da Bir Denge Mekanizması Olarak Toplu 

Pazarlık  

31 Ekim 2019 tarihinde Johannesburg’da düzenlenen Küresel Çalışma 

Üniversitesi (GLU) konferansında temel konular; işin geleceği ve 

sendikaların rolü, sosyal diyalog, endüstri ilişkileri ve birlikte karar verme 

olarak belirlenmiş ve proaktif sendikaların Endüstri 4.0’ı ve dijital ekonomiyi 

şekillendirebileceği sonucuna varılmıştır. Aynı şekilde konferansta 

(IndustriALL, 2019): 

 Sendikaların hayat boyu öğrenmeye dâhil olabileceği, işçi haklarının 

ve katılımın garanti edilmesi gerektiği, 

 Alman sendikalarının birlikte belirleme yaklaşımını koruması ve 

örnek alınması aynı zamanda yaşama ücreti kampanyasına 

yoğunlaşılması gerektiği, 

 Toplu iş sözleşmesi ve sosyal korumadan taviz verilmemesi 

gerektiği, 

 Sendikaların küresel stratejiler geliştirmesi gerektiği, 

 Sendikaların dijital dönüşüme cevap verme noktasında ILO ile 

birlikte çalışabileceği, 

 Dünya, fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjilere geçerken adil geçiş 

planlarının talep edilmesi gerektiği konuları vurgulanmıştır.  

Ayrıca konferansda FES (Friedrich-Ebert- Stiftung)  Sendika Yetkinlik 

Merkezi Başkanı Bastian Schulz’un konu ile ilgili “21.yy’da çalışma 

ilişkilerini karakterize eden temel kavramın yeni iş istikrarsızlığı olduğu, 
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sendikaların istikrarlı maaşlı işlere sahip işçiler ile istikrarsız düşük ücretli 

veya güvencesiz işleri olan ya da hiç işi olmayanlar arasında sosyal uçurum 

sorunu ile karşı karşıya olduğu” açıklamalarına dikkat çekilmiştir. Bu 

kapsamda dönüşüm sürecinde toplu pazarlığın en etkili araçlardan biri olduğu 

dolayısıyla Endüstri 4.0 konularının toplu pazarlık sürecinde daha fazla ele 

alınması gerektiği belirtilmektedir. Aynı şekilde toplu pazarlığın sermayenin 

gücüne karşı etkili bir dengeleme aracı olarak görülmesi ve bu nedenle de 

işgücünün kolektif gücünü kullanabildiği kuruluşlar içinde sendikal 

yoğunluğun artması gerektiği vurgulanmaktadır (IndustriALL, 2017).  

3.1.Ana Hatlarıyla Toplu Pazarlık Süreci 

Endüstriyel dönüşüm süreci içerisinde emek sahibinin; tek gelire (ücrete) 

sahip olması, bireysel ilişkilerde bu gelirin genelde düşük olması bu 

bakımdan işverenle arasında gelir eşitsizliği sorununu yaşaması, emeğin 

biriktirilememesi, saklanamaması, stoklanamaması, emeğin bireyin şahsına 

bağlı olması, emek sahibinin insan olması özelliği ile sosyal ve kültürel 

çevresine bağlı olması, emek piyasalarındaki ilişkilerin mal piyasalarından 

farklı özellikler taşıması ve bütün ekonomik faaliyetlerin hedefinin insana 

hizmet olması vb. nedenler emek sahibi aleyhine olan şartları ön plana 

çıkarmıştır. Buna göre tarihsel gelişim sürecinde teoride ve uygulamada 

tecrübe edilen kötü sonuçlar, özellikle batı demokrasilerinde bireysel ilişkiler 

düzeninden toplu ilişkiler düzenine geçişi bir anlamda zorunlu kılmış ve 

emek piyasalarındaki şartlar kolektif yoldan diğer bir ifade ile sendikalar 

aracılığı ile düzenlenmeye başlanmıştır (Tuna & Yalçıntaş, 1999, s. 55-59). 

Bu kapsamda temelde ekonomik, sosyal ve siyasi fonksiyonlar şeklinde 

özetlenebilen sendikaların temel fonksiyonlarının önemli bir yönünü, 

ekonomik fonksiyonun önemli bir bileşeni olan toplu pazarlık süreci 

oluşturmaktadır.  Diğer bir ifade ile siyasi fonksiyonlarını siyasi partiler ile 

sosyal fonksiyonlarını bizzat sendika olarak ve ekonomik fonksiyonlarını 

kooperatifler ve toplu pazarlık mekanizması ile yerine getiren sendikalar bu 

yönüyle işçi-işveren ilişkilerinin dengelenmesinde büyük rol oynamaktadır 

(Zaim, 1997, s. 313). Bu kapsamda toplu pazarlık “işveren ile sendika 

temsilcileri arasında istihdam süresi ile şartları, özellikle ücret, çalışma süre 

ve şartları konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla yapılan bir dizi 

görüşmeleri ve bu görüşmeler sonunda taraflarca kabul edilen ilke ve 

şartların uygulamasını içeren kurumsal ve dinamik bir süreç” olarak 

tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak Toplu İş Sözleşmesi (TİS) ise 6356 

Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nda (STİK) “iş 

sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesine ilişkin hususları 

düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi 

olmayan işveren arasında yapılan sözleşme (md.2)” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Bu kapsamda toplu pazarlık sürecinin temel unsurları 
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şunlardır (Zaim, 1997, s. 313-314):  

 En az işçiler yönünden toplu hareket edilmesi, 

 Tarafların pazarlık gücüne sahip olması, 

 İşverenin bizzat işçiyle değil işçiler adına hareket eden ve tüzel 

kişiliğe sahip olan daimi bir kurum ile ilişki kurması, 

 Farklı aşamalardan oluşan dinamik bir süreci ifade etmesi 

Buna göre toplu pazarlık süreci; işçilerin toplu olarak hareket ettiği, 

tarafların pazarlık gücüne sahip olduğu, işverenin sendika ile muhatap olduğu 

dinamik bir süreci ifade etmektedir. Diğer bir ifade ile toplu pazarlığın tüm 

özellikleri farklı aşamalardan oluşan dinamik süreç çerçevesinde anlam 

kazanmaktadır (Şekil 6). Şekil 6’ya göre toplu pazarlık süreci; hukuki aşama, 

ekonomik aşama, psiko-sosyolojik aşama, seremoni aşaması, uygulama 

aşaması, tahkim ve arabuluculuk aşaması olmak üzere 5 temel aşamadan 

oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 6: Toplu Pazarlı Sürecinin Temel Aşamaları 

Kaynak: (Zaim, 1997, s. 323-325)’den uyarlanmıştır 

 

Bununla birlikte toplu pazarlık genel olarak toplu sözleşmelerin müzakere 

edildiği düzey (firma-sektör-işletme-ulusal-sektörler arası) ve sosyal ortaklar 

içindeki ve arasındaki koordinasyon derecesine göre karakterize edilmektedir 

(Şekil 7). 
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Şekil 7: Toplu Pazarlığın Temel Bileşenleri 

Kaynak: (OECD, 2019) 

 

Tarihsel gelişim sürecinde üstlendiği misyon bakımından farklı rollere 

bürünen toplu pazarlık sistemi günümüzde merkezileşme derecesi 

kapsamında pazarlık düzeyi ve esneklik derecesi, yönetişim kapsamında ise 

koordinasyon derecesi, güçlendirme ve çalışma ilişkilerinin kapasitesi 

konularında farklılık göstermektedir. Aynı şekilde firma, sektör ve ulusal 

düzeyde uygulanan toplu pazarlık ulusal çapta merkezileşme, firma ve sektör 

kapsamında adem-i merkezileşme özellikleri göstermektedir. Yönetişim 

konusunda ise koordineli ve koordineli olmayan uygulamalar, çalışma 

ilişkilerinin kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır.  

Öte yandan tarihsel gelişim açısından 1840’a a kadar hukuki statüsü 

tanınmayan toplu pazarlık sistemi, 1840-1930 yılları arasında doğmuş ve 

gelişmeye başlamıştır. Sosyal politikanın altın çağı olarak kabul edilen 

yıllarda ise etki alanı hızla genişleyen toplu pazarlık süreci küreselleşme ile 

farklı bir boyut kazanmıştır (Şekil 8). Nitekim 1980’li yıllardan itibaren toplu 

ilişkilerde yaşanan gelişmeler; toplu pazarlıkta ağırlığın işletme/işyeri 

düzeyine kayması ile merkezden uzaklaşma, grevlerin azalması ve daha çok 

işbirliğini geliştirecek özellikte yaşanan gelişmeler, toplu çözümlerden esnek 

uygulamalara diğer bir ifade ile bireyselliğe doğru değişme şeklinde 

özetlenebilmektedir. Bu kapsamda örneğin yeni teknolojilere geçişte  

işgücünün esnekleştirilmesi ve verimlilik artışı için işyeri ilişkileri önem 

kazanmakta dolayısıyla hem ücret hem de çalışma şartlarında bireyselleşme 

yoluna gidilmektedir. İşçi-işveren ilişkilerinde merkezden uzaklaşma (adem-i 

merkezileşme) şeklinde görülen bu uygulamaların yanında standart kural ve 

uygulamalarından da uzaklaşıldığı görülmektedir (Koray, 1994, s. 89-90). 
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Açıklama: *tarafımızdan eklenmiştir. 

Şekil 8: Toplu Pazarlığın Tarihi Gelişimi 

Kaynak: (Zaim, 1997, s. 322)’den uyarlanmıştır. 

 

Belirtilen gelişim aşamalarında toplu pazarlığın ekonomik, sosyal ve 

siyasi etkileri açısından kapsadığı konular da genişlemiştir. Örneğin ilk 

dönemlerden beri toplu pazarlığın iki temel konusu özelliği taşıyan ücret ve 

çalışma koşullarının ötesinde günümüzde yaşanan gelişmelerle birlikte; esnek 

çalışma ilişkileri başta olmak üzere, istihdam güvencesi, istihdam edilebilirlik 

ve cinsiyete dayalı konular önem kazanmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3: Genişletilmiş Toplu Pazarlık Gündemi 

Esnek Çalışma 

Uygulamaları 

*Ücret Esnekliği (Değişken 

ücret sistemleri, verimliliğe 

bağlı ödeme teşvikleri) 

*Çalışma Süreleri (Fazla 

mesai, esnek zaman, çalışma 

zamanı)  

*İş Organizasyonu, Kalite 

Kontrolü ve Standartlar 

*İş Değerleme Sistemleri  

İstihdam Güvencesi 

*Hizmetin Sürekliliği 

*İstihdamın düzenli hale getirilmesi 

*Yeniden yapılanma (beceri geliştirme, 

gönüllü emeklilik, kıdem tazminatı 

İstihdam Edilebilirlik 

*Mesleki eğitim 

*İzin ve finansman 

Cinsiyet ve eşit muamele 

*HIV, AIDS ve engellilik 

*Atipik çalışanlar için ücret iyileştirmeleri ve 

ücret denkliği 

*Cinsiyet ve ırk eşitliği  

İş Sağlığı ve Güvenliği  

Kaynak: (ILO, 2009a) 
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Tablo 3’e göre; esneklik kapsamında ücret esnekliği, çalışma sürelerinin 

esnekliği, iş organizasyonu, kalite kontrolü ve standartları, iş değerleme 

sistemleri önem kazanırken özellikle yaşanan teknolojik gelişmelere bağlı 

olarak önemi giderek artan istihdam güvencesi ve istihdam edilebilirliğin 

boyutu konuları yanında cinsiyete dayalı eşitlik konuları ve iş sağlığı ve 

güvenliği konuları önem kazanmıştır.  

3.2.Toplu İlişkilerde Eğilimler 

 Küreselleşme sürecinde; iş piyasalarının dış dünyaya entegre olması, 

neo-liberal politikaların yükselmesi, hizmet sektörünün önem kazanması, 

yaşanan teknolojik gelişmeler, ülkelerin işsizlik, kayıtdışılık, esneklik, 

işletmelerin küçülmesi vb. kendine has sorunları toplu pazarlık sisteminin; 

adem-i merkezileşmesi, farklılaşan kapsam, ılımlı çalışma ilişkileri, toplu 

ilişkilerden bireysel ilişkilerin önem kazandığı şartlar çerçevesinde 

şekillenmesine yol açmıştır.  

 3.2.1.Toplu İlişkilerde Adem-i Merkezileşme 

 Geleneksel toplu pazarlık düzeyinden daha alt pazarlık düzeylerine 

geçilmesini ifade eden adem-i merkezileşme; ulusal düzeyde merkezi 

pazarlıkların yapıldığı ülkelerde işkolu, işkolu düzeyinde yapılan pazarlığın 

yapıldığı ülkelerde işkolundan işletmeye, işletme düzeyinde toplu pazarlığın 

yapıldığı ülkelerde işletmeden işyeri düzeyine doğru kaymayı ifade 

etmektedir. Sosyal politikaların altın çağı olarak kabul edilen II. Dünya 

Savaşı sonrası dönemde merkezileşme eğiliminde ortaya çıkan bu eğilim 

küreselleşme ile adem-i merkezileşme şeklinde görülmüştür (Tokol, 2019, s. 

112-113). Bu kapsamda özellikle yaşanan ileri teknolojik gelişmeler 

küreselleşmeye bağlı olarak artan rekabet, çok uluslu şirketlerin rolü, işgücü 

piyasalarının esnekleşmesi buna bağlı olarak atipik istihdam ilişkilerinin 

yaygınlaşması, hizmet sektörünün istihdam potansiyelinin artması, yeni 

yönetim teknikleri kapsamında insan kaynakları uygulamalarının 

yaygınlaşması, işsizliğin artması, işverenlerin sendikasızlaştırma yöntemleri 

vb. gelişmeler bir anlamda sendikaların güçsüz kalmasına dolayısıyla 

işverenlerin pazarlık gücünün artmasına diğer bir ifade ile toplu pazarlık 

sürecinin etkinliğinin azalmasına yol açmaktadır. 

 Buna göre kapsamı daha geniş olan veya kapsamı zaman içinde 

korunan organize adem-i merkezileşmede; farklı konuların ifade edilmesini 

kolaylaştıran çerçeve anlaşmalar, koşullu istisna hükümleri, uzatılmış 

anlaşmalardan şartlı muafiyet hükümleri etkili olurken toplu pazarlığın 

kapsamını daraltan düzensiz adem-i merkezileşmede; şirket sözleşmelerine 

öncelik tanıyan mevzuat, ekonomik güçlüklerle karşılaşan işverenlere 

sektörel anlaşmadan çekilme olanağı sağlayan mevzuat ve sendika dışı 

pazarlık temsilcilerinin tanınması etkili olmuştur. Örneğin endüstri ilişkileri 
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konusunda oldukça başarılı olan İskandinav ülkelerinde 2000’li yılların 

başından itibaren kapsam ya korunmuş ya da genişletilmiş özelliği 

göstermektedir. Bu durumun oluşmasında şüphesiz organize âdem-i 

merkezileşmeye yönelik politikaların etkili olduğu görülmektedir (ILO, 

2009b). 

3.2.2.Toplu İlişkilerde Farklılaşan Kapsam  

 ILO tarafından toplu pazarlık kapsamı oranı; (kolektif kapsamdaki 

çalışan sayısı/toplu sözleşme hakkına sahip çalışan sayısı )*100 şeklinde 

hesaplanmaktadır. Pazarlık kapsamındaki istikrar ve artış, sosyal ortakların 

stratejilerine ve toplu pazarlığı destekleyen hükümet politikalarına bağlı bir 

özellik arz etmektedir. Bu durum örgütsel haklara saygıyı sağlayan; 

sendikaların, işverenlerin veya işveren örgütlerinin toplu pazarlık araçları 

doğrultusunda etkili bir şekilde tanınmasını kolaylaştıran bir yasal çerçeve 

gerektirmektedir. Ayrıca toplu pazarlığı teşvik eden uygun önlem ve 

politikalara ihtiyaç vardır. Aynı şekilde toplu pazarlığın temellerini 

güçlendirmeye yönelik güçlü sendikalara ve işveren örgütlerine ihtiyaç vardır 

(ILO, 2009b).  Bu kapsamda seçilmiş OECD ülkeleri bazında 2000 sonrası 

dönemde toplu pazarlığın kapsamı ile örnekler şu şekildedir (Tablo 4). 

Tablo 4: Seçilmiş OECD Ülkeleri Bazında Toplu Pazarlık Hakkı Olan 

Çalışanların Yüzdesi 
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Avusturalya 60 --- 58,7 58,1 --- 60,1 --- 60 --- 

Belçika 96 96 96 96 96 96 96 96 96 

Kanada 30,4 29,9 29,1 29,1 28,9 28,2 28,4 28,1 28,1 

Şili --- --- 15,3 16,5 17,3 18,1 18,8 19,6 --- 

Danimarka 77,7 76,7 76,5 76,6 80 82 82 82  

Finlandiya 85 --- 77,8 89,7 --- 89,3 89,3 --- --- 

Fransa --- --- 98,0 --- --- --- --- --- --- 

Almanya 67,8 64,9 59,8 58,3 57,6 57,8 56,8 56 --- 

İtalya 80 80 80 --- 80 --- --- 80 --- 

Japonya 21,1 19 17,6 17,5 17,1 16,9 16,8 16,7 16,5 

G. Kore 15,2 13,1 12,7 13,2 13,3 13,3 13,2 13,1 --- 

Hollanda 81,7 86,8 89,7 85,1 85,7 85,9 79,4 78,6 77,6 

Norveç --- --- --- 73,1 72,4 72,5 --- --- --- 

İspanya --- 85,1 87,2 88,1 92,2 90,7 86,7 83,6 --- 

İsveç  94 93 89 90 89 90 90 --- --- 

Türkiye 12,6 10,3 7 5,4 6,5 6,6 6,7 7 --- 

İngiltere 36,4 34,9 30,9 29,3 29,5 27,5 27,9 26,3 26 

ABD 14,2 13,1 12,6 12 11,9 11,8 11,8 11,5 11,6 

OECD 37,5 36,1 35 33,9 33,6 33,1 33,7 32,4 32,4 

Kaynak: (https://data.oecd.org/, 2020) 
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 Tablo 3’e göre 2000 yıların başından itibaren toplu pazarlık kapsamı 

en geniş olan ülkeler Fransa, Belçika ve İsveç’tir. En dar olan ülkeler ise 

Türkiye, ABD ve Güney Kore’dir. Özellikle sendikalaşma oranlarında da 

başarılı olan İskandinav ülkelerinde toplu pazarlığın kapsamı, ya kısmen 

genişlemiş ya da mevcut durum korunmuştur. Ancak Türkiye başta olmak 

üzere, ABD, İngiltere, Güney Kore, Japonya, Almanya kısmen Kanada’da 

toplu pazarlık kapsamının daraldığı görülmektedir. Nitekim bu durum OECD 

ortalaması açısından dikkate alındığında da görülmektedir. 2000’li yılların 

başında %37,5 olan kapsam günümüzde %32,4’lere gerilemiştir. Özellikle 

kapsamda istikrar sağlayan ülkeler sosyal sözleşmeler, ulusal genel 

anlaşmalar ve organize adem-i merkeziyetçilik politikalarına ağırlık 

verirlerken kapsamı daralan ülkelerde ulusal genel anlaşmaların sona ermesi 

ve düzensiz adem-i merkezileşme politikaları etkili olmuştur (Tablo 5).  

Tablo 5: Hükümetlerin Politika Önlemleri ve Sosyal Ortakların Stratejileri 

Kapsamda İstikrar veya Artış Kapsamda Azalma 

Sosyal sözleşmeler veya ulusal genel 

anlaşmalar 

-Toplu pazarlığın kapsayıcılığını 

arttırmaya yönelik politika önlemleri 

-Kamu çıkarlarına ilişkin hususların 

genişletilmesi ve tanıtılması için 

belirlenen eşiklerin düşürülmesi 

-Toplu sözleşmelerin tayin edilen 

işçilere uygulanması  

Ulusal genel anlaşmaların sona 

ermesi 

-Çok işverenli pazarlık için desteğin 

zayıflaması 

-Uzatma hükümlerinin askıya 

alınması ya da yeniden 

düzenlenmesi 

-Temsili eşiklerin arttırılması 

-Anlaşmaların devamının 

sınırlandırılması 

Organize adem-i merkeziyetçilik 

-Farklı düzeylerde konuların ifade 

edilmesini kolaylaştıran çerçeve 

anlaşmalar 

-Müzakere edilmiş anlaşma yoluyla 

tercih dışı bırakamaya izin veren 

koşullu istisna hükümleri 

-Pazarlıklı anlaşma yoluyla işletmeler 

için uzatılmış anlaşmadan şartlı 

muafiyet (yeterli asgari standartlarda)  

Düzensiz adem-i merkeziyetçilik 

-Şirket sözleşmelerine çoklu işveren 

sözleşmelerine göre öncelik tanıyan 

mevzuat 

-Ekonomik güçlükle karşılaşan 

şirketlere sektörel anlaşmalardan 

çekilme olanağı sağlayan mevzuat 

-İşletmelerdeki (sendika dışı) 

pazarlık temsilcilerinin tanınması 

Kaynak: (ILO, 2009b) 

 Bu kapsamda tabloya göre toplu pazarlık kapsamının daralmasında; 

çok işverenli pazarlık sistemlerinin önem kazanması, uzatma hükümlerinin 

askıya alınması ve yeniden düzenlenmesi, temsili eşiklerin arttırılması, 

anlaşmaların sınırlandırılması, ekonomik güçlükle karşılaşan işverenlere 

çekilme olanağının verilmesi, sendika dışı pazarlık temsilcilerinin tanınması 

ve mevzuatların bunları mümkün kılması etkili olmaktadır.  
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3.2.3.Toplu İlişkilerde Ilımlaşma 

 ILO tarafından bir veya daha fazla işçi veya işveren grubunun 

taleplerini uygulamak veya direnmek ve şikâyetleri ifade etmek veya diğer 

işçi veya işverenleri desteklemek için girişimi sonucu bir işyerinin geçici 

olarak durdurulması veya kapatılması şeklinde tanımlanan grevler, 

endüstriyel çatışmanın önemli bir tezahürü olarak kabul edilmektedir. Bu 

kapsamda endüstriyel çatışmaların en kapsamlı göstergelerinden birini, 

grevler nedeniyle kaybedilen çalışma saatleri oranı oluşturmaktadır. Ancak 

bu verinin sadece birkaç ülkede olması nedeniyle temel gösterge olarak grev 

nedeniyle kaybedilen işgünü sayıları dikkate alınmaktadır. İşyerinde işi 

durdurmayan eylem biçimlerinin hesaba katılmadığı göstergede 1000 işçi 

başına grev ve lokavt nedeniyle çalışılmayan günler; ILO tarafından grev ve 

lokavtlara karışan işçilerin çalışmadığı günler/referans gruptaki işçi sayısı 

şeklinde hesaplanmaktadır. Buna göre seçilmiş OECD ülkeleri bazında grev 

ve lokavt nedeniyle kaybedilen işgünü ortalamaları şu şekildedir (Tablo 6). 

Tablo 6: Seçilmiş OECD Ülkeleri Bazında 1000 İşçi Başına Grev ve Lokavt 

Nedeniyle Kaybedilen İşgünü Ortalamaları 
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Avusturalya 223 61 26 13 27 13 7 8 --- 

Belçika 45 77 187 --- --- --- 196 54 --- 

Kanada 313 133 305 84 61 100 114 119 76,9 

Şili --- 29 23 64 44 71 76 55 --- 

Danimarka 1048 51 20 8 4 380 7 4 --- 

Finlandiya 84 126 322 --- 8 12 19 52 --- 

Fransa 727 581 164 318 60 79 81 69 71 

Almanya 2 0 1 1 3 4 4 31 --- 

İtalya 366 59 56 --- --- --- --- --- --- 

Japonya 6 1 0 0 0 0 --- --- --- 

G. Kore 8 142 56 30 53 35 35 23 43 

Hollanda 20 1 6 8 31 3 6 --- --- 

Norveç 38 239 5 217 150 5 61 10 34 

İspanya 428 294 61 43 90 79 44 37 31,6 

İsveç  126 38 16 3 2 19 23 7 --- 

Türkiye 32 38 16 3 2 19 23 7 --- 

İngiltere 304 21 9 15 10 17 31 6 178 

ABD 73 161 13 2 3 2 1 5 0 

Kaynak: (https://data.oecd.org/, 2020) 

 Tablo 6’ya göre 1000 işçi başına grev ve lokavt nedeniyle 

çalışılmayan gün sayıları her ne kadar düzensiz bir eğilim gösterse de 

özellikle 2000’li yılların başından itibaren gözle görülür düşüşlerin yaşandığı 

görülmektedir. Örneğin Kanada, Fransa ve İngiltere’de 2000’li yılların 

başından itibaren düşüşlerin yaşandığı görülse de ortalama olarak diğer 
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ülkelere kıyasla halen yüksektir. ABD’de bu oran sıfıra yaklaşsa da 

Japonya’da sıfır olarak görülmekte Almanya’da ise nispeten artış 

gözlemlenmektedir. Bu durum toplu uyuşmazlıkların çoğunlukla barışçı 

boyutta kaldığı uzlaşmacı çerçevede sosyal diyalog ile çözümlendiği şeklinde 

yorumlanabileceği gibi ilişkilerin bireyselleştiği yönünden de 

değerlendirilebilir.  

3.2.4.Toplu İlişkilerden Bireysel İlişkilere 

 Toplu pazarlık sürecini etkileyen bir diğer konu ise toplu ilişkilerin 

zayıflaması kapsamında bireysel ilişkilerin önem kazanmasıdır. Sektörel 

ağırlıkların hizmet sektörüne kayması, işgücünün vasıf düzeyinin artması, 

kadın işgücünün sayısal artışı vb. birçok konuyla açıklanabilen bu durumun 

en önemli göstergelerinden birini sendikal yoğunluk oranları oluşturmaktadır. 

Buna göre ILO tarafından sendikal yoğunluk oranı; (sendika üyesi çalışan 

sayısı/toplam çalışan sayısı)*100 şeklinde hesaplanmaktadır. Bu kapsamda 

seçilmiş OECD ülkeleri bazında 2000 sonrası sendikal yoğunluk oranları şu 

şekildedir (Tablo 7). 

Tablo 7: Seçilmiş OECD Ülkeleri Bazında Sendikal Yoğunluk 
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Avusturalya 24,8 --- --- --- 17,1 --- --- --- 14,7 

Belçika 56,2 53,7 53,8 55 55,1 53,8 54,2 52,8 51,9 

Kanada 31,2 30,4 30,1 29,8 29,2 29,3 29,4 --- --- 

Şili 11,8 11,7 14,6 15,1 14,8 15,3 16,1 17,7 --- 

Danimarka 74,5 71,5 67,2 68 67,8 67,4 67,1 65,5 66,1 

Finlandiya 74,3 71,1 70,3 69,6 68,2 67,6 66,4 64,9 62,2 

Fransa 9,5 8,6 9 9,1 9 9 9 8,9 8,8 

Almanya 24,6 21,5 18,9 18,3 18 17,7 17,6 17 16,7 

İtalya 34,4 33,3 35,5 36,3 36,8 36,4 35,7 34,4 34,3 

Japonya 21,5 18,7 18,3 17,9 17,7 17,5 17,4 17,3 17,1 

G. Kore 11,4 9,9 9,6 --- 10,1 10 10 10 10,5 

Hollanda 22,6 22,1 19,5 18,8 18,2 18,1 17,7 17,3 16,8 

Norveç 52,4 50,6 50 49,3 49,3 49,7 49,3 49,3 49,3 

İspanya 17,4 16,3 18,3 18,2 17,9 16,8 15,2 14,8 14,2 

İsveç  86,6 81 70,2 68,4 68 67,7 67,8 66,9 65,6 

Türkiye 16 --- --- --- 6,3 6,9 8 8,2 8,2 

İngiltere 29,7 27 26,8 26,1 25,4 25 24,2 23,7 23,2 

ABD 12,9 12 11,4 10,8 10,8 10,7 10,6 10,3 10,3 

OECD 37,5 36,1 35 33,5 33,6 33,1 32,7 32,4 32,4 

Kaynak: (https://data.oecd.org/, 2020) 

 Tablo 7’ye göre İskandinav ülkelerinin büyük bir kısmında ve 

ABD’de daha makul düşüler görülürken Avusturalya, Almanya, Japonya, 

Hollanda, İspanya, İsveç, Türkiye ve İngiltere’de önemli oranda düşüşler 
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görülmüş Şili de ise bu oran artmıştır. Bu durum toplam çalışan sayısı 

içindeki sendika üyesi sayısının azalması bir anlamda çalışma ilişkilerinin 

bireyselleşmesi kapsamında değerlendirildiğinde büyük önem taşımaktadır. 

3.3. Endüstri 4.0/Toplum 5.0’da Toplu Pazarlığın Artan Önemi ve 

Etkinliğini Arttırma Stratejileri  

 Toplu pazarlık; işgücü satışını düzenleyen bir araç olmasının 

yanında işçinin işe alınması, çalışma koşullarının düzenlenmesi ve işten 

çıkarma ile ilgili koşulları içermektedir. Aynı şekilde endüstri ilişkileri ile 

ilgili kural ve yöntemler belirleyen bir yönetim aracı olarak da 

değerlendirilen toplu pazarlık, ortak bir yönetim aracı olması açısından da ele 

alınmaktadır. Özellikle emek ve sermaye arasındaki ilişkilerde taraflar 

arasında ekonomik denge kurma aracı olma yönüyle ön plana çıkan toplu 

pazarlık; uyuşmazlıkları giderme, etkili mücadele aracı olma, bireysel 

sözleşmelerin yerini alma, esnek karar alma, belirsizlikleri giderme, 

anlaşmazlıkları çözme vb. fonksiyonlarıyla anlam kazanmaktadır (Tokol, 

2019, s. 94-95). Bu kapsamda teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme tabanında 

Endüstri 4.0 sürecinin yaşanması ve buna bağlı olarak Toplum 5.0’ın önem 

kazanması ve bu kapsamda toplu pazarlığın ekonomik denge kurma, çok 

fonksiyonlu bir araç olma ve kural koyma fonksiyonlarına (özellikle yaşanan 

gelişmelerin hem bireysel hem de toplu ilişkiler anlamında daha çok emek 

tarafı aleyhine sunduğu şartlar göz önüne alındığında) önceki dönemlerden 

daha fazla ihtiyaç duyduğumuz ve duyacağımız konusu önemli bir gerçeklik 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı şekilde bu değişim sürecinde toplu 

pazarlığın; âdem-i merkezileşmesi, toplu ilişkilerin farklılaşması, ılımlaşması 

ve iş ilişkilerinin bireyselleşmesi eğilimleri konuya farklı bir boyut 

kazandırmaktadır. 

 Öte yandan değişen iş dünyasında toplu pazarlık süreci, tarafların 

uyum sağlamaları durumunda eşitsizliklerin önlenmesinde büyük rol 

oynayacaktır. Ayrıca inovasyon, küreselleşme ve nüfusun yaşlanması vb. 

gelişmeler çalışma hayatını dönüştürürken sosyal ortaklar arasında karşılıklı 

güvene dayalı bir toplu pazarlık sistemi, ortak kaygı kaynaklı sorunların 

dengeli ve özel çözümlenmesinde önemli bir araç olma potansiyeline sahiptir. 

Bu durum mevcut dönüşümlerin tüm çalışanlar ve firmalar için fayda 

sağlayabilecek bir yapı kazanmasında etkili olacaktır. Aynı şekilde toplu 

pazarlık, bu süreçte teknolojik araçların kullanımı veya iş-yaşam dengesi gibi 

ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde, beceri ihtiyaçları beklentisinde 

veya yerinden edilmiş işçilere destek konusunda etkili olabilecektir. Ancak 

toplu pazarlık kapsamının daralması, sendikal yoğunlukların düşmesi ve 

standart dışı çalışma ilişkilerinin yaygınlaşması vb. sorunlar toplu pazarlık 

sürecini tehdit eden en temel başlıkları oluşturmaktadır (OECD, 2019). 
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 Bu kapsamda EPSU (Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları 

Federasyonu) temel öncelikleri şu şekilde belirlemiştir (EPSU, 2019): 

Dijitalleşmenin kamu hizmeti çalışanlarının çalışma koşulları ve kamu 

hizmetlerinin sağlanması üzerindeki etkisini izleme, değerlendirme ve 

araştırma, politika ve eylem gelişimine ve sendika örgütlerinin AB politikası 

hakkındaki istişarelerinde ve tartışmalarında tam rol oynamasını sağlama 

konusunda Avrupa sendika örgütleriyle koordinasyon sağlama, iştiraklerin 

toplu pazarlık yoluyla dijitalleşmeyi şekillendirme kapasitelerinin 

arttırılmasına yardımcı olma, toplu pazarlık, sosyal diyalog, bilgi ve danışma 

yoluyla dijitalleşmenin değişik şekillerde ele alınmasını sağlamak için 

işletmeler üzerindeki baskıyı arttırma, politikalarına ağırlık vermenin büyük 

önem taşıdığı vurgulanmaktadır. Ayrıca her değişim vakasıyla bağlantılı 

olarak aşağıdaki konu başlıkları sendikalar açısından önemli görülmektedir 

(Mathews, 1985). Belirlenen bu başlıklar dijitalleşme sürecinde sendikaların 

izlemesi gereken stratejiler hakkında da fikir vermektedir. Buna göre:  

 Sendikalar işin beceri veya ilgiden yoksun olan işlere aşırı 

bölünmesine karşı çıkmalıdırlar. Üretim sürecinde bir miktar kontrol 

uygulamasına imkân tanıyan bir anlayışı empoze etmelidirler. 

 Özellikle işçilerin becerilerini reddeden belirli bir makinenin veya 

ekipmanın uzantısı haline getiren iş sınıflandırmalarına karşı 

çıkılmalıdır.   

 Bu kapsamda teknik yeniliğin, özellikle makineleşmenin, vasıflı 

işçilerden oluşan kilit grupların militanlığını dizginlemek için 

sıklıkla başvurulan bir silah olarak başvurulduğu görüşüne de yer 

verilmektedir.  

 Bilimsel yönetim tarafından zorunlu kılınan zihinsel ve el emeği 

arasındaki yıkıcı bölünmenin üstesinden gelinmelidir. 

 Ana hedef işçilerin becerilerinin korunması ve yaşam boyu eğitim 

ve kariyer geliştirme yoluyla gelişmelerinin sağlanması olmalıdır. 

Ayrıca üretim teorisyenleri tarafından beşeri sermaye tanımına 

karşılık işçiler beceri mülkiyetlerinin kendilerine ait olduğunun 

farkına varmalıdırlar. 

 Her türlü “zaman ve hareket” tipi çalışma sistemlerine karşı 

çıkılmalıdır. Özellikle bireysel çalışanların elektronik olarak 

izlenmesine karşı çıkılmalı ve grup performansı hedefleri 

konulmalıdır.  

 Her türlü bireysel teşviklere, primlere, ikramiyelere dayalı tüm 

bölücü ücret sistemlerine karşı çıkılmalıdır. Aynı şekilde tek tek 

çalışanların performansını izole eden işçileri birbirleriyle rekabete 
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sokan tüm bölücü ücret sistemleri ortadan kaldırılmalıdır. Bu tür 

sistemlerin 19. yy’ın son 20 yılında işçileri birbirleriyle rekabete 

sokarak üretkenliği arttırma politikaları çerçevesinde uygulanmaya 

başlandığı unutulmamalıdır. 

 Teknik hiyerarşinin askeri modeline dayanan çalışma 

organizasyonlarına karşı çıkılmalıdır. Bunun yanında işçilerin 

kontrolünde olan bilgisayarlı veri sistemleri talep edilmelidir. 

 Endüstriyel demokrasi girişiminin bir tohumu olması anlamında 

yönetimle olduğu kadar sendikaların kendi başlarına da bir araya 

gelebilecekleri iş konseyleri oluşturulmalıdır.  

 İşçiler değişim sürecini anladıkları ölçüde iş üzerinde bir dereceye 

kadar kontrol uygulayabileceklerinden işverenlerin gerekli bilgileri 

sağlaması konusunda sendikaların talep hakkı bulunmalıdır. Bazı 

durumlarda bu konu işverenlerin ticari gizlilik haklarının 

meşruiyetini reddetmek anlamına gelecektir. 

 Sendikaların önerilen bir teknolojik değişikliğin yararlı mı yoksa 

zararlı mı olacağına karar vermek için kendi kriterlerini 

geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır.  

 Yine toplu ilişkilerde; üyelerle iletişim kurma ve onlara gelişmeler 

hakkında bilgi verme, sendika içi demokrasiyi geliştirme, eğitim faaliyetlerini 

arttırma, üyelerine çeşitli hizmetler sunma, sunulan hizmetlerin kalitesini ve 

etkinliğini arttırma, toplu pazarlık sürecinde ihtiyaç duyulan bilgi alışverişi, 

elektronik oylama ve e-toplu pazarlık yapma, grev ve eylemler esnasında 

ulusal ve uluslararası sendikaları, hükümetleri ve siyasi partileri 

bilgilendirme, dayanışmayı sağlama, kamuoyu oluşturma vb. konulara 

odaklanılmasının pozitif etkiler oluşturacağı belirtilmektedir (Tokol, 2019, s. 

166-167). Bunun yanında sendikaların ve işveren örgütlerinin temsil 

edilebilirliği, sosyal ortaklar ve pazarlık sitemlerinin kapsamı bunun yanında 

toplu sözleşmede imzacı tarafların ötesine geçmesini düzenleyen kurallar ve 

bu uzantıların kullanılma sıklığı toplu pazarlık sürecinde belirleyici rol 

oynamaktadır. Öte yandan pazarlık seviyesi tarafların müzakere ettiği alanı 

tanımlarken merkezileşme ve adem-i merkezileşme derecesini tam olarak 

tanımlamamaktadır. Bu kapsamda farklı seviyelerde hiyerarşiyi düzenleyen 

kurallar ve firmaların daha yüksek seviyeli anlaşmalardan sapma veya 

vazgeçme olasılıkları bu noktada büyük önem taşımaktadır. Aynı şekilde 

sosyal ortaklar içinde ve arasında farklı koordinasyon birimlerinin varlığı ve 

derecesi önemli rol oynarken çalışma ilişkilerinin kalitesi, güven seviyesi, 

uygulama kapasitesi, tarafların süreci kontrol etme kabiliyeti, işveren örgütü 

ve sendikaların bölgesel davranışları benzer sistemler arasında fark 

oluşturmaktadır (OECD, 2019). Özellikle Endüstri 4.0’a etkili bir yanıt 

olarak “Sendika 4.0” icat edilmeli ve uygulanmalıdır. İşçi haklarını sağlamak 
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için sendikaların yapılarını ve kültürlerini yeni gerçeklere göre uygulaması, 

daha genç daha çeşitli ve coğrafi olarak dağınık bir işgücüne hitap edilmesi, 

bireysel sözleşmelerde bulunabilecek izole işçileri örgütlemenin yollarının 

tasarlanması gerekmektedir. Bunun yanında Endüstri 4.0’ın etkilerine yanıt 

verebilmek için bunun tam olarak nasıl yapılabileceği konusu muğlaklığını 

korumaktadır. Bu kapsamda özellikle “Sendika 4.0” ın geleneksel rollerden 

öte daha genç, daha çeşitli ve belki de daha esnek bir işgücünün ihtiyacı ve 

isteklerine yönelik olması gerektiği belirtilmektir. Yine bu kapsamda beyaz 

yakalı çalışanların da tehdit altında bulunması sendikaya duyulan ihtiyacı 

daha da arttıracağı yönünde yorumlanmakta dolaysıyla bu durum sendikacılık 

adına bir fırsat olarak görülmektedir. Bu süreçte sendikaların kendi aralarında 

rekabetin boşa harcanan vakit ve enerji olarak değerlendirilmesi gerektiği ve 

sendikaların birleşmelerini ve konsolidasyonlarının arttırılması gerektiği 

belirtilmektedir (IndustriALL, 2017). Öte yandan bu tür kriterler 

geliştirilirken aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde olması sürecin etkinliği 

açısından yararlı görülmektedir (Mathews, 1985). 

 Teknoloji toplamda mevcut beceri gereksinimlerinden daha 

üstün daha belirli beceriler gerektirmekte midir?  

 Teknoloji kendisiyle ilgili çalışanlar için iyi tanımlanmış 

bir kariyer yolu sağlamakta mıdır? 

 Teknoloji yerinden edilmiş işçilerin yeniden çalışabilmesi 

için yeniden eğitimi verilebilecek nitelikte midir?  

 Teknoloji aşırı tekrarlanan eylemler içermekte midir? 

 Teknoloji aralarında tek tip bir beceri derecelendirmesine 

sahip minimum iş sınıflandırmaları oluşturmakta mıdır? 

 Teknoloji fikir birliğini ve birlikte yürütmeyi teşvik 

etmekte midir? 

 Teknoloji yeterli teşvik ve çeşitlilik sağlamakta mıdır? 

 Teknoloji bireylerin izlenmesine veya kontrol hiyerarşisine 

bağlı mıdır? 

 Teknoloji prensip olarak onunla ilgili tüm çalışanlar için 

anlaşılır mıdır? 

 Teknoloji mevcut durum veya performans hakkında güncel 

veriler üretmekte midir? 

 Teknoloji çalışanları kontrol edilemeyen sağlık ve güvenlik 

risklerine maruz bırakacak nitelikte midir? 

 Teknoloji sosyal açıdan yararlı mıdır? 
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 Bu kapsamda örneğin Alman sendikalarının işveren federasyonlarını 

işçilerin; eğitimi, esnekliği ve gelecekteki statüsü hakkındaki konularda ve 

işçi koruma konusunda bir tavizin olmayacağı konusunda uyarması bu 

noktada büyük önem taşımaktadır. Ancak IG Metal’e göre Endüstri 4.0 halen 

kapalı kutu olmaya devam etmektedir. Özellikle iş organizasyonu, eğitim, 

beceriler, veri güvenliği ve çalışma koşulları vb. konulardaki belirsizlik 

devam etmektedir. Bu kapsamda IG Metal önceliklerini şu şekilde 

sıralamaktadır (Degryse, 2016b, s.55-56):  

 Çalışanların sosyal haklarını garanti altına almak: 

o Yeni ortak belirleme biçimleri geliştirmek, ortak karar 

verme haklarını uygulamak ve geliştirmek 

o Kapsamlı mobil çalışma düzenlemeleri geliştirmek ve 

uygulamak 

o Kalabalık çalışanlar için katılım ve koruma haklarının 

oluşturulması 

o Çalışan verilerinin korunmasını geliştirmek 

 Teknoloji ve iş organizasyonu tasarımını aktif olarak 

şekillendirmek: 

o İnsanca tasarlanmış işyeri vizyonuna dayalı katılımcı şirket 

düzeyinde yaklaşım geliştirmek 

o Yarı zamanlı ve tam zamanlı çalışanların yetkilerini 

geliştirmek 

o Kamusal tartışmayı teşvik etmek, araştırma politikasını 

etkilemek 

o İş sağlığı ve güvenliği standartlarını geliştirmeye devam 

etmek  

 Dijital çalışma ortamına katılma ve tüm çalışanlar için eşit fırsatlar 

sunma: 

o Eğitim ve geliştirmeyi temel stratejik konular haline 

getirmek 

o Toplu pazarlık yoluyla daha uygun bir eğitim politikası 

teşvik etmek 

o Şirket düzeyinde eğitimin teşvik edilmesini sağlamak 

o Bir işyeri öğrenme yöntemlerinin kullanılması ve işyerinde 

kazanılan becerilerin belgelenmesi 

 Bu kapsamda IG Metal; iş dünyasından akademi ve bilim 
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dünyasından uzmanlardan oluşan işin geleceği hakkında temel amacı; emek 

dünyasında meydana gelen değişikleri erken aşamada incelemek, tespit 

etmek ve geleceğe ilişkin kilit sorulara cevap bulmak olan bir danışma organı 

kurmuştur. Aynı şekilde Kuzey Ren-Vestfalya İş-2020+Projesi ile; çalışma 

dünyasının hızla değiştiği bu nedenle birlikte karar vermenin her 

zamankinden daha gerekli olduğunun altı çizilmektedir. Özellikle kararlılık 

ve aktif sosyal ortaklığın, gelecekteki iş dünyasının tasarımında ve mevcut 

krizin üstesinden gelinmesinde belirleyici rol oynadığı vurgulanmaktadır 

(arbeit2020.de, 2020). Bu ve benzeri uygulamalarla değişim sürecini 

müzakere etme ve söz hakkı elde etme kapsamında toplu pazarlık yoluyla 

işçilerin, yeni teknolojilerin uygulanmasına aktif olarak katılma ve teknolojik 

değişimlerle ilgili şartlar üzerinde müzakere etme hakkına sahip olmaları 

daha mümkün hale gelecektir. Ayrıca teknolojik değişime adil ve eşit bir 

yanıt bulmanın özellikle göçmenler, kadınlar, siyahiler, yerli halklar, engelli 

bireyler vb. tüm dezavantajlı grupların sürece dâhil edilmesi ile mümkün 

olacağı ifade edilirken aynı süreçte işverenlere, şirketlere hatta hükümetlere 

çalışanların ihtiyaçlarını koruma noktasında güvenilmemesi konusuna ayrıca 

değinilmektedir. Bu nedenle en önemli meselenin işçilerin zamanında sesini 

duyurması olduğuna ve bunun özellikle gelecekteki ekonominin 

şekillenmesinde büyük önem taşıdığına dikkat çekilmektedir (Hollin, 2018). 

Bu süreçte toplu pazarlık sistemi bunu gerçekleştirmeye yarayan en önemli 

araç özelliği taşımaktadır.  

Sonuç  

Tarihsel gelişim süreci içerisinde toplu pazarlık sistemi, farklılaşan 

çalışma ilişkilerinde emek-sermaye dengesini sağlayan önemli bir sendikal 

araç olma özelliği taşımaktadır. Nitekim Endüstri 4.0’da yaşanan bilgi tabanlı 

dönüşümlerin özellikle sermaye lehine olması diğer bir ifade ile ileri 

teknolojilerin kolaylıkla emek faktörünün yerini alabilmesi bu sistemin 

önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu kapsamda:  

 Kutuplaşma, güvencesizlik, işgücü piyasalarında parçalanma, 

bireyselleşme, tükenmişlik, stres, bazı mesleklerde yaşanan yıkım, 

değişimin yükünün işgücüne yansıtılması vb. sorunlara yönelik 

toplu pazarlık sisteminin daha aktif hale gelmesi emek-sermaye 

dengesinin sağlanmasında büyük önem taşımaktadır.   

 Çalışma yaşamında yaşanan uyuşmazlıkların işbirliği ve diyalog 

çerçevesinde çözümlenmesinin önem kazanması diğer bir ifade ile 

dönüşüm sürecinde yer alan çalışanların söz hakkına sahip olmasını 

olanaklı kılan toplu pazarlık sisteminin kapsamının Endüstri 

4.0/Toplum 5.0 konuları bakımından genişletilmesi gerekmektedir. 

 Toplu pazarlığın işgücünün can simidi olma özelliğine (Endüstri 
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4.0’ın yıkıcı etkileri dikkate alındığında) günümüzde daha fazla 

ihtiyaç vardır.  

 Endüstri 4.0’ın orta ve uzun vadede beyaz yakalı çalışanları da 

olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip olması (hem hizmet 

sektörünün yaygınlaşması hem de akıllı otomasyon teknolojileri ile 

birçok mesleğin tehdit altında olması); işbirliği ve diyalog 

mekanizmalarının daha da etkin hale gelmesi ve sendikalara ihtiyaç 

duyan kesimin artması anlamına gelmektedir. Bu durum küresel 

anlamda sendikaların toparlanması açısından bir fırsat olarak 

değerlendirilmelidir. 

 Japon hükümeti tarafından 2016 yılında kabul edilen Toplum 5.0 

vizyonu, yaşanan teknolojik gelişmelerin toplum yararına 

kullanılması noktasında önemli argümanlar sunmaktadır. Ancak 

diğer toplumların Toplum 5.0 vizyonunu hayata geçirecek 

teknolojik altyapıya sahip olmamaları, olsalar bile yaşanacak olan 

refahın toplum tabanına yayılmasının ya toplu pazarlık yoluyla ya da 

sosyal devlet rolünün daha fazla ön plana çıkması ile mümkün 

olacağı unutulmamalıdır. 

 Günümüz endüstri ilişkileri sisteminde devletin düzenleyici, hakem 

ve işveren rolleri kapsamının daha da genişletilmesi gerekmektedir. 

Bu durum ileride yaşanabilecek sosyal politika sorunlarının 

bugünden önlenmesi ya da etkilerinin azaltılması noktasında büyük 

önem taşımaktadır.  

 Endüstri 4.0 kapsamında yaşanan teknolojik gelişmelerin önceki 

gelişmelerden çok daha farklı özellikler taşıması bir anlamda 

istenilen düzeyde istihdam olanağı sağlamaması sağlasa bile bunun 

vasıf eksenli olması diğer bir ifade ile daha fazla eğitim yatırımı 

gerektirmesi aynı zamanda yaşanan gelişmelerin toplumsal 

eşitsizliği tetikleyen özelliği, çok daha kapsamlı ve yeni sendikal 

stratejilerin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.  

Dengeli dönüşümde sendikaların ve toplu pazarlığın rolü kilit faktör 

niteliğindedir (Şekil 9). 
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Şekil 9: Dengeli Dönüşüm Modeli 

Buna göre : 

 En başta toplu pazarlığın geleneksel rolünden hareketle emek-

sermaye taraflarının en önemli dengeleme mekanizmasını olduğunu 

unutmamak, 

 Bulunulan sektöre Endüstri 4.0’ın etkilerinin ne olduğunu iyi 

okumak ve muhtemel etkilerini tahmin etmek, 

 Dijital dönüşüm sürecini iyi tanıyan ve iyi okuyan dijital liderlerle 

birlikte çalışmak,  

 Değişim sonucunda yaşanan ya da yaşanabilecek özellikle 

çalışanların aleyhine olan konuları toplu pazarlık konusu yapmaya 

çalışmak, 

 Özellikle ileride yoğunlaşabilecek sosyal politika sorunlarını da 

dikkate alarak, devletin sosyal rolünün daha fazla ön plana çıkması 

yönünde baskı kanallarını kullanmak, 

 Toplu pazarlık sürecinin kapsamını hem konu hem de faydalanan 

birey açısından geniş tutmak, 

 Toplu pazarlığın demokratik yönetim sistemlerinin ayrılmaz birer 

parçası olduğunu unutmamak 

gerekmektedir. 
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1. Giriş 

Bu çalışmada işletme alanındaki etik konulardan biri olan ve ahlaki 

olmayan davranışların duyurulmasını ifade eden whistleblowing kavramı dört 

ahlaki yaklaşım çerçevesinde tartışılmaktadır. Çalışmada “whistleblowing 

eyleminin ahlakiliği”nin dört temel yaklaşım ele alınarak değerlendirilmesi 

amaçlanmakta, bu yaklaşımlar Kant’ın etik yaklaşımı, erdem ahlakı, 

faydacılık yaklaşımı ve göreli ahlak anlayışı olmaktadır. Whistleblowing 

kavramının ahlakiliği tartışılmadan önce kavrama kısaca yer verilmektedir. 

Çalışmanın devamında yapılan tartışmalar ise whistleblowing eylemini 

gerçekleştiren “whistleblower” tarafından ele alınmaktadır.  

2. Whistleblowing Kavramı 

Whistleblowing kavramı “tehlikeli, yasadışı, etik dışı, ayrımcılık içeren 

veya genellikle kurum üyeleri tarafından yanlış yapıldığına inanılan eylemler 

hakkında bilinçli olarak bildirim yapılması”nı ifade etmektedir (Hersh, 2002, 

243). Whistleblowing sürecinin “ahlaki olmayan davranışı açığa çıkarma”, 

“şikayet”, “şikayetin yapıldığı taraf” ve “şikayetin yapıldığı kuruluş” olmak 

üzere dört unsuru bulunmaktadır (Near, Miceli, 1985, 2). 

En genel anlamıyla “ahlaki olmayan davranışların açığa çıkarılması”nı 

ifade eden whistleblowing kavramının yerli yazında bilgi uçurma (Şengül, 

2016), ihbarcılık (Aydan, 2017; Çetinel, 2018; Orak, 2019), bilgi ifşası 

(Buluş, 2019), etik dışı davranışların ifşası (Oran, 2018), bilgi sızdırma 

(Çetinkaya, 2017), olumsuz durumların ifşa edilmesi (Öztuna, 2019) gibi 

farklı karşılıkları olmakla birlikte orijinal kelimesi değiştirilmeden 

whistleblowing (Genç, 2017; Doksan, 2019) olarak da kullanıldığı 

görülmektedir. Bu çalışmada da kavram benzer şekilde “whistleblowing” 

olarak ifade edilmektedir. 

Park ve diğerleri (2008) çalışmalarında whistleblowing kavramı ile ilgili 

aşağıdaki sınıflandırmaları ele almaktadır: 

 Resmi Whistleblowing: Resmi whistleblowing’de bildirim resmi bir 

iletişim kanalı aracılığıyla veya resmi bir prosedür takip edilerek 

yapılmaktadır (Park ve diğ., 2008, 3-4).  
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 Resmi Olmayan Whistleblowing: Resmi olmayan whistleblowing’de 

eylem çalışanlara duyurulurken bildirim resmi bir iletişim kanalı 

aracılığıyla veya prosedür takip edilerek yapılmamaktadır (Park ve 

diğ., 2008, 3-4).  

 Anonim Whistleblowing: Kişi whistleblowing eylemini 

gerçekleştirirken kendi kimliğini gizliyorsa bu anonim 

whistleblowing kapsamına girmektedir (Park ve diğ., 2008, 3-4). 

 Açık Whistleblowing: Bu whistleblowing türünde eylemi 

gerçekleştiren kişinin kim olduğu belli olmaktadır (Park ve diğ., 

2008, 3-4). 

 İçsel Whistleblowing: Bu sınıflandırmada kişi, kurum içindeki 

yetkililere bildirim yapmaktadır (Park ve diğ., 2008, 5). Bu 

yöntemde kişi ahlaki olmayan davranışı duyururken kendi kurumu 

içinde hiyerarşik olarak daha yetkili çalışanlara ulaşmaktadır 

(Mansbach, Bachner, 2010, 484). 

 Dışsal Whistleblowing: Bu sınıflandırmada kişi eylemi kurum 

dışındaki bir kuruluşa veya kişiye bildirmektedir (Park ve diğ., 

2008, 5). Kurum içi whistleblowing’in yetersiz kaldığı durumda 

eylemi gerçekleştiren kişi basın veya polis gibi kurum dışındaki 

ilgililere bildirim yapabilmektedir (Mansbach, Bachner, 2010, 484). 

Gerçek (2005, 30) çalışmasında sahtekarlık, hırsızlık vb. suçlar, 

çalışanlara inanç ve etnik kökenleri nedeniyle ayrımcılık yapılması, yasa, 

düzenleme ve devlet politikaları ile ahlaki değer ve etik kurallara aykırılık 

bulunması ile toplum sağlığı ve güvenliğini tehlikeye atacak eylemlerin açığa 

çıkarılması gerektiğini belirtmektedir. 

3. Whistleblowing Eyleminin Ahlaki Yaklaşımlar Çerçevesinde Ele 

Alınması 

3.1. Whistleblowing Eyleminin Kant’ın Yaklaşımına Göre Ele Alınması 

Bu başlık altında whistleblowing kavramı Kant’ın ahlaki yaklaşımına 

göre değerlendirilmeye çalışılmaktadır. Kant’ın felsefi düşüncesinin 

temelinde yatan deontolojik yaklaşıma göre bir eylemin ahlaki olarak 

değerlendirilmesinde önemli olan niyet olmaktadır. Bu yaklaşıma göre bir 

davranışın ahlaki olup olmaması davranışın ortaya çıkardığı sonuçlara değil, 

davranışı gerçekleştiren kişinin niyetine bağlıdır (Tevrüz, 2007, 20). Bu 

nedenle whistleblowing eyleminin ahlaki olup olmadığı düşünülürken, 

bildirim gerçekleştirildikten sonra ortaya çıkan sonuçlar yerine bildirimi 

gerçekleştiren whistleblower’ın “niyet”inin önemli olduğunu söylemek 

mümkündür. Bu bağlamda eğer whistleblower, bildirimi Kant’ın ahlaki 
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yaklaşımında belirttiği ilkelere göre karar vererek gerçekleştirdiyse ve niyeti 

“iyi” ise bildirimin ahlaki açıdan doğru olduğunu söylemek mümkün 

olabilmektedir. Kant, bir davranışın ahlaki olarak değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceği konusunda bazı hususlara dikkat çekmektedir.  

Kant, duyguların kişinin niyetine olan etkisine yönelik sert bir tutum 

sergilemektedir. Ahlaki bir karar verirken salt aklın önemini vurgulamakta ve 

kişinin duygularını karar verme sürecinin dışında tutmaktadır (Duran, 2017, 

73). Karar verici kişi “iyi”nin ölçüsü olarak kendi tatmini, mutluluğu, kişisel 

istek ve eğilimlerini dikkate alırsa bu davranışın ahlaki açıdan doğru 

olduğunu söylemek mümkün olmamakta (Tüzer, 2015, 155), ahlak yasasının 

asıl kaynağı akıl olmaktadır (Tüzer, 2015, 141). Bu nedenle kişinin davranışı 

kendisine huzur verdiği için gerçekleştirmesi ahlaki bir davranış olarak 

değerlendirilmemektedir (Tevrüz, 2007, 20). Kant, duygulara karşı bu tutumu 

nedeniyle eleştirilmektedir (Duran, 2017, 73). Kant’ın görüşüne kişi 

sonucunda ödül veya ceza bekleyerek bir davranışı gerçekleştirmemeli, 

herhangi bir duygu kişinin karar vermesini etkilememelidir. Bu nedenle 

whistleblower, ahlaki olmayan bir davranışı duyurma kararını verirken salt 

akıl yoluyla muhakemesini yapıyorsa ve niyeti iyi ise bu ahlaki bir davranış 

olarak düşünülebilmektedir. Ancak ahlaki olmayan bir davranışı duyururken 

kişi kendi duygularına göre davranıyor veya bunun sonucunda herhangi bir 

ödül veya ceza beklentisiyle bu davranışı gerçekleştiriyorsa bu davranışın 

Kant’ın görüşüne göre ahlaki olarak değerlendirilmediğini söylemek 

mümkündür. Benzer şekilde kişinin ahlaki olmayan bir davranışı bildiği 

halde yöneticilerinden veya işini kaybetme korkusundan dolayı bunu 

bildirmekten vazgeçmesi de fiilen yanlış yaptığı bir davranış bulunmamasına 

rağmen ahlaki olarak değerlendirilemeyebilir. 

Kant’ın bir davranışın ahlaki olup olmadığına karar verilebilmesi için 

ifade ettiği bazı prensipler bulunmaktadır (Tevrüz, 2007, 20). Bunlardan bir 

tanesi “evrenselleştirilebilirlik” konusudur (Tüzer, 2015, 155). 

Evrenselleştirilebilirliğin test edilebilmesi için “Herkes aynı şeyi yapsa ne 

olurdu?” sorusu sorulmaktadır (Tevrüz, 2007, 20). Bu bağlamda 

whistleblowing eylemini gerçekleştiren kişinin bildirim yapıp yapmama 

konusunda “eğer bu duyurma işlemini herkes gerçekleştirse ne olurdu?” veya 

“eğer bu bildirimi kimse gerçekleştirmese ne olurdu?” diye düşünerek karar 

verebilmesi mümkündür.  

Bir diğer ilke ise “tersine çevrilebilirlik”tir. Bu ilkenin test edilebilmesi 

için ise “aynı davranışı bir başkası sana yapsaydı hoşuna gider miydi?” 

sorusu sorulmaktadır (Tevrüz, 2007, 21). Bu bakıma bildirimi 

gerçekleştirecek kişinin karar verme aşamasında kendine bu soruyu sorması 

mümkündür. Ancak bu sorunun soruluş biçimi önem arz etmektedir. Eğer 

kişi kendini ahlaki olmayan davranışı gerçekleştiren kişinin yerine koyup 

“eğer başkası benim adıma bu bildirimi yapacak olsaydı hoşuma gider 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   3      

76 

miydi?” şeklinde sorarsa alacağı cevap şüphesiz ki hayır olacaktır. Ancak 

soru şu şekilde sorularak bir karar verilmelidir “eğer kurumdaki ahlaki 

olmayan bir davranışı başkası açığa çıkarsaydı bu hoşuma gider miydi?”. Bu 

bakıma kişinin kendine doğru sorular sorması ve muhakeme yapabilmesi 

önem arz etmektedir. 

Bir diğer prensip ise başka varlıklara saygı duyulmasıdır. Kant kişinin 

kendi amacına ulaşabilmek için başkalarının kullanılmamasını, toplumun 

refahı veya iyiliği söz konusu olsa bile haklarının ihlal edilmemesi 

gerektiğini vurgulamaktadır (Tevrüz, 2007, 21). Bu bakıma ahlaki olmayan 

bir davranış duyurulduğu takdirde kurumda olumsuz etkilenen kişilerin 

olacağını söylemek mümkündür. Açığa çıktığı takdirde kurumun büyük ceza 

ve yaptırımlarla karşılaşması ihtimali de bulunmaktadır. Ancak ahlaki 

olmayan bir durumun olduğu düşünüldüğünde, bildirimin bu eylemin önüne 

geçmesine ve ahlaki olmayan davranışın ortadan kalkmasına sebep olarak bu 

durumdan etkilenen başkalarının haklarının korunması mümkün 

olabilmektedir. Bu bağlamda ahlaki olmayan davranışlar başkalarının 

haklarına zarar veriyorsa bu davranışın duyurulması kişilerin haklarını 

korumaya yönelik bir davranış olarak değerlendirilebilmektedir. 

Kant kişinin sorumluluklarına önem vermekte (Duran, 2017, 72-73) ve 

kişinin kendisi ile başkalarına karşı ödevlerinin olduğunu belirtmektedir 

(Esen, [11.04.2020], 4). Kişinin başkalarına saygı duyma ve başkalarının 

haklarını koruma vazifesi olduğu düşünülürse eylemin duyurulmasının bu 

vazife doğrultusunda gerçekleşmesi ahlaki olarak ele alınabilmektedir.  

Bir diğer prensip ise kişinin kendi yeteneklerini başkalarının yararına 

geliştirmesi olmaktadır (Tevrüz, 2007, 22). Eğer burada bahsedilen yeteneği 

kişinin ahlaki olan eylemi keşfetmesi ve bunu duyurabilme “imkanı” olarak 

ele alırsak, kişinin bu bildirimi gerçekleştirmesinin ahlakiliğinden bahsetmek 

mümkün olabilmektedir. 

Ahlaki olmayan bir davranışa göz yumulması ise tartışmalı bir konu 

olmaktadır. Kant’ın cinayet örneğine göre potansiyel bir katilin öldürme 

amacıyla kovaladığı biri ile ilgili kişiye evde olup olmadığı sorulduysa ortaya 

bir çelişki çıkmaktadır. Böylelikle kişinin insanlığın varlığını koruma ile 

yalan söylememe eylemleri çelişmektedir. Ancak Kant yalan söyleme 

konusunun istisna kabul etmediğini belirtmekte, doğruyu söyleyerek 

cinayetin işlenmesine “göz yumulduğunda” yasal olarak hiçbir yükümlülük 

olmadığını belirtmektedir (Esen, [11.04.2020], 13). Bu bakıma eğer 

işletmedeki ahlaki olmayan bir eylemle ilgili kişiye soru sorulursa 

whistleblower’ın dürüstçe cevap vermesi ahlaki bir eylem olarak 

değerlendirilebilir. Ancak kişinin bu konuyu bildiğini kimse bilmiyor ve 

kimse ona bu soruyu sormuyorsa teknik olarak yalan söylemeyecektir. Hatta 

belki bu durumu gizlemesinin kendine yasal olarak hiçbir yaptırımı 
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olmayacaktır. Ancak yine de kişinin karar verme aşamasında Kant’ın 

belirlediği ilkelere göre hareket etmesi eylemin ahlakiliğini etkileyecektir. 

Yayla (2005) Kant’ın eğitim konusuna verdiği önemi belirtmekte ve ahlak 

felsefesinin tamamlayıcısı olduğunu söylemektedir. Bu nedenle ahlaki 

olmayan davranışlar konusunda şirketlerin uyguladıkları eğitimlerin 

şirketlerdeki etik konulara destek olabileceğini söylemek mümkündür. 

3.2. Whistleblowing Eyleminin Faydacılık Yaklaşımına Göre Ele 

Alınması 

Faydacılık yaklaşımının temeli teleolojik yaklaşıma dayanmakta, 

yaklaşım davranışın ortaya çıkardığı sonuca önem vermektedir. Bu yaklaşıma 

göre herkes için en fazla faydalı veya en az zararlı sonuca yol açan karar 

ahlaki açıdan doğru bir karar olmaktadır (Tevrüz, 2007, 15-16). Bu bağlamda 

whistleblowing eylemini gerçekleştiren kişinin karar verme sürecinde, 

Kant’ın görüşünün aksine bu kararın ortaya çıkaracağı sonuçları düşünmesi 

gerekmektedir. Whistleblower’ın ahlaki olmayan bir eylemi açığa çıkarırken 

bu kararın en fazla kişiye fayda sağlayacak ya da en az kişiye zarar 

sağlayacak şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Ahlaki olmayan bir eylemin ortaya çıkarılmasında kurumların itibarı ve 

karşılaşabilecekleri yaptırımlar düşünüldüğünde bu eylemin ortaya 

çıkarılmasının kurumları ve kurumda çalışan kişileri olumsuz etkileyeceği 

bilinen bir gerçektir. Faydacılık yaklaşımına göre çoğunluğun iyiliği esas 

olmaktadır. Bu bakıma kurumlar açısından düşünüldüğünde olumsuz 

eylemden etkilenen kişi veya kişilerin sayısı, eylemin açığa çıkarılmasından 

sonra etkilenecek kişilerin sayısından daha az ise faydacılık yaklaşımına göre 

bu eylemin gizli tutulması çoğunluğa daha fazla fayda sağlayacağından ötürü 

ahlaki olarak düşünülebilmektedir. Ancak böyle bir durumda eylemden 

etkilenen kişilerin haklarının ihlalinden bahsetmek mümkündür. 

Whistleblower çoğunluğun yararını sağlayacak şekilde kararını veriyorsa 

faydacılık yaklaşımına göre doğru karar vermiş sayılmaktadır. Olumsuz bir 

durumda içsel bir bildirimin böyle bir duruma çözüm olabilmesi mümkündür. 

İçsel bildirimin yapılması ve bu durumun kurum içinde çözülmesi herkes için 

en faydalı sonuçları doğurabilecektir. Çünkü bu şekilde hem kuruma 

gelebilecek zararlar hem de sadece sorumlu kişilerin kurumdan 

uzaklaştırılmasıyla birlikte ilgili etik dışı eylem ortadan kalkacaktır. 

Böylelikle bu eylemden etkilenen kişilerin fayda sağlayabilmesi mümkün 

olacaktır. Bununla birlikte kurum içinde çözülemeyen ve etkileri daha büyük 

olan etik bir dışı olayın kısa vadede gizlenerek uzun vadede ortaya çıkması 

durumunda daha büyük sonuçlara yol açması mümkündür. Böyle bir 

durumda hem eylemden olumsuz etkilenenler hem de kurumdaki kişiler daha 

çok zarar görecektir. Bu nedenle whistleblower’ın kararını verirken bütün 
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olasılıkları düşünmesi önem arz etmektedir. 

Tevrüz (2007, 17-18), Velasquez (1998)’den aktararak Ford vakasını 

örnek vermektedir. 1960’lı yıllarda Ford’un kısa sürede ürettiği arabaların 

hatalı olması kaza riskini arttırmıştır. Buna rağmen şirket maddi kısmı 

düşünerek hataları düzeltmeme kararı vermiş, sonrasında ortaya çıkan kazalar 

birçok ölüm ve yanık vakasına yol açmıştır.  

Eğer bir çalışan bu durumu duyurma niyetinde olsaydı karar verme 

aşamasında kişinin herkes için en yüksek fayda sağlayabilecek duruma göre 

karar vermesi gerekmekteydi. Şirketin masrafları düşünerek hataları 

düzeltmemesi birçok insanın hayatını kaybetmesine ve ağır yanık vakalarına 

yol açmıştır. Bu noktada eğer bu durum şirket içinde çözülebilse kısa vadede 

şirket masraf harcayacak ancak birçok kişi hayatını kaybetmemiş olacaktı. 

Bunun yanı sıra firmaya duyulan güven kaybı ve tazminat gibi durumlar 

düşünüldüğünde bu durumun maddi olarak kayıpları da düşünülebilmektedir. 

Ancak bu kararın halihazırda üst yönetim tarafından verildiği 

düşünüldüğünde belki de bu kararın kurum içinde çözülmesi mümkün 

değildi. Bu bakıma kurum dışına yapılabilecek bir bildirim kurumun itibarını 

etkileyecek, yine de olası bir felaket engelleneceği ve insanların hayatları 

kurtulacağı için bu karardan etkilenen sadece firma olacaktı. Her iki 

senaryoda da eğer “whistleblower” bu durumu duyurmaya karar verseydi 

farklı sonuçlar ortaya çıkabilecekti.  

Whistleblowing kavramına konu olan eylemde etik veya yasa dışı bir 

konudan bahsedildiği için halihazırda doğru olmayan bir davranış 

bulunmaktadır. Bu bağlamda bu davranışın “duyurulması”nın sağlayacağı 

fayda hesaba katılarak çoğunluğa en çok fayda sağlayabilecek kararın 

verilmesi faydacılığa göre “doğru” bir karar olarak değerlendirilebilmektedir. 

Ancak daha önce belirtildiği gibi ikilemler söz konusudur. Bu bakıma 

halihazırda etik veya yasaya karşı bir durum olduğu düşünüldüğünde bu 

durumun her zaman ortaya çıkma ihtimali bulunmakta ve o zaman geldiğinde 

hem kurum hem de kurumdaki kişiler için daha fazla olumsuz sonuçlar 

ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle en doğru kararın şirket içinde çözülmesi 

olduğunu söylemek mümkündür. 

3.3. Whistleblowing Eyleminin Erdem Ahlakına Göre Ele Alınması 

Aristo erdem ahlakını “insanın işlevlerini en iyi şekilde yerine getirme 

hali” olarak tanımlamaktadır (Özlem, 2004’den aktaran Kök, Aksel, 2016, 

146). Erdem ahlakı “karakter”e odaklanmakta, kişinin ne yapması gerektiğini 

değil nasıl bir insan olması gerektiğini esas almaktadır (Kök, Aksel, 2016, 

147). Modern ahlak kuramları eylemi ön plana çıkarırken, erdem ahlakı için 

eylemi gerçekleştiren kişinin karakteri önem arz etmektedir (Yazıcı, 2003, 

15-16). Bu bağlamda whistleblower’ın karar verme aşamasında Kant’ın 
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yaklaşımında olduğu gibi “niyet” veya faydacılık yaklaşımında olduğu gibi 

“sonuç” odaklılık yer almamaktadır. Erdem ahlakı yaklaşımına göre esas olan 

bu eylemi gerçekleştiren whistleblower’ın “karakteri” olmaktadır. Eğer 

whistleblower erdemli bir karaktere sahip ise gerçekleştirdiği eylemin erdem 

ahlakına göre uygun olduğunu söylemek mümkün olabilmektedir.  

Boatright (2007) cesaretin erdemliliğinden bahsetmekte, korkaklık, atıl 

kalma, pervasızlık gibi konuların erdem değil kusur olduğunu belirtmektedir 

(Boatright, 2007’den aktaran Tevrüz, 2007, 34-35). Bu bakıma işletmelerde 

ahlaki olmayan bir eylem ile karşılaşan kişinin kendi işini kaybetme gibi 

korkusundan ötürü davranışı görmezden gelmesinin erdem ahlakına göre 

erdemli karakter ile örtüşmediğini söylemek mümkündür. 

Bir kişi doğru söylemeyi alışkanlık haline getiriyor ve doğru olduğuna 

inandığı davranışları gerçekleştiriyorsa bu bir erdem göstergesi olmaktadır 

(Tevrüz, 2007, 33). Bu bakıma whistleblower’ın ahlaki olmayan bir davranışı 

ortaya çıkarırken dürüst bir şekilde, doğru olduğuna inanarak bu davranışı 

gerçekleştirmesi bu yaklaşıma göre ahlaki olarak değerlendirilebilmektedir. 

Bir önceki başlıkta verilen Ford örneğine göre eğer potansiyel bir 

whistleblower erdemli bir karaktere sahip olsaydı ve doğru olacağına 

inanarak bu olayı duyurma girişiminde bulunsaydı gerçekleştirdiği davranışın 

erdemli bir davranış olduğunu söylemek mümkün olabilirdi. Yine kıyaslama 

yapılacak olursa belki şirkete neden olacağı zarardan ötürü o an şirket 

açısından “faydacılık” yaklaşımına göre doğru bulunmayacak ancak ortaya 

çıkabilecek zararlar engelleneceği için “erdem ahlakı” yaklaşımına göre 

ahlaki bir davranış olarak değerlendirilebilecekti. Çünkü burada esas olan 

eylemi duyuracak kişinin karakteri olmaktadır. 

Erdem ahlakında karakter ön plana çıkmakta ancak bunun yanı sıra 

yaklaşımda bir seçim söz konusu olmaktadır. Çünkü erdemli insan ne 

yaptığını bilmekte, karakteri gereği düşünmesine bile gerek kalmadan 

erdemli eylemin ne olduğunu bilerek iyi olanı seçmektedir (Yazıcı, 2003, 17-

18). Bu bağlamda bir firmadaki ahlaki olmayan davranışı duyurma 

girişiminde olan ve erdemli bir karaktere sahip olan whistleblower, kararını 

verirken erdemli bir davranış gösterebilecektir. 

Altıntaş (2019, 33-34) ise çalışmasında whistleblowing kavramını Türkçe 

literatürde kullanırken eylemi “erdemli raporlama”, whistleblower’ı ise 

“erdemli raporlayıcı” olarak ele almaktadır. Ancak bu üzerinde düşünülmesi 

gereken bir konu olmaktadır. Çünkü whistleblowing eylemi bir “seçim” 

içermekle birlikte erdem ahlakına göre kişinin karakteri esas olmaktadır. Eğer 

whistleblower erdemli bir karaktere sahip değilse whistleblower için “erdemli 

raporlayıcı” olarak bahsetmek her zaman doğru olamayabilmektedir. 

Tevrüz (2007, 38) erdem ahlakının varoluşunun insanlara daha mutlu, 
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düzenli ve aklın hâkim olduğu bir hayat vermek için olduğunu belirtmektedir. 

Bu bağlamda whistleblower, başta çalıştığı kurum ve etkilendiği çevreyi 

düşünerek herkes için daha doğru olan bir karar verebilmelidir. Örgütsel 

erdem kavramını da düşündüğümüzde kişiler gibi örgütlerin de erdemli 

davranışlar göstermesi gerekmektedir. Bu nedenle işletmelerdeki ahlaki 

olmayan herhangi bir durum veya davranışın erdemli bir örgüt için kabul 

görmeyeceğini söylemek mümkündür. Böyle davranışlara bu örgütlerde yer 

olmamaktadır ve bu davranışların ortadan kaldırabilmesi için bildirim 

yapılarak önlem alınabilmesi mümkün olabilmektedir. 

Aristoteles’e göre erdem anlayışı dört temel ilke içermektedir (Yazıcı, 

2003, 17-18). Bu ilkeler karakter, seçim, orta yol ve orta yolu belirleyecek 

akıl olmaktadır. Bu bağlamda whistleblower’ın bu dört ilkeye sahip olması 

gerekmektedir. Whistleblower’ın erdemli bir karaktere sahip olması ve akıl 

yoluyla herkes için en doğru karar vermesi önem arz etmektedir. 

3.4. Whistleblowing Eyleminin Göreli Ahlak Yaklaşımına Göre Ele 

Alınması 

Evrensel ahlak yaklaşımlarının aksine, göreli ahlak yaklaşımında tek bir 

“doğru” bulunmamakta, bu doğrular farklı kültür, toplum, zaman ve hatta 

kişilere göre değişebilmektedir. Bu bakıma toplumun yorumu ve çoğunluğun 

bakış açısı esas olmaktadır (Tevrüz, 2007, 13-14).  Olaya whistleblower 

açısından bakılacak olursa, ahlaki olmayan bir eylemin açığa çıkarılmasının 

ahlaki bir eylem olup olmadığının da tek bir açıdan değerlendirilemeyeceğini 

söylemek mümkün olmaktadır. Whistleblower’ın gerçekleştirdiği eylem bağlı 

olduğu topluma ve kültüre göre farklılık gösterebilmektedir. Örneğin bir 

davranışın açığa çıkarılması bazı kültürlerde doğru bulunabilir ve eylemin 

ifşa edilmesinin gerekliliği savunulabilir. Böyle bir durumda 

whistleblower’ın eyleminin ahlaki olduğunu söylemek mümkün 

olabilmektedir. Ancak her ne koşulda olsun ifşanın hoş karşılanmadığı bir 

toplumda kişi bunu iyi bir niyetle yapmış olsa bile içinde bulunduğu 

toplumun bunu yanlış bir davranış olarak değerlendirmesi mümkündür. Bu 

bağlamda whistleblower’ın verdiği karara yönelik farklı görüşler 

olabilmektedir.  

Kurumların da farklı kültürleri bulunmaktadır. Olaya kurumlar açısından 

bakarsak ve whistleblower’ın çalıştığı kurumları da bir “toplum” gibi 

düşünürsek durumun yine farklılık gösterebilmesi mümkündür. Bazı 

kurumlar için etik konusu hayati bir öneme sahip olmakta, bu örgüt 

kültürlerinde whistleblowing desteklenmekte ve olayların bir an önce önüne 

geçilmesi beklenmektedir. Ancak bazı kurumlar için ise gizlilik konusu ön 

planda olmaktadır. Bu bakıma bu kurumlar davranışı hoş 

karşılamayabilmektedir ve bu durumda bildirimin olabilecek en gizli şekilde 
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yapılması gerekmektedir. 

4. Sonuç 

Bu çalışmada whistleblowing kavramının ahlaki yaklaşımlara göre ele 

alınarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan değerlendirmeler 

sonucunda whistleblowing davranışının “iyi” veya “kötü” olarak kesin 

sınırlarla ayrılması mümkün görünmemektedir. Ahlaki yaklaşımlar 

doğrultusunda whistleblowing’e ve whistleblower’a yönelik görüşler farklılık 

gösterebilmekte, whistleblowing eyleminin ahlakiliğinin değerlendirilmesine 

yönelik tek bir bakış açısı bulunmamaktadır. Bu bağlamda işletme alanında 

ele alınan etik konuların farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi eylemi 

gerçekleştirmenin arka planlarını anlamaya yardımcı olarak literatüre katkı 

sağlayacaktır. 
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1. Giriş 

Kamusal açık mekanlar, insanların özgürce seçtiği ve doğal, 

kendiliğinden gerçekleşen etkinliklerin var olduğu açık mekanlardır (Lynch, 

1960). Kentlerde kamusal açık mekanlar, kullanıcılarına daha iyi yaşam 

kalitesi sunma potansiyeli taşırlar. Jurkovic (2014) kamusal açık mekanların 

sunduğu olanaklarla kullanıcılarda deneyim ve davranış kalıbı oluşturduğunu 

bu nedenle de planlama ve tasarım için değerli bir bilgi kaynağı 

oluşturduğunu ifade etmiştir. Açık mekanların nasıl kullanıldığını incelemek 

ve kullanıcı – mekan arasındaki etkileşimi analiz etmek bu noktada oldukça 

önemlidir (Özkan vd.,2015). İnsanın mekan ile kurduğu bu etkileşimde 

uyumu sağlamayı hedefleyen planlama ve tasarım yaklaşımları çevresel 

psikolojinin bir dalı olan ekolojik psikoloji kapsamında ele alınır ( Mumcu 

vd., 2019). 

Kentlerin ve kültürlerin gelişmesinde öncü olan kıyı açık mekanları 

doğanın sunmuş olduğu olanaklardan da yararlanarak ticari, sosyal ve 

kültürel yaşamı  destekleyen mekanlardır ( Alpak vd. 2016).  Kent 

merkezlerinde artan nüfus yoğunluğu ve hızlı kentleşme baskısıyla açık 

mekan yetersizliği kent kıyılarının işlevini değiştirmekte ve 

dönüştürmektedir. Bu kapsamda kıyı dolgu alanları oluşturulmakta, dönüşen 

kıyı mekanları kent-su ilişkisini de değiştirmektedir. 

Kara – su kesişim alanı kıyıyı ifade etmektedir. French (1997) kıyıyı kara 

ve denizin buluştuğu yer olarak ifade etmiştir. Kıyı kanunun (3261) 4. 

Maddesi kıyı kavramını “kıyı çizgisi ve kıyı kenar çizgisi arasındaki alan” 

olarak tanımlamıştır. Kaypak (2012) kıyı kavramını değerlendirirken kara ile 

denizin kesiştiği alan olarak ifade etmekten ziyade kent yaşamını tanımlayıcı 

niteliklerinin de vurgulanması gerektiğini belirtmiştir. Kentlerde kıyı 

mekanları sunduğu işlevsel, sosyal ve algısal özellikleriyle birer davranış 

mekanıdır. Bu anlamda topluluk duygusunun oluştuğu, anılar ve 

deneyimlerin katmanlaştığı toplumsal buluşma noktalarıdır.  

Açık kamusal alanlar kapsamında kıyı mekanları da kullanıcılarına farklı 
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etkinlikler arasından seçim yapma fırsatı verecek şekilde tasarlanması 

gereklidir. Açık mekanlar, kullanıcı ihtiyaç ve beklentilerini karşıladığında 

fiziksel ve sosyal çevre ile etkileşim kurulur. Böylelikle bu mekanlar 

kullanıcıların günlük yaşamlarının önemli bir parçası olmaya başlar. Bu 

araştırma kıyı mekanlarının önemi, işlevleri üzerinde durarak Trabzon kıyı 

bandı ve dönüşümün ele almayı amaçlar.  

2. Kıyının Kente ve Kullanıcılarına Sunduğu İşlevler Açısından Önemi 

Kıyı mekanları, kent kullanıcılarının öncelikli alanlarından biridir. 

Fiziksel, sosyal ve algısal açıdan oldukça çeşitlilik oluşturan bu alanlar 

ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla da kente önemli katkılar 

sağlamaktadır. Tüm bu çeşitlilik ve sunduğu olanaklar geleceğe yönelik 

projeksiyonlarda kıyı mekanlarına yönelik yapılaşmanın, dolgu 

çalışmalarının, değişim ve dönüşüm çalışmalarının da artacağını 

belirtilmektedir. Şolt (2018) kentlerin kıyı alanı düzenlemesine yönelik 

çalışmasında suya yakın yerlerin yerleşim açısından tercih edildiğini 

belirterek bu alanların tercih boyutunda ekonomik, fiziksel, sosyal ve kültürel 

boyutların da etkisi üzerinde durmuştur. Kıyı kentlerinde kıyı kullanımları 

yer kimliğinin oluşumuna önemli katkı sağlayan yerlerdir. Bu kapsamda 

insan-yer ilişkisinin odağında yer almaktadır. Kıyılar kentin morfolojisine, 

kültürüne ve tarihine uygun olarak tasarlandığında, planlandığında veya 

yönetildiğinde kente ekolojik, ekonomik, fiziksel ve sosyal olmak üzere bir 

takım yararlar sağlarlar (Özkan, 2019). 

Bu boyutlarıyla “kıyı”yı tanımlarken, su-kara kesişimi açısından bir sınır, 

fakat oluşturduğu davranış kalıplarına göreyse “sınır”ın eridiği mekânsal 

pratik üretme noktaları olarak ifade edebiliriz. Ciravoğlu (2008)kent ve su 

ilişkisini doluluk ve boşluk üzerinden yorumlamış ve hangisinin doluluk 

hangisinin boşluk olduğunun belirsiz olduğunu belirtmiştir. Bu konumların 

bir şeyin başka bir şeye dönüştüğü, içerisinde geçişler ve karşılaşmaları 

barındırdığını ifade etmiştir. 

Kıyılar insan aktiviteleri için olanaklı konumlardır. Fakat günümüzde kıyı 

mekanlarına müdahaleler, kıyının doğal ortamı için zararlı boyutlara 

ulaşmıştır. İnsanlar binlerce yıldır çevreye çok az saygı göstermiş ve onu bir 

tüketim nesnesi olarak değerlendirmiş ve en çok da kıyı şeritlerine 

müdahalede bulunmuşlardır (Thompson vd.,2002; Ellis, 2015; Morris vd., 

2019). Morris vd. (2019) yapay kıyı şeridi çevresel oluşumlarının 

iyileştirilmesi gerekliliğini ifade ederken özellikle iklim değişikliği ve deniz 

seviyesindeki değişimlerin tehdit oluşturacağını belirtmiştir. Kent 

merkezlerinde artan nüfus yoğunluğu neticesinde kıyı dolgu alanlarının 

oluşturulması kıyı kentlerinin yanlış planlanmasına aracı olmuştur. Özellikle 

deniz ve kara ekosistemindeki sorunlar daha da belirginleşmiştir. Turizm, 
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rekreasyon, daimi-ikincil konut amaçlı kullanımlar, endüstriyel, ulaşım gibi 

farklı amaçlarla kıyıların kullanımı öncelikle doğal kaynakların dolayısıyla 

da ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Ekolojik dengenin 

yanısıda sosyal, ekonomik ve mekânsal problemlere de yol açmaktadır. 

Kentlerin gelişimi ve açık mekanların daha rasyonel kullanımı için 

kentsel tasarım çalışmaları oldukça önemlidir. Fakat yeni gelişmeler 

oluşturmak, özlerini geri döndürülemez bir şekilde değiştirmek demek 

değildir. Özellikle de arazi kapsamında kıyı alanları plansız-programsız bir 

şekilde tüketim unsuru hiç değildir. Çünkü kıyı alanları farklı katmanların, 

kültürlerin, manzaraların, habitatların, yer şekillerinin mozaiğinden oluşan 

önemli alanlardır. Pillen vd. (2018) bu noktada “Landscape as Palimpsest” 

yaklaşımıyla peyzajın çok boyutlu katmanlı yapısına vurgu yapmıştır. Bu 

boyutuyla kıyı alanlarımızın daha önce de ifade ettiğimiz baskılarla 

değiştirilmesi ve dönüştürülmesi son derece hassas çalışmalarla ortaya 

koyulmalıdır. 

Project Public Space (PPS,2009) dünya genelinde kentsel kıyı alanlarını 

iyileştirmek ve canlı bir şehir  oluşturmak amacıyla kıyı projeleri için çerçeve 

görevi görecek kurallar belirlemiştir. 

• Kamusal amaçları öncelikli hedef yapmak 

• Kıyılar için paylaşılan topluluk vizyonu oluşturmak 

• Çoklu hedefler yaratmak 

• Varış noktalarını, hedefleri birleştirmek 

• Kamu erişimini aktif hale getirmek 

• Yeni gelişmenin toplum vizyonuna uyduğundan emin olmak 

• Konut gelişimini sınırlayarak 24 saatlik aktiviteyi teşvik etmek 

• Varış yerleriyle bağlantı için parkları kullanmak 

• Kamu alanına katılmak için yapıların tasarım ve programlanması 

• Çoklu ulaşım modlarını desteklemek ve araç erişimini 

sınırlandırmak 

• Mevsimsel aktiviteleri herbir hedefe entegre etmek 

• Tek başına kullanılan ikonik yapılar, çoklu işlev sağlar 

• Yönetmek (PPS,2009) 

Kaliteli bir kamusal kıyı mekanı oluşturmak için PPS (2009)’nin 

belirlemiş olduğu bu çerçeve oldukça önemlidir. Kıyı alanları dolgu sahaları 

oluşturmak gibi kısa vadeli finansal uygunluğu değil kamu hedeflerini ilk 

sıraya koymalıdır. Bu kamu hedeflerinde öncelik vatandaş öncülüğündeki 
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girişimlerdir. Bu da topluluk vizyonu yaratmada oldukça önemlidir. PPS bir 

vizyon sürecini yapılandırmanın etkili bir yolunun kıyı boyunca önemli 

destinasyon noktaları oluşturmak olduğunu belirtmiştir. Daha sonra da bu 

destinasyon noktalarının her birinin bir bütün olarak vizyona dahil edilmesi 

gerekir. Bu noktada üzerinde farklı etkinliklere olanak sağlayan kıyı şeridi bu 

etkinlikleri birbirine bağlayabildiği sürece anlam kazanır. PPS bu aşamada 

bağlantı oluşturmanın yalnızca ilişki kurmak anlamında değil aynı zamanda 

insanları alana yaya veya bisikletle çekebilme yeteneği olarak da 

yorumlamıştır. Bir diğer husus ise kamu erişiminin aktif hale getirilmesidir. 

Burada erişilebilirlik ve süreklilik hedefi son derece önemlidir. 

Erişilebilirliğin sağlandığı kesintisiz kıyı kullanımları, kamusal alanın 

kesintiye uğradığı konumlara göre daha işlevseldir. Yeni gelişmelerin toplum 

vizyonuna uygunluğu başlığı ise özellikle canlandırma ve dönüşüm 

projelerinde toplumun ortak hedeflerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerini 

karşılayacak çözümler oluşturmakla mümkündür. Günün her saati aktif, canlı 

kullanımlar oluşturmak, benzer şekilde yıl boyunca mevsim değişikliklerine 

uygun kullanımlar oluşturacak mekânsal çözümlemeler üretmek sağlıklı bir 

kıyı şeridinin geleceği için oldukça önemlidir. 

Wittmann (2008) kıyı alanlarının işlevsel kullanımlarını sınıflandırmıştır. 

Bunlar Ulaşım (karayolu, demiryolu, yürüyüş ve bisiklet), Sosyal (kamusal 

olanaklarla ilişkili), Konut ve konut işlevleri, rekreasyon, endüstriyel 

kullanımdır. 

3. Kentsel Kıyı Alanlarında Dönüşüm 

Kentlerin ekonomik, kültürel ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlayan 

kıyı alanları çeşitli kentsel dönüşüm yaklaşımları (yenileme, yeniden 

işlevlendirme vb.) ele alınarak kentin ve kullanıcıların yaşam kalitesine katkı 

sağlaması amaçlanır. Fakat kıyı alanlarındaki bu dönüşüm projeleri daha çok 

liman kentlerinde görülmeye başlanmıştır. Bunun nedeni terk edilmiş kıyı 

alanları veya eski sanayi bölgelerini geri kazanmak amacıyla yapılan 

müdahalelerin sıklıkla görülmesidir. Bu çalışma kapsamında ele alacağımız 

dönüşüm daha çok yenileme ve dolgu çalışmaları kapsamında 

değerlendirilecektir. Küçük (2004) e göre “Urban regenaration” ya da “Urban 

transformation” kavramları Türkçede kentsel dönüşüm kavramını ifade 

etmektedir. Kentsel dönüşüm; fiziksel, çevresel ve sosyal boyutlarıyla 

işlevini karşılayamayan konumların yenilenmesi, değiştirilmesi ve 

dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla kentsel dönüşümlerin 

amacı; “sürdürülebilir, yaşanabilir, sağlıklı, fiziksel ve sosyal açıdan başarılı 

çevreler oluşturan kentlerin yaratılmasıdır” (Özkan, 2017).  

Moretti (2008) kıyı yenilemeye yönelik çalışmaları; yeni kentsel 

genişleme, kıyı ve büyük etkinlikler, yeni kentsel kıyı yolları, liman 
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alanlarının yeniden kullanımı, taşkın savunması ve kentsel plajlar şeklinde 

başlıklarında sınıflandırmıştır. Farklı tipolojilerde gerçekleştirilen bu 

yenileme projeleri kente ve topluma çevresel, sosyal, ekonomik ve kültürel 

faydalar sağlar. Timur (2013) kentsel kıyı yenilemelerinin en belirgin 

faydalarını özetlemiştir. Bunlar; çevre koşullarının iyileştirilmesi, daha iyi 

ulaşım ve sosyal olanakların sunulması, kent-su etkileşiminin oluşturulması, 

ekonomik yatırımın sağlanması, yeni iş imkanları oluşturulması, kentin 

imajının iyileştirilmesi için doğru pazarlama stratejilerinin oluşturulması, 

yeni konutların temini, sadece bölgesel düzeyde değil ulusal ve uluslararası 

düzeyde turist çekmek, azalan kentsel açık alanlar için yeni iyileştirme 

olanakları sunmak, yeni kullanımlar ve aktiviteler için olanak sağlamak, ileri 

yönetim süreçleri aracılığıyla su kalitesi ve su ekolojisinin iyileştirilmesi, 

tarihi ve yerel mirasın korunması, gayrimenkul emlak değerinde artış olarak 

açıklanmıştır.  

4. Trabzon Kıyı Dolgu Alanı ve Kentle İlişkisi 

Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Trabzon ili Kafkasların ve İran 

transit yolunun başlangıcında yer alır (ÇŞB). Trabzonun 9 ilçesi kıyı 

bandında yer almakta ve toplamda 114 km sahil uzunluğuna sahiptir. 

Trabzon kenti 1960’lı yıllara kadar deniz ile iç içe, kumsalları, doğal koyları 

ve limanları ile kentin ana karakterini korumuştur.  Özellikle ulaşımda 

denizden çok karayolunun tercih edilmeye başlaması, kıyı kentlerinin 

karakterine aykırı, kentli ile kıyıyı ayıran mekânsal oluşumlarla 

sonuçlanmıştır. “Doğu Karadeniz Sahil Yolu” kapsamında dolgu alanları 

oluşturularak bölgenin ve kentin doğal kıyı form, kıyı karakteri ve yeşil 

örtüsü zarar görmüştür. Kıyı müdahaleleri sonucu Trabzon ili doğal 

kıyılarının %84’den fazlasını kaybetmiştir (Erüz vd., 2017). 

Kaybolan kıyı-kent ilişkisi yeni sahil yolu projesi kapsamında planlanan 

rekreatif amaçlı kıyı düzenlemesiyle yeniden canlandırılmak istenmiştir. Bu 

kapsamda yat limanı, balıkçı barınakları, açık yeşil alanlar, gösteri ve fuar 

alanları, balık tutma, denizi seyretme, oturma-dinlenme ve yürüyüş alanları 

planlanmıştır. Proje aşamasında belirlenen bu etkinlik alanları kentlinin kıyı 

ile olan etkinliklerine çözüm getirmek yerine daha çok açık yeşil alan veya 

park gibi rekreatif çözümler üretmiştir. Bunun yanında tasarım ürünü 

uygulama projesinin uygulama aşamasında değişikliklere uğraması sonucu 

planlanan bu etkinlikleri çoğunun kullanım aşamasına yansıyamadığı 

görülmüştür (Özkan vd.,2015). 

Günümüzde Karadeniz Sahil Yolu dolgusunun Trabzon’u denizden 

uzaklaştırıldığı gerekçesiyle yeni Beşirli Dolgu projesi hazırlanmış ve dolgu 

uygulamalarına başlanmıştır. Bu proje kapsamında çalıştay düzenlenmiş ve 

proje kapsamında Trabzon halkını yeniden denizle buluşturacak etkinliklerin 
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öncelikli olduğu vurgusu yapılmıştır. Projenin 2 etaptan oluştuğu ve bunların 

Ganita-Faroz ve Faroz-Beşirli bölgesi etapları olduğu belirtilmiştir.  

Bu bölümde belirttiğimiz Kıyı değişimlerini özetleyecek olursak öncelikle 

kıyı kent ilişkisi sahil yolu ile koparılmış, sonrasında kenti yeniden kıyıya 

çekebilmek adına yeni dolgu alanı ve projesi oluşturulmuştur (Şekil 1). Yeni 

projenin 2.etabını oluşturan Beşirli-Faroz dolgu alanının içeriği detaylı olarak 

paylaşılmamış, Ganita-Faroz arasındaki proje ihale sürecine girmiştir.  

 

Şekil 1: Yıllara göre Trabzon kıyı kullanımı ve mekânsal yapısının değişimi 

5. Kıyı ve Kent Kimliği 

Kentsel kimlik kavramı, insanların kent dokusu hakkındaki izlenimleri 

olarak yorumlanabilir. Kentsel kimlik kent toplumunun sosyo-demografik 

özelliklerinden etkilenmekte, bunun yanı sıra kentin fiziksel ve sosyal 

özellikleriyle de ilişkili olarak tanımlanmaktadır. Kentsel kimliğin 

oluşmasıyla birlikte tarihsel, doğal, sosyo-kültürel ve mekânsal ilişkiler 

gelişir, katmanlaşır ve zaman kavramına da bağlı olarak “yer” oluşturur. 

Mekan ve insan bir araya geldiğinde oluşan etkileşim ve ilişkiler sonucu 

deneyimler oluşarak, salt fiziki yapı olan “mekan” artık anlamlı bir “yer”e 
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dönüşür (Özkan vd.,2019). 

Kimlik bir kişinin bir yer hakkındaki diğer yerlerden farklı olarak akılda 

kalabilmesi, hatırlanabilmesi olarak tanımlanmaktadır (Lynch, 1960). Relph 

(1976) ise yerin özünü değerlendirerek yerin sadece konumları ve 

görünümleri ile ifade etmeyi reddetmektedir. Relph (1976) fiziksel özellikler 

veya görünümler, etkinlikler veya işlevler, anlamlar veya semboller olarak 

yerlerin kimliğinin üç temel öğesini vurgulamaktadır. Özetlemek gerekirse 

kentsel kimlik doğal veya inşa edilmiş çevrenin sunduğu fiziksel ve sosyal 

özellikler, meydana gelen etkinlik ve işlevler ile yaşantı-deneyim aracılığıyla 

oluşan anlamları içinde barındıran ve tüm bunların ilişkiler bütününü 

oluşturan bir kavramdır. 

Yer kimliği kavramı ise insan-yer ilişkileri kapsamında kişinin duygu, 

biliş ve hatıralarıyla o yer hakkında oluşturduğu duygusal yönlerini ve kişisel 

kimliğini ifade etmektedir (Relph,1976). Yer kimliği yerin sunmuş olduğu 

fiziksel ve sosyal özellikler kapsamında duygu-biliş ve davranış süreciyle 

bireyin kişisel kimliğini oluşturması olarak ifade edilebilir. 

Hızlı kentleşme, nüfus yoğunluğu gibi baskılar kent merkezlerinde açık 

mekanları giderek azalmasına ve kentlinin ihtiyaçlarının karşılanamayacak 

düzeye gelmesine neden olmaktadır. Bu baskılar sonucu kentlerin yalnızca 

mekânsal organizasyonları, işlevleri değil aynı zamanda kent kimliği ve yer 

kimliğinin de dönüşüm geçirmesine neden olmaktadır. Bu problem genelde 

kentlerin kendine özgü karakterinin bozulmasına ve aynılaşmasına neden 

olmaktadır.  

Oktay (2011) kent kimliğinin güçlendirilmesi için yalnızca fiziki 

oluşumlara değil aynı zamanda yaşantıyı da içine alacak değerlendirmelerin 

yapılması gerektiği ve bu noktada kentsel yaşam kavramına odaklanmak 

gerektiğini belirtmiştir.  

Kentlerin ekonomik, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimine yönelik 

geçirmiş olduğu değişimlerin Trabzon ili örneğinde en belirgin olarak 

hissedildiği boyutu kıyılarındaki müdahalelerdir. Trabzon’un liman kenti 

olma özelliği kent kimliğinin en önemli belirleyicilerindendir. Kıyıda yapılan 

bu müdahaleler kentin kıyı-kent ilişkisini bozarak fiziksel, sosyal, ekonomik, 

kültürel ve ekolojik boyutları zarar vermiştir. Kıyı kentlerinin planlanması 

sırasında göz önüne alınacak unsurlardan biri hiç kuşkusuz kıyı-kent ilişkisi 

ve kıyı yaşantısını sağlıklı biçimde yönlendirmektir. Zorlu vd. (2010)’un 

ifade ettiği gibi Trabzon’un kıyı kenti kimliği ve yaşam özelliklerinin dengesi 

bozulmuştur. Tüm bunlar kent kıyısının yeniden projelendirilerek yeniden 

dolgu sahaları oluşturulmasına neden olmuştur. Dolayısıyla ekonomik 

sürdürülebilirlik bir yana ekolojik olarak da yeniden tahribata yol açmıştır.  

Lynch vd (1976)’nın da belirttiği gibi kentsel kıyı bölgelerindeki alan 

kullanımları suyla bütünleşmesine göre sınıflandırılmaktadır. Bu 
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sınıflandırma ayrımında suya bağlı kullanımlar, su ile ilgili kullanımlar ve 

sudan bağımsız kullanımlar ifade edilmektedir. Yeni planlanan dolgu 

projesinde eski projede olduğu gibi sudan bağımsız kullanımların ağırlıkta 

olduğu mekânsal organizasyonlar değil de tüm kullanımların entegre edildiği 

mekânsal organizasyonlar oluşturulmalıdır.  

Trabzon örneğinde kıyının kente sunduğu olanakları, işlevleri 

değerlendirerek, kent kimliği kapsamında kıyı mekanlarında yaşanan değişim 

ve dönüşümleri değerlendirdik. Bu çalışma benzer kıyı kentlerinde veya 

Trabzon kentinde gerçekleştirilecek yeni tasarım ve planlama çalışmalarında 

kent, kentli ve kimlik kavramlarının önemi açısından önem arz etmektedir. 
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1. Giriş 

Anksiyete ve genellikle anksiyete ile eş anlamlı olarak kullanılan kaygı, 

olası bir tehdit karşısında gözlemlenen huzursuzluk ve tedirginlikle 

karakterize olmuş negatif bir duygu durumu olarak tanımlanabilir (Rachman, 

1998). Ani bir tehdit olmaksızın, yalnızca geleceğe yönelik bir tehdit 

beklentisi içerisindeyken bile ortaya çıkması mümkündür. Kaygı olası 

tehlikeleri daha çabuk algılama (Eysenck, 1992); olası bir tehdit ortamında en 

uygun şekilde nasıl davranılabileceği konusunda önceden plan yapma 

(Mathews, 1990) gibi pek çok adaptif amaca hizmet edebilir. Örneğin, ertesi 

gün sunum yapacak bir öğrencinin teknik bir aksaklık olabilme ihtimalini 

önceden düşünmesi, böyle bir durum gerçekten yaşandığında daha çabuk ve 

etkili bir çözüm bulmasına yardımcı olabilir. Ancak, aleni bir tehlike durumu 

olmadığında ve uzun süre devam ettiğinde kaygı artık adaptif rolünü 

kaybeder. Bu durum kaygı bozukluklarının da ana sebeplerinden biri olarak 

bilinir (Barlow, 2002; Gray & McNaughton, 2003; Clark & Beck, 2011).  

Kaygı bozuklukları çağdaş toplumun en sık görülen problemleri 

arasındadır (Kessler, Chiu, Demler, & Walters, 2005). Dünya çapında 

anksiyete bozukluklarının prevelans oranı 44 ülke üzerinden %2.4’den 

%29.8’e kadar uzanmaktadır (Baxter, Scott, Vos, & Whiteford, 2013). 

Günümüzün bilinmezlikleri ve pek çok stres faktörünü içerisinde barındıran 

yaşam şartlarını düşündüğümüzde, bu aslında şaşırtıcı bir durum değildir. 

Maruz kaldığımız bilinmezlik ve stres etmenleri kaygı ve endişe tecrübelerini 

arttırıp, uzamasına ve ani bir tehdit olmaksızın varlıklarının sürmesine yol 

açabilir. Ancak, benzer stresörlere maruz kalındığı halde herkes kaygı 

bozukluğu yaşamamaktadır. Bazı insanlar bu stresörlerle daha büyük bir 

rahatlıkla başa çıkabilirken, bazıları anksiyete bozukluklarına doğru ilerleyen 

ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Neden bazı insanların kaygı bozukluklarına 

daha hassas oldukları, birçok bilim insanın da aklını kurcalayan bir araştırma 

sorusu olmuştur. Alanda yapılan pek çok çalışma kaygı problemlerine yol 

açan bilişsel risk faktörlerini konu edinmiştir (Ouimet, Gawronski, & Dozois, 

2009). Bilişsel risk faktörleri pek çok kaygı bozukluğu (örn., panik bozukluk, 

sosyal fobi, travma sonrası stres bozukluğu, genel kaygı bozukluğu; Mathews 

& Macleod, 2005) ile ilişkilendirilen önemli bir risk faktörüdür (Eysenck, 

1992).   
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2. Kaygı ve Bilişsel Risk Faktörlerine İlişkin Modeller ve Teoriler  

Tablo 1: Kaygı ve bilişsel risk faktörlerini inceleyen temel model ve teoriler 

Kaygı ve bilgi-işleme modeli (Williams, Watts, MacLeod ve Mathews, 1988) 

Bilişsel motivasyon modeli (Mogg & Bradley, 1998) 

Üç aşamalı şema temelli bilgi işleme süreci modeli (Beck & Clark, 1997) 

Dikkat artımı kuramı (hypervigilance theory; Eysenck, 1992) 

İşleme verimliliği teorisini (processing efficiency theory; Eysenck & Calvo, 1992) 

Dikkat kontrol teorisi (Eysenck, Derakshan, Santos ve Calvo, 2007) 

 

Kaygı ve bilişsel mekanizmaları inceleyen en önemli modellerden biri 

Williams, Watts, MacLeod ve Mathews (1988) tarafından öne sürülmüştür. 

Modelde kaygının iki alt başlığının (durum ve sürekli kaygı/state and trait 

anxiety) bilişsel fonksiyonlar ile ayrı ayrı incelenip değerlendirilmiştir. 

Durum kaygısı, olumsuz/tehdit içeren veya belirsiz bir duruma bağlı olarak 

ortaya çıkan kaygı durumu olarak bilinmektedir (Spielberger, 1972). Sürekli 

kaygı ise durum kaygısını tecrübe etme sıklığı ve hassasiyeti olarak 

değerlendirilebilir (Spielberger, 1972). Williams ve arkadaşları (1988) kaygı 

seviyelerinin etki edebilme ihtimali olan iki farklı bilişsel mekanizma 

olabileceğini belirtmişlerdir. İlki bilişsel süreçlerin başlarında aktive olan 

duygusal karar mekanizmasıdır (affective decision mechanism). Bu 

mekanizma var olan uyaranların tehdit değerinin değerlendirmesine yönelik 

bir karar mekanizmasıdır. İkincisi ise uyaran tehdit edici bulunursa ortaya 

çıkan (bilişsel ve fizyolojik) kaynak ayırma mekanizmasıdır (resource 

allocation mechanism). Williams ve arkadaşlarına (1988) göre yüksek durum 

kaygısı seviyesi duygusal karar mekanizmasında hassasiyet yaratır. Bu 

durum da uyaranlara yüksek tehdit değerleri atanmasını tetikler. Yani durum 

kaygı seviyesi yüksek olan kişiler ortamdaki uyaranların tehdit seviyelerini 

daha yüksek olarak algılama eğilimindedir. Sonrasında ise algılanan tehdidin 

seviyesine göre kaynak ayırma mekanizması aktive olur. Böylece tehditle baş 

edebilmek için fizyolojik ve bilişsel kaynak mekanizmaları hazırlanır. 

Bahsedildiği gibi yüksek sürekli kaygı seviyesi olan bireyler, durum 

kaygısını daha sık tecrübe etmektedirler (Spielberger, 1972). Bu sebeple 

yüksek sürekli kaygısı olan bireyler duygusal karar mekanizması ile 

uyaranlara daha yüksek tehdit değeri vermekte ve dolayısıyla kaynak ayırma 

mekanizması da daha sık aktive olmaktadır. Williams ve arkadaşlarının kaygı 

ve bilgi-işleme modeli (1988) sistematik yaklaşımı ve kaygı-bilişsel 

mekanizmalar arasındaki ilişkileri farklı seviyelerde ve alt mekanizmaları da 

gözeterek açıkladığı için kaygı literatürünün önemli modellerindendir. Mogg 
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ve Bradley (1998) bilişsel motivasyon modeli ile Williams ve arkadaşlarının 

1988’de öne sürdüğü modeli daha da geliştirmiştir. Güncellenmiş modele 

göre yüksek sürekli kaygılı bireyler uyaranın gerçek tehdit değeri düşük 

olduğu durumlarda bile dikkatlerini bu uyaranlara yönlendirirken ve 

(fizyolojik, bilişsel vs.) kaynaklarını bu uyaranlarla baş edebilmek için 

meşgul ederken, düşük kaygılı bireyler tehdit unsurlarına yalnızca gerçek 

tehdit değeri yüksek olduğunda dikkatlerini yönlendirmekte ve buna göre 

öncelikli işleme tabii tutmaktadırlar. Yani Mogg ve Bradley (1998) 

tarafından öne sürülen bu modele göre düşük sürekli kaygısı olan bireyler 

bilişsel kaynaklarını daha etkin bir biçimde kullanabilmektedir. Yüksek 

sürekli kaygısı olan bireyler ise bilgi işleme süreçlerinde ve bilişsel 

kaynakların etkin bir biçimde kullanılmasında sıkıntılar yaşamaktadırlar. 

Kaygı ile ilişkili bir diğer önemli bilişsel model ise Beck ve Clark 

tarafından öne sürülen üç aşamalı şema temelli bilgi işleme süreci modelidir 

(Beck & Clark, 1997). Bu model kaygının bilgi işleme sürecinin üç önemli 

aşamasındaki bozukluklar ile ilişkilendirilmiştir. İlk aşama (the initial 

registration of a threat stimulus) dikkat ile ilgilidir. Bu aşamada kaygılı 

bireylerin tehdit içeren uyaranlara karşı daha hassas olacağı ve dikkate ilişkin 

bilişsel kaynaklarını daha fazla meşgul edeceği düşünülmektedir. Daha 

sonrasında ise hayatta kalma amaçlarına hizmet ettiği düşünülen ikinci aşama 

(primal threat mode) aktive olur. İkinci aşamada tehditle baş edebilmeyi 

kolaylaştıracak duygusal, davranışsal, bilişsel ve psikolojik 

stratejiler/tepkileri içerir. Kullanılan başa çıkma stratejilerinin 

değerlendirildiği bir süreç ise üçüncü süreçtir (secondary elaboration). 

Üçüncü süreç kaygı seviyesi yüksek olan bireylerde genellikle baş etmesi ve 

başarılı bir şekilde uyum sağlaması zor bir süreçtir. Yüksek kaygılı bireylerde 

bu modelin aktive olması için ortamda tehdit içeren uyaranlar bulunması 

gerekli değildir, belirsiz durumlar da tehdit içerikli olarak algılanabilmekte ve 

tehdit içeren bir durum olma ihtimali karşısında dahi sıkıntı 

yaşanabilmektedir (Grupe ve Nitschke, 2013).  

Eysenck'in (1992) dikkat artımı kuramı (hypervigilance theory) da önceki 

modellerde olduğu gibi durum kaygısı yüksek olan bireylerin olası herhangi 

bir tehdide karşı hassas, tetikte ve dikkatli olduklarını var saymaktadır. 

Dolayısıyla bu bireylerin çevrelerini geniş çapta tarama eğiliminde oldukları 

düşünülmektedir. Bu çerçevede Eysenck (1992) yüksek kaygılı bireylerin 

ortamda tehdit olup olmamasına bakmaksızın herhangi bir dikkat dağıtıcıya 

karşı daha duyarlı olabileceğini öne sürülmektedir.  

Eysenck’in dikkat artımı kuramı, tehdit edici öğelerin yokluğunda bile 

kaygının, bilişsel mekanizmalar (dikkat) üzerine etkisi olabileceğini 

gösterdiği için değerlidir. Ancak yeterince empirik teste tabii tutulmadığı için 

de eleştirilmiştir. Bu bağlamda Eysenck ve Calvo (1992) işleme verimliliği 

teorisini (processing efficiency theory) öne sürmüştür. Bu teoride kaygının iki 
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alt bileşenine değinilmiştir: endişe (worry) ve kaygılı uyarılma (anxious 

arousal; Morris, Davis & Hutching, 1981; Lehrer & Woolfolk, 1982; 

Mathews, 1990). Kaygılı uyarılma, kaygıya dair fizyolojik süreçleri gözetir. 

Örneğin; kaygı seviyesi arttığında ortaya çıkan baş dönmesi, kalp atışının 

hızlanması, avuç içlerinin terlemesi, aşırı uyarılmışlık kaygılı uyarılma 

sürecine dair belirtilerdir (Watson ve ark., 1995). Bununla birlikte endişe, 

kaygının “bilişsel” alt bileşeni olarak anılır (Mathews, 1990). Endişe, 

geleceğe dair olumsuz durumların tekrar tekrar üzerine düşünülmesi olarak 

bilinir. İşleme verimliliği teorisinde (Eysenck & Calvo, 1992) bilişsel bir 

performansın iki öğesi gözetilmektedir: performansın etkinliği ve bilişsel 

sürecin verimliliği. Bilişsel bir performansın başarılı bir şekilde 

tamamlanması performansın etkinliği olarak değerlendirilmektedir. Örneğin, 

bir katılımcının bilişsel bir testte soruları doğru yanıtlaması veya bir hafıza 

testinde kendisine verilen kelime listesini hatırlaması gibi. Bu görevi 

başarmak için sarf edilen bilişsel çaba ise bilişsel sürecin verimliliği olarak 

ifade edilir. Bilişsel sürecin verimliliği bir testteki soruları doğru yanıtlarken 

veya bir hafıza testinde verilen kelimeleri öğrenip, hatırlarken gösterilen 

çabaya tekabül eder. İşleme verimliliği teorisine (Eysenck & Calvo, 1992) 

göre kaygı, performans etkinliğinden ziyade bilişsel sürecin verimliliğini 

bozar. Yani kaygı seviyesinden bağımsız olarak bilişsel bir görev başarıyla 

tamamlanabilir, ancak kaygı seviyesi yüksek bir birey, düşük bir bireyle 

benzer bir performans sergileyebilmek için daha fazla bilişsel çabaya ve 

kaynağa ihtiyaç duyabilir. Bu da bilişsel süreçteki verimliliğin düşmesi 

olarak ifade edilebilir. Eysenck ve Calvo (1992) bilişsel verimlilikteki bu 

düşüşün özellikle yüksek endişe seviyeleri ile ilişkili olacağını belirtmektedir. 

Zira endişe kaygının bilişsel alt bileşeni olarak bilindiği için bilişsel görevleri 

yerine getirmek için gerekli olan, kısıtlı altyapıyı meşgul ettiği 

düşünülmektedir.  

Eysenck, Derakshan, Santos ve Calvo (2007) işleme verimliliği teorisini 

genişleterek dikkat kontrol teorisini (attentional control theory) sunmuşlardır. 

Dikkat kontrol teorisi, kaygının dikkat sistemleri (uyaran odaklı sistem – 

aşağıdan yukarıya işlemleme/bottom up processing ve amaç odaklı sistem – 

yukarıdan aşağıya kontrol/top down control; Corbetta & Shulman, 2002) 

arasındaki dengeyi bozarak dikkat kontrolünde sıkıntılara yol açacağını ileri 

sürmektedir. Bu teoriye göre, dikkat kontrol altındaki kaygıya bağlı 

bozuklukların gözlemlenmesi için tehdit edici olarak algılanabilecek bir 

uyaranın varlığı gerekli değildir. Ancak böyle bir uyaranın olduğu 

durumlarda dikkat kontrolünde yaşanan sıkıntılar daha da ön plana çıkar. 

Dikkat kontrolü teorisi (Eysenck ve ark., 2007) kaygı ve bilişsel performansa 

odaklanır. İşleme verimliliği teorisinde (Eysenck & Calvo, 1992) olduğu gibi 

kaygının performansın etkinliğinden ziyade, bilişsel sürecin verimliliğini 

bozacağını tahmin eder. Bununla birlikte dikkat kontrol teorisi (Eysenck ve 

ark., 2007) kaygının etki ettiği bilişsel mekanizmalar ile ilgili daha spesifik 
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hipotezler de öne sürer. Dikkat kontrolü teorisiyle ilişkili üç temel hipotezi 

vardır (Eysenck & Derakshan, 2011). Birinci hipotez, kaygının merkezi 

yöneticinin etkinliğini bozulacağıdır. İkinci hipotez ise, kaygı inhibisyon 

(bilişsel görev sırasında çeldiricilere karşı koyma; Kok, 1999 & Miyake ve 

ark., 2000) işlevini bozacağı üzerinedir. Üçüncü hipotez de kaygının 

değiştirme (shifthing; iki bilişsel görev arasında esnek bir şekilde geçiş 

yapabilme kabiliyeti; Monsell, 1996) işlevini bozacağını öne sürer. İlerleyen 

çalışmalar kaygının yukarıdan aşağıya kontrol sisteminin fonksiyonlarından 

güncelleme (updating; bilişsel bir görev esnasında yeni bilgiler ışığında 

performansı değiştirebilme ve güncellemeleri izleyebilme yeteneği; Miyake 

ve ark., 2000) işlevini de olumsuz yönde etkileyebileceğini göstermiştir 

(Berggren & Derakshan, 2013). 

3. Sonuç 

Kaygı alanında öne sürülen bilişsel modeller ve teoriler, kaygı ve kaygı 

bozukluklarının anlaşılmasına yönelik sağlam bir temel oluşturmaktadır (Van 

Bockstaele ve ark., 2014). Bu modeller ve teoriler ışığında kaygının alt tipleri 

ve farklı bilişsel süreçler ile ilgili pek çok hipotez öne sürülüp test edilmiştir 

(Berggren & Derakshan, 2013; Mathews & MacLeod, 2005; Moran, 2016; 

Van Bockstaele et al., 2014). Bununla birlikte var olan teorik altyapılar 

ışığında kaygı bozukluklarında bilişsel risk faktörlerini azaltmaya yönelik 

müdahele teknikleri (örn. bilişsel eğitimler; Sari, Koster, Pourtis, & 

Derakshan, 2016) geliştirilmekte ve test edilmektedir. Kaygının bilişsel risk 

faktörlerinin daha iyi anlaşılması günümüzün bu büyük sorununu aydınlatma 

ve önleme konusunda yol göstericidir. 
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1. Giriş 

Günümüzde teknoloji kullanımı eğitim, sanayi, askeri gibi birçok alanda 

karşımıza çıkmaktadır. Eğitim alanında teknolojinin amacı öğrenenin 

öğrenme problemi yaşadığı durumu ortadan kaldırarak etkili, verimli ve 

çekici bir öğrenme sağlamaktadır (Alkan, 1998). Literatüre bakıldığında 

teknoloji entegrasyonu ve eğitimde teknoloji kullanımı kavramlarının 

birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Fakat bu kavramlar öğrenme ve 

öğretme süreçlerin de farklı tanımlamalara sahiptir. Öğrenme ortamında 

öğrenen veya öğretmen tarafından öğrenme sürecine dahil edilen teknolojiler 

eğitimde teknoloji kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Örneğin öğrencilerin 

sunum yaparken teknolojiyi kullanmaları teknoloji entegrasyonu anlamına 

gelmemektedir. Teknoloji entegrasyonu ise sistematik bir süreci kapsamakla 

birlikte planlanan öğretimden önce kullanılacak teknolojilerin girdi, çıktı ve 

değerlendirme süreçlerini baz almaktadır. Böylece kalıcı öğrenmeye yardımcı 

olmaktadır (Earle, 2002). Teknoloji entegrasyonu, herhangi bir dersin, 

aktivitenin ya da ünitenin; programın standartlarını ve öğrenme çıktılarını 

karşılamak için teknolojiyi kullanmak olarak ifade edilmektedir (Ramorola, 

2013). Bu bölümde öğrenme ortamlarına teknoloji entegrasyonu yapılırken 

göz önünde bulundurulması gereken Teknoloji Kabul Modelleri ve Yeniliği 

Yayılımı Teorisi ele alınmaktadır.  

1.1. Teknoloji Kabul Modeli Nedir? 

Teknoloji Kabul Modeli, ilk olarak Davis (1989) tarafından ortaya 

atılmıştır. Amacı, bilişim sistemlerinin işleri kolaylaştırıyor olmasına rağmen 

insanların bu sistemleri neden kullanmayı kabul ettikleri ya da neden 

kullanmamak için direndiklerini ortaya koymaktır. Bu sorulara cevap 

verildiği takdirde oluşturulan yeni sistemin performansı arttırılır, 

karşılaşılacak sorunlara tedbirler alınabilir ve kullanıcıların sisteme karşı 

tutumları iyileştirilebilir. Ayrıca teknoloji entegrasyonlarında bu model 

oldukça yaygın kullanılmaktadır. Bunun sebebi ise modelin basit ve kolay 

anlaşılır olmasıdır (Akça ve Özer, 2012).  
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Teknoloji Kabul Modeli, hayata geçirilecek bilişim sistemlerinin kullanan 

kişilerin kabul etmesi üzerindeki nedenleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Bu model bireylerin, karşılarına gelen yeni bir teknolojiyi nasıl ve neden 

kullanacağı, kullanırken nasıl tepkiler vereceğini açıklamak için 

kullanılmaktadır (Çelik, Yılmaz ve Pazarlıoğlu, 2010). 

1.2. Teknoloji Kabul Modeli 1  

Teknoloji Kabul Modeli (TKM) incelendiğinde kullanıcının sistemi 

kullanırken dört aşamalı bir süreç karşımıza çıkmaktadır (Şekil 1). 

- Birinci aşama dışsal değişkenlerdir. 

- İkinci aşama algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan faydayı 

içeren inançlardır. 

- Üçüncü aşama kullanıma yönelik tutumdur.  

- Dördüncü ve son aşama ise davranış niyetidir (Akça ve Özer, 

2012).  

 

 

Şekil 1: Teknoloji Kabul Modeli 

 

Dışsal Değişkenler; kontrol edilemeyen değişkenlerdir. Bireyin eğitim 

seviyesi, demografik özellikleri, yaşadığı yer, çalıştığı ortam, sistemin 

özellikleri, bireyin çalışma hayatındaki pozisyonu ve iş tecrübesi gibi 

faktörler örnek verilebilir (Davis, 1989). Dışsal değişkenlerin önemli 

olmasının sebebi ise bireyin inançlarını etkilemesidir.  

Teknoloji Kabul Modelinin algılanan kullanım kolaylığı (PEU) ve 

algılanan fayda (PU) en önemli iki basamağıdır. Teknoloji Kabul Modelinde 

karşımıza çıkan algılanan kullanım kolaylığı ve algılanan fayda 

basamaklarında inanç etkilidir. Kişinin karşısına gelen sistemi kullanmaya 

yönelik tavrını anlayabilmek adına o teknolojiye olan inancı ele alınabilir. 
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Böylece bu noktadan bireyin bilişim sistemine karşı tutumunu 

anlaşılmaktadır (Özer ve Yılmaz, 2010).  Algılanan kullanım kolaylığı; birey 

belli bir sistemi kullanmaya başladığında o sistem kendisinin performansını 

arttıracağı yönünde olan inancıdır (Gyampah ve Salam, 2004). Algılanan 

fayda; kişinin sistemi kullanmasına yönelik tutumuna ve davranışına ilişkin 

niyeti üzerinde etkilidir (Davis, 1989).  

Kullanıma yönelik tutum; bilişim sisteminin kullanımına ait olan 

beğenme-beğenmeme veya sevme-sevmeme gibi duyguları içermektedir 

(Akça ve Özer, 2012).  

TKM’de yer alan algılanan fayda ve kullanıma yönelik tutum basamakları 

kullanım için davranış niyeti basamağı üzerinde etkilidir. Kullanım için 

davranışı niyeti; bireyin bir davranışı ortaya koyma ihtimalidir. Bu 

basamakta bir sonraki basamak olan güncel sistem kullanımı üzerinde etkisi 

bulunmaktadır. Buradaki önemli nokta bireyin bilgi sistemi kullanması veya 

kullanmak istememesi yönünde aldığı karardır (Özer ve Yılmaz, 2010).  

1.3. Teknoloji Kabul Modeli 2 

Teknoloji Kabul Modelinde bulunan basamaklara yeni basamaklar 

eklenerek “Teknoloji Kabul Modeli 2” (TKM2) geliştirilmiştir. Teknoloji 

Kabul Modeli 2’de Kişisel Norm, İmaj, Mesleki Alaka, Çıktı Kalitesi, 

Gönüllülük, Sonuçları Gösterilebilirliği basamakları eklenmiştir (Venkatesh 

ve Davis, 2000). Bu model Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2: Teknoloji Kabul Modeli 2 

Algılanan Kullanım Kolaylığı (Perceived Ease of Use): Bireyin bilişim 

sistemi ile karşı karşıya kaldığında sistemin uğraştırıcı olmamasıdır.  
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Algılanan Fayda (Perceived Usefulness): Bireyin kullandığı sistem ile 

performansının arttırılmasıdır (Davis, 1989).  

Kişisel Norm (Subjective Norm): Bireyin bilişim sistemini kullanırken 

başkalarının fikirlerine de önem veriyor olmasıdır. 

İmaj (Image): Bireyin bulunduğu durum içerisindeki pozisyonunu 

arttıracağı düşüncesidir.  

Mesleki Alaka (Job Relevance): Bireyin bilgi sisteminde yaptığı işin 

uygulama düzeyidir.   

Çıktı Kalitesi (Output Quality): Ürünün ne kadar iyi olduğu hakkındaki 

düşünceleridir. 

Gönüllülük (Voluntariness): Sistemin kullanılmasında bireylerin gönüllü 

olması anlamına gelmektedir. 

Sonuçların Gösterilebilirliği (Result Demonstrability): Yeni sistemin 

sonuçlarının ortaya konulmasıdır (Venkatesh ve Davis, 2000).  

1.4.Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve Kullanım Modeli (Unified Theory 

of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)) 

Bireylerin belli bir sisteme veya teknolojiye uyum sağlama niyetini 

tahmin etmeyi amaçlayan bir modeldir. Bu model kullanıcıların davranışsal 

niyetlerini belirlemek için dört temel belirleyici faktör kullanmaktadır. Bu 

belirleyici faktörler şunlardır:  

1. Performans beklentisi,  

2. Çaba beklentisi,  

3. Sosyal etki,  

4.Kolaylaştırıcı şartlardır. 

 

Cinsiyet, yaş, deneyim ve kullanımın isteğe bağlılığı davranış üzerindeki 

dört temel değişkeni etkilediği varsayılan ılımlı değişkenlerdir (Venkatesh, 

vd. 2003, Ömer, vd. 2015). 

Venkatesh, Morris, Davis ve Davis (2003) teknoloji kabul modeline 

yönelik araştırmalardaki farklı bileşenleri incelemiştir. Bu incelemeler 

sonucunda modellerde bulunan ve en uygun olduğunu düşündüklerini 

faktörleri alarak yeni bir birleştirilmiş model ortaya koymuşlardır. Bu 

araştırmacılar teknoloji kabul ve kullanımının; performans beklentisi, çaba 

beklentisi, sosyal etki ve kolaylaştırıcı durumlar şeklinde ifade edilen dört 

değişken tarafından açıklanabileceğini araştırmacılar tarafından 
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belirtilmektedir (Çakıroğlu, 2016). 

 

 

Şekil 3: Teknoloji kabul ve kullanım birleştirilmiş modeli (Venkatesh, 

Morris, Davis ve Davis, 2003). 

 

Performans beklentisi, farklı modellerden elde edilen beş yapıdan 

esinlenmektedir: Bunlar: 

1. Algılanan kullanışlılık  

2. Dış motivasyon   

3. İş uyumu beklentisi  

4. Göreceli avantaj  

5. Çıktı beklentileri  

Her bireysel model içerisinde inşa edilen performans beklentisi, güçlü bir 

niyetin göstergesidir. 

Çaba beklentisi, sistem kullanımı ile ilgili kolaylık derecesi olarak 

tanımlanmaktadır. Mevcut modellerden elde edilen üç yapı bulunmaktadır. 

Bunlar: (1) Algılanan kullanım kolaylığı (TAM/TAM2), (2) Karmaşıklık ve 

(3) kullanım kolaylığı (IDT) olarak sıralanarak çaba beklentisi kavramı 

çerçevesinde ele alınmaktadır. 

Sosyal etki, bireyin çevresindeki kişilerin, bireyi yeni bir sistemi 

kullanması gerektiğine inandırmasıdır. Bir başka deyişle bireyin algılama 

derecesidir.  

Kolaylaştırıcı şartlar, bir bireyin sistemin kullanımını desteklemek 

amaçlı örgütsel ve teknik alt yapının mevcut olduğuna inanma derecesi 

olarak tanımlanmaktadır (Oktal, 2013). 
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Yeni bir model olmasına rağmen, genellenebilirlik özelliği nedeniyle 

araştırmacılar tarafından sıklıkla başvurulan UTAUT; eğitimden ticarete, 

sağlıktan ekonomiye farklı alanlarda işe koyulmaktadır. Ayrıca bilişim 

teknolojilerinin kullanıcılar tarafından kabulü çalışmalarında ve bireylerin 

kullanım davranışının açıklanmasında da kullanılmaktadır. Bu çalışmalar 

mobil internet, mobil bankacılık, internet bankacılığı, sağlık bilişim 

teknolojileri, tablet bilgisayarlar, mobil öğrenme, eğitimde teknoloji 

entegrasyonu ve Web tabanlı ders yönetim yazılımları örnek verilebilir 

(Kuzu-Demir ve Akbulut, 2017). 

Geliştirilen teknoloji entegrasyon modellerinin haricinde süreçte dikkate 

alınması gereken bir de Rogers’ın Yeniliğin Yayılımı modeli bulunmaktadır. 

2. Yeniliğin Yayılımı 

Sürekli gelişen teknolojiyle birlikte bilginin erişilme yöntemi ve süreci de 

değişmektedir. Bilginin erişilme yönteminin değişmesiyle birlikte gelişen 

teknolojiye uyum sağlamak zorunlu hale gelmektedir. Bu noktada yeniliği 

reddedenleri ve bu yeniliği kabullenenleri belirlemek önemlidir. Yeniliğin 

Yayılması ilk kez Rogers (1962) tarafından meydana getirilmiş bir teori 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Rogers (1962)’a göre yayılma “yeniliklerin 

belirli kanallar aracılığıyla zaman ve sosyal bir çevre içinde gönderilmesine 

yardımcı olan bir iletişim çeşididir.” Böylece Yeniliğin Yayılımı teorisi bir 

yerde yapılacak yeniliğin ya da değişikliğin bireyler arasındaki kabullenme 

durumu hakkında bilgi vermektedir.  

Rogers (1983)’a göre, bir yeniliğin yayılmasını etkileyen dört unsur 

vardır. Bunlar; (1) yenilik, (2) yeniliğin iletileceği iletişim kanalları, (3) 

zaman ve (4) sosyal sistemdir. 

Yenilik: Bir düşünce, etkinlik, objedir. Fakat genellikle söz edilen yenilik 

teknolojidir. Getirilen yeniliğin nitelikleri, özellikleri o yeniliğin ne düzeyde 

ve ne hızda yayılacağını belirlemektedir. Bireyler yeniliği değerlendirirken 

bazı özelliklere dikkat etmektedir. Bu özellikler: (1) Göreceli avantaj, (2) 

uyumluluk, (3) karmaşıklık düzeyi, (4) denenebilirlik ve (5) 

gözlenebilirliktir.  

İletişim Kanalları: Yeniliğin bir kişiden diğer kişiye nasıl ulaştırıldığıdır. 

Kişiler arasındaki bilgi alışverişinin niteliği yeniliğin iletilip iletilmeyeceğini 

ve etkisini belirler. Çünkü, kişiler arası kanallar bir kişiyi yeni bir fikre ikna 

etmede kitle iletişim araçlarından (gazete, radyo, televizyon vb.) daha 

etkilidir. 

Zaman: Bireyin yeniliği kabul etmesi ile reddetmesi arasındaki 

mesafedir. Bireyin yeniliği kabulü ile yeniliğin yayılımı arasında doğru orantı 

olduğu söylenmektedir. Birey yeniliği ne kadar çabuk kabul ederse yenilik o 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   6     

115 

kadar hızlı yayılmaktadır.  

Bu modelde zaman unsuru üç şekilde ele alınmaktadır: 

 1.Yeniliğin Yayılma Süreci: Birey yeniliği tanıdığı anda kullanmaya 

başlamamaktadır. Bu bir süreç işidir. Yeniliği ilk tanıdığı ve tam anlamıyla 

adapte olması arasında beş işlem gerçekleşmektedir. Bunlar: (1) Bilgi, (2) 

İkna, (3) Karar, (4) Uygulama ve (5) Onaylamadır. Bu süreç Şekil 4’te 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 4: Yeniliğin Yayılma Süreci (Rogers, 1983) 

 

Bilgi aşamasında birey, yenilikle karşılaşır ancak yenilik hakkında bilgi 

sahibi değildir. Bu aşamada yenilik hakkında bilgi edinmektedir. 

İkna aşamasında birey, yeniliğe ilgi duymaya başlamaktadır. Ancak ikna 

basamağında birey yenilikle ilgili ayrıntı arayışı içine girmektedir. İkna 

aşamasını etkileyen beş önemli faktör bulunmaktadır. Bunlar; (1) yeniliğin 

göreceli fayda üstünlüğü, (2) uygunluk, (3) karmaşıklık ya da basitlik, (4) 

denenebilirlik ve (5) gözlenebilirlik. Göreceli fayda, yeniliğin ilk zamanından 

bireyin karar verme zamanına kadar zaman içerisinde ne kadar geliştiği ile 

ilgilidir. Uygunluk, yeniliğin bireye uygunluk derecesi anlamına gelmektedir. 

Karmaşıklık ya da basitlik, bir yenilik ne kadar karmaşık ya da basit ise bu 

karar verme aşamasında bireyin kararını olumlu yönde etkilemektedir. 

Denenebilirlik, bireyin karar verme aşamasında yeniliği test edebilmesidir. 

Gözlenebilirlik ise, yeniliğin toplumda görülebilir olma derecesidir. Yeniliğin 

yayılımı sürecinde bir yenilik ne kadar görülebilirse kişiler arası iletişimden 

etkilenen bireyin karar vermesi de o oranda olumlu ya da olumsuz 

olabilmektedir (Rogers, 1983).  

Karar verme aşamasında birey, yeniliğin avantaj ve dezavantajlarını 
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bularak yeniliği kabullenmekte ya da reddetmektedir. 

Uygulama aşamasında birey yeniliği uygulamaya karar vermiş ve onu 

yavaş yavaş hayatına dahil etmeye başlamıştır. 

Onay aşaması ise birey yeniliği denemiş, faydalı olduğuna karar vermiş 

ve yeniliği tamamen hayatına dahil etmiştir (Demir, 2006). 

Tüm bu aşamalardan sonra yenilik kabul edilebilir ya da aksine 

reddedebilir. Ayrıca bireylerin bazıları için süreç hızlı ilerlerken bazıları da 

süreci yavaş tamamlamaktadır. 

2. Yenilikçilik: Bireylerin birbirlerine nazaran yeniliği kabul etme önceliği 

olarak ifade edilmektedir. Yeniliği ilk ve en son kabul eden bireyler Şekil 

5’te gösterilmektedir. 

Şekil 5: Yenilikçilik Kategorisi (Eryiğit ve Kavak, 2008) 

 

 Yenilikçiler yeniliğe ilk adapte olan ve risk alan grup olarak 

tanımlanmaktadır. Yenilikçi bireyler girişimci ve cesaretli 

olmalarından dolayı bu grupta yer almaktadır. Ayrıca bu bireyler 

yeniliğin yayılmasında ve adaptasyon sürecinde kilit bir rol 

oynamaktadırlar.  

 Erken benimseyenler sosyal sistemle güçlü etkileşimleri 

bulunmaktadır. Bundan dolayı yeniliğin yayılması önemli ölçüde 

bu grubun tecrübelerine dayanmaktadır (Demir, 2006).  

 Erken çoğunluk yenilikler konusunda daha ihtiyatlı bir tavır 

sergilemekte, bir yeniliği benimsemeden önce o yenilik hakkında 

uzun bir düşünme dönemi geçirmektedir (Örün, Orhan, Dönmez 

ve Kurt, 2015).  

 Geç çoğunluk temkinli gruptur. Çevresinin çoğunluğu yeniliği 

kabul etmeden benimseme kararı almamaktadır. Çünkü 

yeniliklere eleştirel ve şüpheci yaklaşmaktadırlar (Madran ve 
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Esen, 2002).  

 Takipçiler ya da geç kalanlar ise yeniliğe karşı direnen gruptur. 

Bir başka deyişle geleneksel bireylerin yer aldığı grup olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yeniliğin başarısının garanti olmadığını 

görmeden adaptasyon kararı vermemektedirler (Demir, 2006). 

 

3.Adaptasyon Hızı: Yeniliğin bireyler tarafından ne hızda kabul edilmesi 

ile ilgilenmektedir. Bazı insanlar için yeniliğe uyum çok hızlı ilen bazılarında 

bu uyum oldukça zaman alabilir (Rogers, 1983). 

Sosyal Sistem: Sistemdeki tüm bireyler, ortak bir amaca ulaşmak ve 

ortak bir sorunu çözmek için işbirliği yapmaktadır. Bir sosyal sistemin yapısı, 

yeniliğin yayılmasını kolaylaştırabilmekte ya da engelleyebilmektedir 

(Rogers, 1983). 

3. Teknoloji Entegrasyon Sürecinde Yaşanılan Zorluklar 

Öğrenme ve öğretme süreçlerine teknoloji entegrasyonu sırasında farklı 

zorluklarla karşılaşılabilmektedir. Bu zorluklar; (1) içsel faktörler ve (2) 

dışsal faktörler olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır. Hendren (2000) 

dışşsal faktörleri; kurumsal destek, teknolojik alt yapı ve kültürel etki olarak; 

içsel faktörleri ise öğretmenler ve öğrenciler açısından inançlar, yenilikçilik 

ve teknoloji yeterlilik algısı olarak ele almaktadır. Bu sınıflandırma ışığında 

öğretmen açısından yaşanılan zorluklar ele alındığında, bu zorlukların 

özgüven eksikliği, yetkinlik eksikliği ve yeniliğe direnme boyutlarında 

gerçekleştiği görülmektedir. Okul açısından yaşanılan zorluklara bakıldığında 

ise, vakit kısıtlaması, etkili öğretim eksikliği, kısıtlı erişilebilirlik, teknik alt 

yapı desteğinin olmaması, okul lideri desteğinin eksikliği olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Çakıroğlu, 2016). 
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1. Giriş 

Geleneksel ve statik eğitim yapısı yerini sürekli yenilenen, yaratıcılığın 

sınırlarını zorlayan, yenilikçi çözümler üretmeye teşvik eden, aktif öğrenme 

ve öğretme tasarımları üzerinde şekillenen, bireyselliği ön plana alan bir 

yapıya dönüşmektedir. Bu yapı geçmişten günümüze bakıldığında oldukça 

ütopik görülebilecek teknolojik öğretim ortamlarını yaratmaktadır. 

Dünyamızın yaşadığı zorluklar neticesinde eğitim faaliyetleri de değişerek, 

hızlı çözümler üreten ve bu çözümleri hızla uygulayan dinamik sistemlere 

evrilmek durumunda kalmıştır. Geçmiş yıllarda ortalama bir ilerleme hızına 

sahip olan eğitim sistemlerindeki gelişim; acil çözümler bulan ve uygulayan, 

sistem çalışmadığı takdirde yeni sistemler yaratan, etkileşimli, uyumlu ve 

üretici kurum ve kadrolarıyla tam anlamıyla bir organizmaya bürünmüştür. 

Günümüz eğitim sistemi, algoritmaların hızla çalıştığı ve anlık değişim 

durumlarına göre hareket eden aktif düşünce ve yapılarla şekillenmektedir. 

Okul ortamı ise, istesek de istemesek de duvarların ötesine taşınarak 

toplumları yapılandırma açısından bizi daha fazla sorumluluk alma noktasına 

sürüklemekte ve nitelikli eğitim ortamının nasıl olması gerektiği konusunda 

araştırmalara yönlendirmektedir.  

Çakmak (2008), “Bir ülkenin refah ve mutluluğu; o ülke insanlarının 

nitelikli ve sürekli bir eğitim almaları ve bununla kazandıkları bilgi, beceri ile 

ekonomik büyümeye yapabilecekleri katkıya bağlıdır” (s.34-35) demektedir. 

Gültekin (2020)’e göre, nitelikli bir eğitim sağlanmasının temeli, öğrenme 

ortamlarında öğretimi teknolojiyle bütünleştirerek, öğrencilerin 

gereksinimlerini karşılayan bir öğrenme ortamı yaratmaktan geçmektedir 

(s.687). 

Bahsedilen nitelikli eğitim; uluslararası bilgi akışını takip eden, 

teknolojiyi ve öğretim yaklaşımlarını doğru bir şekilde harmanlayan, bilgiye 

ulaşma, bilgiyi edinme ve bilgiyi kullanma yeteneğine sahip öğretmenlerin 

yetişmesi ile mümkün olmaktadır.  

Aynı zamanda yeni eğitim anlayışında, çağın ve ortamın gereklerine ayak 

uyduran hızla ve yaratıcı çözümler üreten, ortak çalışma prensiplerine sahip, 

“esnek, uyumlu, tasarımcı ve sanatçı” (Gültekin, 2020: 663) öğretmen 

modelleri de tercih edilmektedir.  
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Gök ve Erdoğan (2011) araştırmalarında, “bilgi üreten, sorgulayan ve 

yaratıcı düşünen bireylerin yetiştirilmesi” gerekliliğine vurgu yaparak, 

“Günümüzde eğitimin en önemli amacı, değişik koşullara uyum 

sağlayabilecek, farklı, esnek ve özgün düşünebilecek bireyler yetiştirmektir. 

Bu niteliklere sahip bireylerin yetiştirilmesinde en önemli kişi öğretmendir” 

(s.34) sözleriyle bugünün insan ve öğretmen profiline atıf yapmaktadır. 

Senemoğlu (1996) ise, çocuklar için rol model olarak görülen 

öğretmenlerin, çocukların yaratıcılığını geliştirebilmek için önce kendi 

yaratıcılıklarını geliştirmeleri gerektiğine dikkat çekmektedir. “Özellikle 

yaratıcılığın temellerinin atıldığı yıllar okulöncesi eğitim ve ilkokul yıllarıdır. 

O halde gerek anne-baba ve çocukla ilgilenen diğer yetişkinlerin, gerekse 

öğretmenlerin, çocuğun bu yıllarını iyi değerlendirmeleri ve yaratıcı 

nesillerin temellerini oluşturmaları gerekir” (Bloom ve Sosniak, 1981 aktaran 

Senemoğlu, para.5). 

Ayrıca “Okulöncesi eğitim almış olan gençlerin, eğitim almamış olanlara 

göre daha yaratıcı oldukları” (Çetingöz, 2002: 113) da bilinen bir gerçektir. 

“Her çocukta, yaratıcı olma yeteneği vardır. Bu yeteneği geliştirmek için 

öncelikle çocukların duyularını eğitmek gerekir, çocuğun tüm duyu organları 

ile kendi içinden ve dışından gelen uyaranlara olabildiğince açık olması, yani 

her anını dolu dolu yaşaması yaratıcılığın geliştirilmesi açısından çok 

önemlidir” (Ulcay, 1985 aktaran Aslan, Aktan ve Kamaraj, 1997: 37-38).  

Bu konuda en büyük rol okul öncesi ve sınıf öğretmenlerine düşmektedir. 

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri çocuktaki yaratıcı düşünce ve potansiyeli 

ilk keşfedecek olan öğretmenlerdir. Çetingöz (2002) çalışmasında bu görüşü 

destekleyerek, “Okulöncesi eğitimi öğretmeninin öncelikle kendisinin 

yaratıcı bir birey olması ve öğrencilerinin yaratıcı olacağına gönülden 

inanması gerçek bir yaratıcı atmosferin oluşmasını sağlar” demektedir. 

Çetingöz aynı çalışmada, okul öncesi çocuklara yaratıcılık becerisi 

kazandıracak olan etkinlikleri; Sanatsal Etkinlikler, Yaratıcı Drama 

Etkinlikleri, Müzik Etkinlikleri, Kritik Düşünme ve Problem Çözme 

Etkinlikleri, Dil Etkinlikleri, Oyun Etkinlikleri, Fen ve Doğa Etkinlikleri, 

Film ve Kısa Gezi Etkinlikleri ve Oyun Bahçesi Etkinlikleri başlıklarında ele 

alınmıştır. Müzik Etkinlikleri olarak; Orff Yaklaşımı yoluyla şarkı söyleme, 

ses taklitleri, ritim çalışmaları, ritim çalgıları yaratma, müzik ile ritmik 

hareketler ve dinleme üzerinde durmuştur (s.42). 

Okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde müziksel yaratıcılığı geliştirmek 

için pek çok oyunlu etkinlik kullanılmaktadır. Ortaokul ve lise döneminde ise 

yaratıcılık daha farklı bir boyuta bürünerek, “bireysel ya da grupla besteler 

yapma” (Thorpe, 2017) yoluyla da ortaya çıkmaktadır. 17-20 yaşlar arasında 

bulunan öğrencilerin ise “soyut, mantıksal ve yaratıcı düşünme becerileri 

gelişme gösterdiği için daha yaratıcı” (Çetingöz, 2002) olduklarına dikkat 
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çekilmektedir. Özellikle bu yaş dönemini kapsadığı için öğretmen adaylarının 

eğitiminde yaratıcılığı destekleyen etkinliklere olabildiğince çok yer 

verilmesi gerektiği düşünülmektedir.  

Yaratıcılık, çeşitli faktörler, boyutlar ve katmanlardan oluşması nedeniyle 

tanımlaması karmaşık bir kavramdır. Yılmaz ve Güven (2019) yaratıcılığı; 

“genel yetenekler, kişisel özellikler ve problem çözme becerisi isteyen 

karmaşık bir insan özelliği” olarak tanımlamaktadır. Guilford ise yaratıcılığın 

yaklaşık 120 farklı özelliğini tespit etmiştir (Alder, 2004 aktaran Bağcı, 2015: 

117). Bu nedenle eğitimin her aşamasında, farklı öğrenme etkinlikleriyle 

yaratıcı düşünmenin geliştirilmesi önem kazanmaktadır. 

Gürgen (2006), yaratıcılığın gelişmesi için öğretmenler tarafından uygun 

ortam oluşturulması gerektiğinden bahsederek, uygun ortamda her öğrencinin 

yaratıcılığının geliştirilebileceğine değinmiştir.   

 

Bu becerinin geliştirilmesinde ve doğru eğitim ortamının sağlanmasında 

öğretmene büyük görev düşmektedir…Öğrencideki yaratıcı potansiyeli 

ortaya çıkarabilmek ve yaratıcı bireyler yetiştirebilmek için öğretmenin 

kendisinin de yaratıcı düşünme becerisine, yaratıcı dersler planlayabilme 

bilgisine sahip olması gerekmektedir. Öğretmen, bu bilgi ve becerileri 

öğretmenlik eğitimi gördüğü süreçte edinmelidir. Ancak öğretmen yetiştiren 

kurumlarda belli akademik becerilerin diğer beceriler üzerinde tutulması 

nedeniyle çoğu üniversite öğrencisi içlerinde var olan potansiyel yaratıcılığın 

farkına varamadan mezun olmaktadır. (Gürgen, 2006, giriş p.3) 

 

Burada da belirtildiği gibi özellikle öğretmen yetiştiren kurumlarda 

yaratıcılığı destekleyen bir eğitim yapısının oluşturulması gerekmektedir. 

“Eğitimle geliştirilebilen yaratıcılık sayesince öğrenci; olaylara, fikirlere, 

kurallara, davranışlara, nesnelere farklı bakabilecektir. Çünkü eğitim; soran, 

düşünen, akıl yürüten, problem çözen ve sorgulayan bireyler yetiştirir. 

Dolayısıyla geleneksel eğitim biçimi yerine, yaratıcılığın da yer aldığı çağdaş 

eğitim biçimine yer verilmelidir” (Yazıcı ve Topalak, 2013: 196). 

Amirova ve diğerleri (2020), geleceğin öğretmenlerinin yaratıcı 

yeterliklerinin gelecekteki profesyonel yaşamlarında çok önemli bir rolü 

olduğuna değinmişlerdir. Çağdaş eğitim sistemleriyle öğretmen yetiştiren 

kurumlardan mezun olan öğretmenlerin meslektaşlarına göre bir adım daha 

ileride oldukları bilinen bir gerçektir. Horng ve diğerlerinin (2005: 

353) yaratıcı düşünme ödülü almış öğretmenler ile yaptıkları araştırma 

sonuçlarına göre öğretmenlerin yaratıcılıklarının; öğretmenlerin kişilikleri, 

aile geçmişleri, öğrenme süreçleri, yaşam deneyimleri, eğitim inançları, 

gayret ve motivasyonları tarafından etkilendiği gözlenmiştir. Aynı çalışmada 
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yaratıcı öğretmenler “orijinal fikirler yaratan, keskin bir gözlem, algılama ve 

duyarlılığa sahip, yeni fikirler keşfettiklerinde bu becerileri kendi 

öğretimlerine kolayca uyarlayabilen” kişiler olarak da tanımlanmaktadır. 

Bu noktada, eğitim fakültelerinde özellikle “Temel Eğitim” ve “Güzel 

Sanatlar Eğitimi” alanlarında yaratıcılığın çok boyutlu olarak 

desteklenmesinin gerekliliği de ortaya çıkmaktadır. Ancak, Gürgen’in de 

çalışmasında (2006) bahsettiği gibi, “yaratıcı bireylerin yetiştirilmesinin 

önemi üzerinde bu denli durulmasına karşın uygulamada aynı çabanın 

gösterilmediği gözlenmektedir”.  

Belirtilen kapsamda, müzikal yeterliği olduğu düşünülen müzik öğretmen 

adaylarının besteleme üzerine daha yetenekli ve yaratıcı oldukları 

düşünülmektedir. Ancak müfredat nedeniyle sınırlı düzeyde müzik eğitimi 

alan okulöncesi ve sınıf öğretmenleri, bireysel farklılıkları ya da özel 

girişimleriyle aldıkları bir müzik eğitimi yoksa belirli düzeyde yaratma 

becerisine sahiplerdir.  

Bu çalışma ile genellikle besteleme konusunda çekimser kaldıkları 

gözlenen okulöncesi ve sınıf öğretmeni adaylarına yönelik deneyimsel özgün 

bir yaratma süreci yaşatmak ve bunun prensiplerini uygulanabilir kılarak 

kalıcılık sağlamak amacıyla şarkı yaratmaya yönelik bir örnek sunulmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, sınırlı müziksel yeterliğe sahip öğrencilerin besteleme 

süreçlerini geliştirmek için öneriler getirmektir. 

1.1. Müziksel Yaratma 

Bağcı (2015) müziksel yaratmayı, “müzik sanatının malzemeleri olan 

sesler yoluyla bir bütün oluşturma eylemi” olarak tanımlamaktadır (s.120). 

Bu tanımda müziksel yaratıcılık besteleme ve doğaçlama kavramları ile 

karşımıza çıkmaktadır. Besteleme ve doğaçlama, tek sesli olabildiği gibi, 

özellikle caz müziğinde örneklerine rastladığımız şekliyle çok sesli olarak da 

yapılabilmektedir. Müziksel bir eser; bestecinin kendini ifadesi, dinleyicide 

hoş duygular yaratma veya eğitim gibi pek çok farklı amaçlarla 

yaratılabilmektedir. Besteleme ve doğaçlamanın armoni, kontrpuan ve 

seslendirme aşamalarındaki profesyonel gerçekleştirilme süreçlerini ve 

bestecilere has yüksek sanat anlayışını ayırdığımızda, tek sesli yaratımın 

bebeklikten itibaren çocuklarda doğal olarak var olduğunu görmeye başlarız. 

Yani müziksel yaratım doğuştan getirdiğimiz bir yeteneğimizdir. 

Dowling (1985) bu konuda yaptığı araştırmasında, bebeklerin spontane 

yani kendiliğinden yarattıkları seslerin, çevresel (yetişkin ve ses kaynağı) 

uyaranların da etkisiyle zamanla melodik bir yapıya dönüştüklerini 

gözlemlemiştir. Aynı çalışmada, bebeklerin duydukları konuşma sesleri ve 

ritmik yapıları şekillendirerek, yaşları ilerledikçe basitten karmaşığa doğru 
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kullanmaya başladıklarını da belirtmektedir.  

Flohr (1984) 2-5 yaşındakilerin keşifsel doğaçlamalarıyla ilgili yürüttüğü 

araştırmasında; 2 yaşındaki çocukların çoğunlukla motor enerjiyle hareket 

ettiklerini, 3 yaşındakilerin fikirlerin tekrarlanması yoluyla kalıplar 

yaratmaya başladıklarını, 5 yaşındaki çocukların ise bir şekillendirme aracı 

olarak sabit vuruşu kullandıkları ve hem melodik hem de ritmik tekrarları 

yapısal olarak gerçekleştirdiklerini bulmuştur (aktaran Miyamoto, 2007).  

Ancak bu doğal yaratıcı enerji çeşitli faktörlerden etkilenerek 

sönümlenmeye başlamaktadır. Bunun yansıması olarak da özellikle müzik 

etkinliklerinde yaratmaya karşı oldukça çekimser davranan öğrencilerle 

karşılaşırız. Öğretmenlik deneyimi çerçevesinde yürütülen eğitim 

faaliyetlerinde öğretmen adaylarının müziksel yaratmaya ve bestelemeye 

yönelik ne yapacaklarını tam bilemedikleri gözlenmektedir. 

İngiltere’de yapılan araştırmalarda,  okullarda besteleme standartlarının 

yaratılması  (Odam, 2000) ve öğrencilerin besteleme süreçleriyle 

ilgilenmeleri için öğretmenlerin daha fazla besteleme ve doğaçlama bilgisine 

sahip olmaları gerektiği konusundaki görüşlerin öğretmenlerde çeşitli 

endişelere sebep olduğu tespit edilmiştir (Berkley, 2001 aktaran Odena ve 

Welch, 2009: 30). 

Oysaki yaratıcı süreç, kendi içerisinde temel prensipleri bulunan bir 

kavramdır. Hickey ve Webster (1990) yaratıcı süreci, bir kişinin yaratıcı bir 

ürün üretme planlamasına yönelik gerçekleşen düşünme eylemi olarak 

tanımlamaktadır. Webster, yaratıcı düşünme sürecini dört aşamada ele 

almaktadır. Bunlar; hazırlık, kuluçka, aydınlatma ve doğrulama 

basamaklarıdır. İlk olarak 1926’da Graham Wallas tarafından tasarlanan dört 

adımlı yaratıcı düşünme süreci, Webster modelinin de merkezidir (s.20). 

Yaratıcı sürecin bu temel dört prensibi aynı zamanda sınıf ortamındaki 

yaratıcı sistemin süreç basamağını oluşturmaktadır. 

Sınıftaki yaratıcılık sistemi, “Öğrenci-Çevre-Süreç-Ürün” çerçevesinde 

yapılan iş ile diğer unsurlar arasındaki etkileşimleri ve etkileşimlerin zaman 

içinde öğretmenlerin algılarını nasıl değiştirme potansiyeline sahip olduğunu 

ana hatlarıyla göstermektedir.  Şekil 1’de, Odena ve Welch tarafından 

oluşturulan “Öğretmenlerin müzik eğitiminde yaratıcılık üzerine 

düşüncelerinin üretken bir modeli” (Odena ve Welch, 2009: 430) 

görülmektedir. Bu modelde öğretmenlerin deneyimleri, algıları ve sınıf 

öğretimi arasındaki etkileşimler yer almaktadır. Bu sistemde öğretmen 

tecrübesi müzikal çıktıyı etkilediği gibi, müzikal çıktı da öğretmenin 

gelişmesini etkilemektedir. Ayrıca sınıf öğretimindeki; öğrenci, besteleme 

süreci ve müzikal çıktıları etkileyen faktörler olarak görülen öğretmen ve algı 

faktörlerinin, aynı zamanda etkilenen de olduğu görülmektedir. Bu 

döngüden, sınıftaki yaratıcı sistemin sürekli birbirini besleyen, akıcı, 
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etkileşimli ve uyumlu bir organizma yapısında olduğu sonucuna varılabilir. 

 

 

Şekil 1: Öğretmenlerin müzik eğitiminde yaratıcılık üzerine düşüncelerinin 

üretken bir modeli: Öğretmenlerin deneyimleri, algıları ve sınıf öğretimi 

arasındaki etkileşimler. Kaynak: Odena ve Welch (2009, s. 430). 

 

İlgili literatürde, müziksel yaratma konusunda yapılmış çalışmalar  

(Odena, 2012; Thorpe, 2008, 2015, 2017; Wiggins, 1989…) olmasına karşın, 

besteleme süreci üzerine geliştirilmiş çok az model (Ringgenberg, 2003; 

Yalçınkaya, 2011…) bulunmaktadır. Bunun sebebi olarak bestelemenin daha 

çok profesyonel ve öznel olarak değerlendirilmesi gösterilebilir.  

Alan yazında bestelemenin öznel bir yaratım olduğu gibi, bestenin de 

öznel olarak değerlendirilebileceğini savunan çalışmalar mevcuttur (Asmus, 

1999; Barbot, Besançon, & Lubart, 2011; Burnard, 2007; Hickey, 1999, 

2002; Murphy ve Espeland, 2007; Wiggins, 2007…). Ancak bu çalışmaların 

yanında, bestelemeyi grup etkinliği olarak düzenleyen, ürün olarak bestenin 

akademik performansın değerlendirmesi bakımından geçerli ve güvenilir 

göstergelere sahip olduğu ve tarafsızlık içerdiğini de belirten görüşlere de 

rastlanmaktadır (Thorpe, 2017; Wiggins, 1989). 
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1.2. Eğitim Aracı Olarak Besteleme 

Wiggins (1989), beste yapmanın “müzik dersi içinde en heyecan verici ve 

ödüllendirici etkinliklerden biri” olabileceğinden bahsederek; “çocukların 

doğuştan yaratıcı olması ve beste yaparak kendi müzikaliteleriyle gurur 

duymalarının sağlanması” açısından önemini vurgulamaktadır. Aynı 

zamanda, besteyi “edinilen bilgilerin sergilenerek değerlendirilmesi 

bakımından da mükemmel bir ölçme aracı” olarak görmektedir (s.35). 

Günümüz eğitim sisteminde, temel eğitim kapsamında yürütülen müzik 

dersleri, okul öncesi ve sınıf öğretmenleri tarafından verilmektedir. Bu 

nedenle çocukların yaratıcılıklarının ve besteleme yeteneklerinin 

geliştirilmesi okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin desteğine bağlıdır.  Ancak, 

bu bölümlerde yer alan müzik derslerinin niteliği tartışma konusudur. Müzik 

derslerinde, yaratıcılığa yönelik çalışmaların nasıl yapılabileceği, bu konuda 

yapılan farklı uygulamalar, küçük yaş gruplarında yaratıcı müzik etkinlikleri 

ve beste yaratmaya yönelik eğitimlerin oldukça sınırlı düzeyde verildiği 

gözlenmektedir. Bestelemenin notaya bağımlı olan yöntemi düşünüldüğünde, 

öğretmen adaylarının bu konuda yetersiz kalmaları olağandır. Ayrıca, 

yarattıkları melodileri notaya alma konusunda çok az deneyim sahibi 

oldukları da bilinen bir gerçektir. Bunun sebebi olarak okul öncesi 

öğretmenliği ve sınıf öğretmenliği müzik derslerinin işleniş tarzı, bu 

bölümlere “öğrenci alınırken yeteneklerinin ölçülmemesi”, müzik atölyeleri 

ve dersliklerinin bulunmayışı, “araç-gereç ve çalgı bakımından yetersiz 

ortamlar”, “öğretim programının beklentiyi karşılamaması”, öğretim 

elemanlarının pedagojik yetersizlikleri” gibi sorunlardan kaynaklı problemler 

gösterilmektedir (Küçüköncü, 2000). Priest (2002) notaya alma konusunda 

önemli noktalara değinmiştir: 

 

Öğrencilerin müzikal fikirlerini notaya alma konusunda çok az 

deneyimleri olabileceğinden, notalar öğrencilerin kompozisyon yeteneklerini 

geliştirmede önemli bir engel olabilir. Öğrencilerin notasyonu kullanarak 

beste yapmaları konusunda ısrar etmeden önce, notasyon olmadan neler 

yapabileceklerini keşfetmek gerekir. Öğrencilerine geleneksel notasyonu 

kullanmaları için ısrar eden öğretmen, öğrencilerin sanatçılar, besteciler ve 

dinleyiciler olarak yaratıcı potansiyellerini geliştirmelerinden çok, 

muhtemelen müzik notalarını işleme yetenekleriyle daha fazla 

ilgilenmektedir. Öğrenciler bir kompozisyonu notasyon olmadan 

tamamladıktan sonra, notaya almaya başlamadan önce, bestenin 

olgunlaşması için bir fırsat da sağlanmış olur. Ayrıca, öğrenciler yarattıkları 

bestelerini başkalarının seslendirmesiyle dinlediklerinde, yazdıklarının 

yorumlanma biçimlerine şaşırabilirler. Bu durum onları notasyonu 

öğrenmeye ve kullanmaya daha fazla teşvik edebilir. (s. 49) 
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Belirtilen nedenlerle, besteleme çalışmalarında öğretmenin yaklaşımı çok 

önemlidir. Bestenin notaya alınması ve prozodi açısından düzenlenmesi 

öğrenciler açısından kolay değildir. Ayrıca sürekli nota düşünmek 

öğrencilerin yaratıcılıklarını da sınırlandırabilir. Yapılan bestenin, sınıf 

içindeki öğrencilerin yeterliklerine göre ya içlerinden birisi/birileri ya da 

öğretmenle beraber notaya alınması gerekmektedir. Sınıf içinde onlarla 

beraber notaya alınması durumunda öğrencilerin müziğe bakış açıları da 

değişebilmektedir. Söyledikleri melodilerin ritmik kalıpları onları şaşırtmakta 

ve sekiz notanın değişik süre değerleri ve bunlardan oluşan ritim kalıplarıyla 

nasıl farklı şekillerde verilebildiğini fark etmelerine neden olmaktadır.  

Thorpe (2015) tarafından yapılan deneysel çalışmada katılımcılar, beste 

yapmanın çoğunlukla zor bir etkinlik olduğunu ve bir grup içinde beste 

yapmanın tek başına beste yapmaktan daha kolay olduğunu belirtmişlerdir. 

Besteleme çalışmalarında genellikle grupla yaratma ortamı tercih edilmişt ir. 

Aynı çalışma, daha önce beste yapmamış öğrencilerin, arkadaşları tarafından 

desteklenmesi veya eleştirilmesiyle bu konuda güven kazanmak için grupla 

bestelemeyi tercih ettiklerini de belirtmektedir (s.250-251). 

“Eğitim ortamlarında yaratıcılık genellikle bir bireysel düşünme biçimi 

olarak sunulmaktadır. Bununla birlikte, insan grupları bir uygulama topluluğu 

içinde bir şeyler yaratmak için birlikte çalıştıklarında, yaratıcı düşünme de 

grup genelinde dağılır” (Thorpe, 2017: 309). Böylece bireylerin yaşadıkları 

üretme ve yaratma kaygısı da işbirliği sayesinde dağılarak bireysel yük 

hafiflemiş olur.  

Bu şekilde belirli bir hedefe yönelik ortak amaçlar doğrultusunda yapılan 

çalışmaya işbirlikli çalışma, öğrenmeye de işbirliğine dayalı öğrenme 

denilmektedir. Bu yöntemde bir veya daha fazla gruba ayrılan öğrenciler bir 

görev kapsamında birbirleriyle etkileşerek birlikte çalışmaktadırlar. 

İşbirliğine dayalı çalışma ve öğrenme yönteminin en verimli tarafı, farklı 

öğrenen, farklı yetenekleri olan ve farklı üreten bireylerin, kendi yeterlikleri 

doğrultusunda grubu etkilemeleri ve katkı sunmalarıdır. Dolayısıyla gruba 

kendi yeterlikleri düzeyinde katkı sağlayacağını bilen bireylerin özgüven 

düzeylerinin de yükseleceği, bu nedenle kaygı durumlarının düşeceği ve 

etkinliğe karşı olumlu tutum sergileyecekleri düşünülmektedir.  

Öztürk ve Kalyoncu (2018) da çalışmalarında, işbirlikli öğrenme 

yönteminin genel kaygıyı azaltmaya yönelik etkisinden dolayı tercih edilmesi 

gerektiği belirtmişlerdir. 

Cornacchio (2008) araştırmasında, işbirlikli öğrenmenin uygulandığı ve 

yaratıcılık gerektiren besteleme testinde, işbirliği yapan öğrenme grupları 

lehinde anlamlı bir farklılık görüldüğünü belirtmiştir (aktaran Kocabaş ve 

Erbil, 2013:187). Burada grupla çalışma ve yaratma sürecinin eğlenceli bir 

eğitim yöntemi olmasının etkisi yadsınamaz.  
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Kocabaş ve Erbil (2013), öğretmen adaylarıyla yaptıkları çalışmadan, 

işbirlikli öğrenme yöntemiyle yapılan dersin, öğrenciler açısından zevkli ve 

eğlenceli olduğu, birlikte çalışmayı ve öğrenmeyi sağladığı, aynı zamanda 

öğrenmeden de zevk aldıkları sonucunu elde etmişlerdir. 

Thorpe (2015) grup çalışmasının, bazı öğrenciler için yalnızca müzik 

öğrenerek bestelemeye veya yaratıcı sürece geçerli bir katkı sağlamadığını, 

aynı zamanda olumlu psikososyal sonuçlar elde edilmesi bakımından grup 

arkadaşlığı için de katkısı olduğunu belirtmektedir” (250-251).  

1.3. Şarkı Besteleme Yöntemi 

Araştırma kapsamında oluşturulan şarkı besteleme yöntemi, eğitimcilerin 

pedagojik bir araç olarak besteleme sürecini sistemleştirip 

kavramsallaştırmalarına yardımcı olmak ve bu yöntemle yaratma 

etkinliklerini kolaylaştırmak amacıyla önerilmiştir.  

Yalçınkaya (2010, 2012) tarafından geliştirilen “Etüt Yazma Modeli” 

temel alınarak düzenlenen “Şarkı Besteleme Yöntemi” işbirliğine dayalı 

öğretim yoluyla sınıf gruplarına uygulandığı takdirde yaratıcı sürece zevkli 

ve verimli bir kaynak olacağı düşünülmektedir.  

Yöntemin düzenlenmiş temel basamakları şunlardır:  

 Şarkı besteleme için ihtiyaçların belirlenmesi,  

 Bu ihtiyaçların çözümüne yönelik uzak, genel ve özel amaçların 

saptanması,  

 Bu amaçlara yönelik içeriğin seçilmesi ve düzenlenmesi,  

 Öğrenme yaşantılarının seçilip düzenlenmesi (Yalçınkaya, 2010, 

2012). 

Belirlenen basamaklar dikkate alınarak planlaması yapılan besteleme 

etkinliği sayesinde, sürecin sistemli bir şekilde takip edilebilmesi de 

sağlanacaktır. Yöntemin her bir basamağı örnek olarak hazırlanmış sınıf 

etkinliği içinde sunulmuştur. 

 

Şekil 2: Şarkı Besteleme Yöntemi İşlem Basamakları 
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2. Şarkı Besteleme Etkinliği 

Örnek etkinlik, okul öncesi öğretmenliği müzik derslerinde 2018-2019 

bahar yarıyılında araştırmacı tarafından Müzik Öğretimi dersinde 

uygulanmıştır. Ders esnasında öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi 

amacıyla sınıfça beste yapılmasına karar verilmiştir. Çalışma kapsamında 

sınıf üç gruba ayrılmıştır. Grupların oluşması aşamasında kendi istekleri ve 

yetenekleri dikkate alınmıştır. Besteleme sürecinde aşağıdaki basamaklar 

izlenmiştir.  

2.1. İhtiyaçların Belirlenmesi 

Şarkının oluşturulması aşamasında her grup bir şarkı yaratmanın neden 

gerekli olduğu konusunu tartışmıştır. Yeni oluşturulacak bestenin bireysel, 

grup ve toplumsal olarak faydaları üzerine fikirler üretmiştir. Tartışma 

sonucu ortaya çıkan fikirler genel olarak; bireysel açıdan kendilerini 

geliştireceği, eğlenceli bir etkinlik olacağı, yeni yaratılan ürünün heyecan 

verici olabileceği, yeni bir şarkıyla çocuk şarkısı literatürüne katkı 

sağlanabileceği, sözlerinin faydalı bir temayı içermesi halinde çocukların 

eğitim ve gelişimi için kullanılabilecek bir araç olacağıdır.  

Ancak bunun yanında kendilerini bir şarkı besteleyecek düzeyde yeterli 

görmediklerini, tema oluşturma ve notaya alma aşamalarında yetersiz 

hissettiklerini ve bu konularda müzik bölümü öğrencileriyle birlikte çalışmak 

istediklerini de belirtmişlerdir. Bu şekilde, modelde belirtilen “ihtiyaç 

analizi” aşamasını oluşturmaya başlamışlardır. Bu aşamada; 

 Şarkı bestelerken nasıl bir yol izleyecekleri,  

 Besteleme sürecinde hangi materyallere ihtiyaç duyacakları, 

 Besteleme sürecinde kimlerle işbirliği yapacakları, 

 Bestenin seslendirme aşamasında neler yapılabileceği,  

belirlenmiştir.  

Alınan kararlar doğrultusunda literatür taraması ve görüşmeler yapan sınıf 

grupları, müzik öğretmenliği bölümü öğrencileri ile işbirliği konusunda 

anlaşmıştır.  

2.2. Şarkının Amaçlarının Belirlenmesi 

Bu aşamada sınıf grupları tarafından şarkının hangi amaçlarla 

besteleneceği, ana teması ve kimlere hitap edeceği belirlenmiştir. Bunu 

belirlemek amacıyla gruplar kendi içlerinde beyin fırtınası yoluyla ana 

konuları tespit etmiştir. Bu aşamada önerilen konular olumlu ve olumsuz 

özellikleriyle tartışılmıştır. Tartışma sonucunda gruplardan biri teknoloji 
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kullanımı konulu tema belirlerken, diğer iki grup değerler eğitimi temalı şarkı 

yaratmayı uygun bulmuşlardır. Öneriler sınıfça tartışılarak; çocukların 

eğitimi için faydalı olması amacıyla eğitim müziği kapsamında, “Değerler 

Eğitimi” çerçevesinde, ilkokul düzeyi için şarkı yazılmasına karar verilmiştir. 

Karagöz’ün (2013), değerler eğitimi üzerine yaptığı çalışmasında da çocuk 

şarkılarının değerler eğitiminde kullanılmasının etkili olduğu ifade edilerek 

bu sonuç desteklenmektedir. 

2.3. Şarkının İçeriğinin Belirlenmesi 

Modelin bu aşamasında şarkının içeriğinin belirlenmesi; sözler ve ezgi 

olmak üzere iki basamakta ele alınmıştır. 

Şarkının söz içeriğinin belirlenmesi 

Şarkı sözlerinin hangi kavramları içermesi gerektiğini tespit etmek 

amacıyla, öncelikle hitap edeceği grup bakımından Türk Milli Eğitiminin 

genel amaçları incelenerek, ilkokul eğitiminde kazandırılması gereken 

değerler ve şarkı içeriğinde birbiriyle uyumlu olarak vurgulanacak değerler 

ve kavramlar araştırılmıştır. Literatür taramasında, konuyla direkt bağlantılı 

olan üç çalışmaya rastlanmıştır. 

Yalçınkaya (2015) tarafından yapılan araştırmada, ilkokul müzik ders 

kitaplarında yer alan şarkılarda, en çok “sevgi” değerine değinildiği, ancak 

ilkokul birinci sınıf düzeyinde yoğun olarak işlenen bu kavramın diğer 

sınıflarda çok az vurgulanarak, vatanseverlik kavramının ön plana çıktığı 

görülmektedir. Ortaokul müzik ders kitaplarında ise, en çok sevgi değerine 

yer verildiği tespit edilmiştir (Çakırer, 2014; Yükrük ve Akarsu, 2017). 

Yapılan değerlendirme sonucunda; dünyada hızla kaybedilen bir değer olan 

sevgi değerinin şarkıda ön planda tutulmasına; dostluk, kardeşlik, birliktelik 

ve hoşgörü gibi değerlere de yer verilmesine karar verilmiştir. 

 

Şarkının ezgi içeriğinin belirlenmesi 

Şarkının ezgisinin nasıl olması gerektiği konusunda gruplar tarafından 

yapılan tartışmada bir grup makamsal ezgi, iki grup ise tonal ezgi olması 

üzerine görüş bildirmiştir. Daha sonra yapılan tartışmalarda çocukların 

ilgisini çekecek bir eşliğe uygun olabilecek bir ezgi oluşturulmasına karar 

verilmiştir. Bu noktada ders öğretmeni tarafından fikir verilerek çeşitli müzik 

stilleri ve çok seslendirme seçenekleri sunulmuştur. Bu çalışma şekli 

Thorpe’nin (2015), “müzik stili çalışmasının öğretmen tarafından 

belirlenerek, öğrenci gruplarında tanıdık tarzlarda kısa parçalar oluşturulması 

yoluyla öğretime dâhil edilmesi” (s.253) durumunu sağlayan çalışmasıyla 

örtüşmektedir.  
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Böylece modelde “Hedeflerin Belirlenmesi” basamağında yer alan “Uzak, 

Genel ve Özel Hedeflerin Belirlenmesi” aşaması tamamlanmış olmaktadır.  

2.4. Şarkının İçeriğinin Düzenlenmesi 

Modelin bu aşamasında şarkının içeriğinin düzenlenmesi yer almaktadır. 

Şarkıda ilk olarak sözler yazılmıştır. Sözlerin yazılması aşamasına bütün sınıf 

fikirlerle katılmıştır. Bir kişinin söylediği cümle başkası tarafından 

değiştirilmiş, eklemeler yapılmış ya da düzenlenmiştir. Sözlerin 

oluşturulması safhasında; sınıfın uygun uyakları bulmaya çalıştığı, hece 

ölçüsü yarattıkları, konu bütünlüğüne dikkat ettikleri, değerleri olabildiğince 

yaratıcı cümlelerle vermeye çalıştıkları, bunları yaparken yazdıklarının 

çocuklar tarafından rahat söylenmesi için birbirlerini sürekli uyardıkları 

araştırmacı tarafından gözlenmiştir. Sınıf öncelikle üç grubun birer kıta 

yazmasına karar vermiş, ancak daha fazla çocuğa hitap edebilmesi ve rahat 

öğrenilmesi bakımından iki söz bir nakarat olması gerektiği konusunda görüş 

birliğine varmıştır.  

Şarkı sözlerinin yazılması sınıf ortamında ve tahtaya yazılarak 

gerçekleşmiştir. Yazılan her söz sınıfın onayına sunulmuştur. Sözler 

yazılırken, öğrencilerin kelimelerin ritmik yapılarına ve vurgularına dikkat 

etmeleri dikkat çekici bir noktadır. Zira müzik dersinde elde ettikleri ilk 

kazanımlardan olan ritimlerin seslendirilmesi davranışının ve prozodi 

çalışmalarının burada hedefe ulaştığı gözlenmiştir. Ritim, şarkının 

oluşturulması için önemli bir öğedir. Ritim, şarkının başlangıcı ve sağlam bir 

yapıya sahip olması bakımından kolaylık sağlamaktadır. Oluşturulan şarkı 

sözleri, şarkının ritmik yapısı için bize çok önemli ipuçları vermektedir. 

Sınıfça oluşturulan şarkının sözleri şöyledir: 

 

SEVGİYLE 

Sevgi her dilde aynıdır, paylaştıkça büyür,  

Herkes herkesten farklıdır, dostluklar böyle yürür.  

Haydi, birlik olalım, tutuşalım el ele,  

Güvercin uçuralım, barışa güzelliğe. 

Sen dans et şarkı söyle hep, Dünya dönsün sevgiyle.  

Sen dans et şarkı söyle hep, Dünya dönsün sevgiyle.  

Gülmek her yüzde aynıdır, renk katar dünyamıza,  

Renkler her yerde farklıdır, sarıl sen de dostluğa.  

Haydi, birlik olalım, tutuşalım el ele,  
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Güvercin uçuralım, barışa güzelliğe.  

Sen dans et şarkı söyle hep, Dünya dönsün sevgiyle.  

Sen dans et şarkı söyle hep, Dünya dönsün sevgiyle.  

 

Şarkının sözlerinin yazılarak sınıfça düzenlenmesinin ardından melodinin 

oluşturulması aşamasına geçilmiştir. Bu aşama oldukça renkli fikirlere sahne 

olmuştur. Öncelikle şarkının sözleri ritmik olarak sınıf tarafından 

seslendirilmiştir. Bu ritmik okuma aşamasında gruplardan birinin üyeleri 

sözleri makamsal olarak, bir başkası da rap tarzında seslendirmiş ve bu 

şekilde bir doğaçlama ortamı oluşmuştur. Ardından sınıftaki bir öğrenci 

tarafından şarkının ilk melodisi önerilmiştir. Bu melodi sınıfça benimsenmiş 

ve devamında ne olması gerektiği tartışılmıştır. Bir öğrenci melodinin 

devamını getirmiştir. Öğretmen tarafından öğrencilerin oluşturduğu melodi 

tahtaya notalarıyla yazılmıştır. Oluşturulan gruplardan biri Bu melodiyi 

seslendirerek nakarat kısmını grupça yazmayı teklif etmiştir. Bu aşamada 

öğrenciler belirlenen üç grupla kendi nakarat bölümüne ezgi oluşturmaya 

çalışmıştır. Oluşturulan ezgiler içerisinde ilkokul çocukları için zorlayıcı ses 

aralıklarında olanlar elenmiştir.  

Mohr (2004) ve Egüz (1999) çalışmalarında, ilköğretim dönemindeki 

çocuklara yönelik şarkılar belirlenirken şarkıların çocuk ses alanına uygun 

olmasına dikkat edilmesi gerektiğini şöyle vurgulamışlardır:  

 

Alman müzik pedagogu Mohr (2004) çocuk seslerinin Fa1-Fa2 

aralığında şarkı söyleyebileceğini ancak küçük yaşlardaki çocukların Fa2’ ye 

ulaşamayabileceğini; buna karşılık bu yaş grubuna Fa1'den daha pes 

tonların (Do1-Fa1) sunulabileceğini ancak daha da pes tonların 

kullanılmaması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca bu sınırlamaların bütün 

ilkokul devresi için geçerli olduğunu ancak 8-9 yaşta bir kaç yarım sesin 

(Do1’in altı) şarkının yapısına göre kullanılabileceğini, ilerleyen yaşlarda 

ise daha tiz seslerin kullanılabileceğini belirtmiştir.  

Egüz (1999) ise ilkokul evresindeki çocukların ses sınırlarını betimlerken 

ilk yıllarda Re1-La1, daha sonraki yıllarda Mi1-Si1 ve Re1-Si1 sonra Re1-

Do2 ilkokulun sonlarına doğru ise Re1-Re2, Do1-Re2 aralıklarının 

kullanılabileceğini ifade etmiştir. 

                                 (aktaran Mutlu Yıldız ve Karakelle, 2017: 498) 

 

Belirtilen prensiplerle hareket eden sınıf, şarkının şu an kullanılan 

melodisinin konturlarını, ilkokulun sonlarını okuyan çocukları hedef alarak, 
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Do#1-Re2 ses alanında oluşturmuştur. Şarkının melodisinin ikinci sözlere 

uyarlanması ve sınıfça tekrarlanmasıyla besteleme süreci sona ermiştir. Bu 

aşamadan sonra bestelerini müzik öğretmenliği öğrencileriyle paylaşıp 

fikirlerini almışlardır. Müzik öğretmenliği öğrencileri oluşturulan şarkıyı çok 

beğenerek düzenlemesini ve seslendirme kaydını yaparak destek 

vermişlerdir. Bu şekilde iki bölüm arasında iletişim kurulmuş ve 

arkadaşlıklar gelişmiştir. Thorpe’nin (2008, 2015, 2017) çalışmalarında da 

işbirliği yönteminin arkadaşlıkları geliştirdiğine dair gözlemler ve sonuçlar 

mevcuttur. 

2.5. Şarkının Denenme ve Değerlendirme Süreci 

Oluşturulan şarkı, sınıf grubundan bazı öğrenciler tarafından 23 Nisan 

etkinlikleri kapsamında çocuklara öğretilmiştir. Çocukların şarkıyı çok 

sevdiklerini ve kolaylıkla öğrendiklerini sınıfla paylaşmalarının ardından, 

üretimlerini sosyal medyaya açmanın bir yolu araştırılmıştır.  Öğrenciler, 

şarkıya ait bir video çekme fikrini öne sürerek videonun çalışmasını 

başlatmışlardır. Aralarında görev dağılımı yapan üç gruptan birisi gerekli 

aksesuarları hazırlamış, bir grup genel organizasyonu yapmış, diğer grup da 

video çekiminde aktif olarak görev almıştır. Üniversiteden gerekli izinlerin 

alınmasının ardından şarkıya ait video çekilerek sunulmuştur.  

Aytemur (2019) tarafından yayımlanan “Sevgiyle” adlı videoya  

https://www.youtube.com/watch?v=HLFyGrDZ4t8 adresinden ulaşılabilir. 

3. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmada yapılan gözlemlerden elde edilen bulgulara dayanarak, 

derslerde yapılan şarkı besteleme etkinliğinin öğrenciler açısından oldukça 

eğlenceli olduğu görülmüştür. Sistemli bir şekilde uygulanan besteleme 

aşamaları sayesinde etkinliğin başka yönlere dağılması önlenmiş, şarkı belli 

bir amacı ve hedef kitlesi olan bir tasarıya dönüşmüştür. Öğrenciler yaratma 

sürecinden aldıkları keyfi okulun dışına taşıyarak başkalarının da 

yararlanmasını sağlamıştır. Etkinlik süresince gruplar arasında ufak 

rekabetler yaşanmış ve bu rekabetler motivasyonu artırmıştır. Grup içi ve 

gruplar arası işbirliğinin başka bölümlere taşınmasıyla yeni bakış açıları ve 

yeni dostluklar edinen öğrenciler, hayatlarında müziğe daha fazla zaman 

ayırmaya başlamışlardır. Bu süreç sonrasında yeni çalgı öğrenenler ve ufak 

beste çalışmaları yapanlar olmuştur.  

Yapılan çalışma ile elde edilen tecrübeler neticesinde, bu tarz yaratıcı 

etkinliklere mutlaka yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Besteleme 

çalışmalarının çok daha basitleştirilmiş düzeyi okulöncesi dönemden itibaren 

uygulamaya alınabilir. Yapılan deneysel etkinlikler ile öğrencilerde var olan 
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yaratıcı potansiyelin ortaya çıkması sağlanabilir.  

Etkinlik sonunda bir ürün elde edilmesi nedeniyle öğrenciler haklı bir 

gurur yaşamakta, bu da onların bestelemeye ve dolaylı olarak müzik 

derslerine ve kendilerine karşı daha özgüvenli olmalarını sağlamaktadır. 

Özgüven problemi yaşayan gençlerin grup etkinlikleriyle bu yaratma sürecine 

katılmaları, bu sorunun zamanla üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir. Bu 

açından sorun yaşayan bireylerin grup içinde sessiz kalmalarına izin 

verilmemeli, mutlaka ortama dâhil edilmelidir. Özellikle özel gereksinimli 

bireylerin bu yolla iletişimlerinin artırılması çok fayda sağlayacaktır. 

Britanya Yaratıcı ve Kültürel Eğitim Ulusal Danışma Kurulu (SEED, 

2006), öğrencilerin serbest zamanlarda, düşüncelerle hareket etmelerini, 

olanakları varsaymalarını ve ortaya çıkan fikirlerin eleştirel 

değerlendirmelerini yapmalarının teşvik edilmesi; aynı zamanda hayal gücü, 

özgünlük, merak, sorgulama, seçim sunma ve yaratıcılığı sağlayıcı kişisel 

özelliklerin desteklenmesi üzerine görüşler bildirmiştir (Özmusul, 2012). 

Ringgenberg (2003) şarkı bestelerken dikkat edilmesi gerekenleri şöyle 

sıralamıştır: 

 Yaratılan şarkının konusunun ilgi çekici olmasına, 

 Hitap edilen çocukların yaş seviyesine ve gelişimsel özelliklerine 

uygun bir dil kullanılmasına, 

 Şarkı sözlerinin çok uzun olmamasına, rahat öğrenilebilir olmasına, 

 Yaş grubuna uygun aralıktaki notalardan oluşmasına, 

 Kısa, basit ve tekrarlayan melodiler ve ritimler kullanılmasına, 

 Birbirine yakın notalardan oluşmasına, 

 Şarkının çocukların kolay söyleyeceği bir tonda olmasına, 

 Varsa eşlik eden aletlerin şarkının üstünde belirtilmesine, yoksa 

sadece seslendirilmesine dikkat edilmelidir.  
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Şekil 3: Sınıfça bestelenen şarkının notaları 
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Giriş 

Bu çalışmamızda çağdaş şairlerden Kahranmaraşlı Hanifi Yılmaz’ın şiir 

kitaplarını özellikle de “Gözden İnci Düşer” adlı eserini ele alacağız. Hanifi 

Yılmaz’ın şiirleri, şekil ve içerik bakımından divan şiirinin hangi özelliklerini 

taşıdığını belirlemeye çalışacağız. Divan şiiri, geniş hayal gücü, sembollü ve 

katmanlı anlatımları, kendine özgü mazmunları ile asırlar boyunca başarılı bir 

şekilde devam etmiştir. Fakat 19. yüzyıldan sonra divan şiiri tarzında şiir 

yazan şair sayısı oldukça azalmıştır. Günümüzde ise bu geleneği devam 

ettiren şairlerin çabası kişisel çabadan öteye geçememektedir. Divan şiiri, 

nazım şekilleri ve nazım türleri bakımından oldukça geniş bir yelpazeye 

sahiptir.  

Hanifi Yılmaz 1953 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Evli ve üç çocuk 

babasıdır. Şairin üç adet şiir kitabı bulunmaktadır. Daha önce bazı 

deneyimleri olsa da ciddi anlamda şiir yazmaya elli dokuz yaşında 

başlamıştır. Şu ana kadar basılmış şiir kitapları; Vuslatın Irmakları (2016), 

Sevda Kervanları (2017) ve Gözden İnci Düşer (2019). Yazar, divan şiirini 

sevdiğini ve kimi divan şiirine ait unsurları kitaplarında kullandığını ifade 

etmektedir. Biz de en son çıkan şiir kitabının, divan şiiri açısından daha fazla 

öğe barındırabileceğini düşünerek, şairin son kitabı olan ”Gözden İnci Düşer” 

adlı kitabı incelemeyi uygun bulduk. 

1. Şekil Bakımından  

Kitaba nazım şekilleri açısından baktığımızda şair “gazel” adını verdiği 

şiirlerini, gazeller başlığı altında bir bölümde toplamıştır. Bu bölümde 12 

adet şiir mevcuttur. Bu bölüm şu beyitle başlamaktadır: 

Bağım bahçem bostanım, gazellere bürünür 

Yılmaz’ın şu sevdası, gazellerde görünür 

Gazellerinin isimleri: Lisân-ı Hâl (s.75), Yoluna Gül Serenler (s.76), 

Âsuman Ağlar Bana (s.77), Sıladan Uzakta (s.78), Ah Şu Masum Anneler 
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(s.79), Sordum Kırmızı Güle (s.80), Güller Yere Düşmesin (s.82), Seyrinde 

Yok Bir Vefa (s.83), Sana Âşık Ben Gibi (s.84), Âşıklar Yıldız Olur (s.85), 

Seyrederken Mehtabı (s.86), Bir Kasım Akşamı (s.87). 

Gazeller adı verilen bu bölümün ilk şiiri olan Lisân-ı Hâl beyit nazım 

birimiyle yazılmıştır. 

            Lisân-ı Hâl 

Şu sırlı kâinatın, neler söyler dilleri 

Tesbih eder cümlesi, vuslat bulur dilleri 

 

Serâdan süreyyaya, zikir halinde her şey 

Zakir Allah dedikçe, mest olur gönülleri 

 

Seher vakti sır dolu, ezan sabâ seyrinde 

Dirilişe davettir, aşk coşar bülbülleri 

 

Öğle vakti muştusu, ezanlar rast okunur  

Doğruluk ve cesaret, kaldırır engelleri 

 

İkindi vakti hicaz, sanki ömrün son demi 

Mekke ve Medine’nin, selam sunar gülleri 

 

Akşam segâh okunur, hicran dolar duygular 

İçten içe yolculuk, Miraç’tır menzilleri 

 

Yatsı uşşak-beyâti, yorgunluklar atılır 

Bin bir gizemler taşır, teheccüd geceleri 

 

Allah diyen tüm canlar, dil ile tenzih olur 

Duyulur tâ semadan, muhteşem zikirleri 

 

Kuşkulardan arınan, kalp ile tenzih eder 
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Mutmain olur gönül, boş olmaz heybeleri 

 

Can olur cânân olur, âşık mâşuku bulur 

Sabrın sonu müjdedir, salihtir amelleri 

 

Her canlı ölür bir gün, salâlar hüseynîdir 

Hayat sükûnet bulur, sessizliktir halleri 

 

Tüm kâinatı dinle, akşam-sabah teşbihtir 

Bismihî sübhanehu, lisân-ı hâl dilleri 

 

Kalbin hep cömert olsun, hayırla yâd etsinler 

Yılmaz, ibretle seyret, gelen ve gidenleri 

 

Her halim malum sana, kâl lisanım duamdır 

Asıl vatan cennettir, istemem yâd elleri 

Beyit, aynı vezinle yazılmış ve anlam yönünden birbirine bağlı iki 

mısradan oluşan divan şiirinin temel nazım birimidir. Divan şiiri beyit 

esasına dayalı bir şiirdir. Bu nedenle divan şiirinde beyit, anlam bütünlüğüne 

sahiptir (Alıcı, 2015: 76). Gazellerdeki beyit sayısı 5-15 arasında 

değişmektedir. Bu şiir 14 beyitten oluşmaktadır. İlk beytin mısraları kendi 

aralarında kafiyelidir. Gazelin kafiye şeması aa-ba-ca-da… şeklinde devam 

etmektedir. Bu şiirde de matla beyti kendi arasında aa şeklinde kafiyelenmiş, 

daha sonraki beyitler ba-ca-da… şeklinde devam etmiştir. Divan şiirimizin en 

önemli unsurlarından birisi de aruz veznidir. Gazeller de aruz vezni ile 

yazılmaktadır. Fakat bu şiirde aruz vezninin kullanılmadığı söylenebilir. Bu 

şiir 7+7=14’lü hece vezni ile yazılmıştır. Gazel bölümünde incelediğimiz 

diğer şiirlerde de hece vezni tercih edilmiştir. Şair aruz vezni kullanmayı 

tercih etmemiştir. Nazım şekilleri bakımından incelediğimiz bütün gazeller 

de kafiye şeması, kısmen hatalı olmakla birlikte a-a, b-a, c-a… klasik şekline 

uygun olduğunu söyleyebiliriz. Beyit sayısı bakımından klasik gazel nazım 

şekliyle benzeşirken, aruz vezni konusunda farklılık görülür. Şair şiirlerinde 

aruz veznini vazgeçilmez görmemiş ve çoğu şiirinde aruz veznini dikkate 

almamış, daha çok hece ölçüsüne kaymıştır. Bu yönüyle şair, konuları 

bakımından divan şiirinden esintiler taşırken özellikle vezin konusunda halk 

şiirine daha yakın bir yerde durmaktadır.  
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Gazelleri dışındaki diğer şiirlerine baktığımızda dört dizeden oluşan 

şiirleri mevcuttur. Bunlar halk edebiyatındaki dörtlük şeklinde yazılan şiirleri 

anımsatmaktadır. Özellikle aruz veznini ikinci plana atmasından dolayı bu 

şiirlere murabba demek çok zordur. Bu şiir dörtlükler halinde 7+7=14’lü hece 

vezni ile yazılmıştır. Şair, şiirlerinde genellikle 14’lü hece veznini tercih 

etmiştir.  

İkliminde toz duman, güneşin ağladığı 

Günahkâr bacaların, ruhumu dağladığı 

Pare pare yüreğim, başkentin bir ucunda 

Yanık yanık bir ezan, mabedin ağladığı 

 

Semalara yükselen, gizemli binaların 

Karanlık pencereler, günahkâr odaların 

Her halinden biçare, beyhude yere feryad 

Âsumanı titretir, kalbi saf anaların (Susmaz Bilal’in Sesi, s. 72) 

Serbest bir şekilde yazmış olduğu şiirleri de mevcuttur. Fakat bunlar 

divan edebiyatı nazım şekillerinin kurallı şekilcilik anlayışından uzak bir 

görüntü sergilemektedir. 

Bir daha bak aynalara, hikâyeni seyret! 

Toplanırken ruhlar, bezm-i Elest’de 

Teklife “evet” dedin, ahdini fikret 

Sendin o meclisin, hikmet varlığı 

İmtihan sırrında, imkân verilen 

Kitaplar, Resuller ve Salihlerle 

Her devirde, donatılarak gönderilen. 

 

Muhatap kılındın, şu yeryüzünde 

Esma-ül Hüsna ile süslenen sensin 

Meleklerle, ilhamlarla beslendin 

Rahmeti sonsuz yüce Rabb’ine 

İbadet ve kulluk için, imkân yüklendin 

Sen yaşadıkça açılır mavera perdelerin 
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Miracın kutlu senin, Sübhan’a yakındır secdelerin 

Tefekküre davettir, eşyanın tüm olayları 

Kalem emirle yazar, şahit tutar aynaları 

Melekler hayrandır, zikrine eşyanın 

Sabah akşam her daim tesbihi dinle 

Mutmain olsun kalbin, iştirakinle 

Gurur yok, perde yok, benliğinin hiçbir zerresi yok. 

İşte muhteşem kâinat, hiçbir boşluğu yok 

Hakk’ın rızasından başka kaygın yok. (Ayna ve İnsan, s.56) 

Şiir bu şekilde devam etmektedir. Bazı kısımları 7 dizeden, bazıları 15 

dizeden, bazıları ise 9-5-16 gibi farklı dizelerden meydana gelmektedir. 

Divan şiirinde aralarında dize sayısı bakımından bu kadar fark görülen bir 

nazım şekli mevcut değildir. Şair bu şiiri serbest bir ölçü ile yazmıştır. 

Hanifi Yılmaz’ın Ney Risalesi adlı şiirinin mesnevi nazım şekline uygun 

olduğunu görmekteyiz. Mesnevi, aa, bb, cc, dd… şeklinde kendi arasında 

kafiyeli beyitlerden meydana gelen bir nazım şeklidir. Beyit sayısı 

bakımından hiçbir kısıtlayıcı kurala bağlı değildir. İki ile on binlerce beyit 

arasında değişen bir genişliktedir. Gerek beyitler arasında kafiye bağlantısı 

bulunmaması gerek beyit sayısının sınırlı olmaması, şairlerin işledikleri 

konuyu istedikleri kadar genişletmelerine imkân sağlamış, bu yüzden de çok 

kullanılan bir nazım şekli olmuştur (Alıcı, 2015: 112). 

Ney Risalesi 

Yine bir ney dinledim, ilahi aşkın sesi 

Kamışlıktan kesilmiş, ayrılık hikâyesi 

 

Kızgın demir harlanmış, delik deşik etmişler 

Makamlar perde perde, yedi delik delmişler 

 

İhtiramla terennüm, baspareden üflenir 

Parazvane takılır, iki ucu beslenir 

 

Yoksa nasıl dayansın, aşkın iniltisine 

Cümle âlem mest olur, şifa olan sesine 
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İnsan başı misali, yedi ses ayrı ayrı 

Hüzün salar cihana, yurdundan ayrılalı 

 

Dokuz boğum kamışa, tek tek perde yüklenir 

İnsan da dokuz aylık, on gün daha beklenir 

 

Ruh bedene adeta, direnir girmem diye 

Aldanır bu âhenge, bedenden gelen ney'e 

 

Zira Şahney elinde, Cebrail'di üfleyen 

Rast dinler ruh mest olur, aşk, Âdem'i süsleyen 

 

Cemil'in Cemalini, seyreder hep bu tenden 

Vakti saat gelince, zor ayrılır bedenden 

* * * 

İnsan gibi ağlayan, insan gibi inleyen 

İkiz kardeş gibidir, anlar onu dinleyen 

 

Nasıl idrak etmezsin, en yakın ses bu sana 

Ruh bu sesi dinlerken, sır yayılır cihana 

 

Anlar Resûl-i Ekrem, Ali sırrı fâş eder 

Kamış o günden beri, aşk gözünü yaş eder 

 

En büyük ayrılıklar, sıralanır peşpeşe 

Ana babadan ayrı, dosttan eşten kardeşe 

 

Resûl'ün hasretine, hangi yürek dayanır 

İlahi aşkın sırrı, ney dinlerken ağlanır 
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Semazen el bağlarken, her daim boyun büker 

Raks ederken Mevlâ'dan, aldığın yere döker 

 

İlahi aşktan gayrı, hiçbir şeye meyletmez 

Kalbi Allah'a âşık, başka bir söz söyletmez 

* * * 

Ne yiğit canlar geldi, aşk göründü cihana 

Itrî'nin, Şeyh Galib'in, pîri oldu Mevlana 

 

Âyini yüceltirken, Itrî'nin Nevâ Kârı 

Semalardan beslenir, âşıkların efkârı 

 

Seyrin tamamlar döner, semazen âbâd olur 

O muhteşem pîrlerin, ruhları hep şâd olur 

Başladığın yerdesin, işte ey can sen yine 

İrşad et gönülleri, ihya olsun her sîne 

 

Izdırab elem yokluk, dostların şimdi senin 

Ney'in feryadına bak, ondan sararır tenin 

 

Kerbelâ'dan bu yana, Fuzulî ağlar durur 

Dayanmaz Fırat buna, başın taşlara vurur 

 

Keşke bir damla suyum, ulaşsaydı ol Şah'a 

Yetmiş iki kutlu can, yakin oldu Allah'a 

 

Sararmış bir renk ile âh ederim inlerim 

Halimden anlamayan, Sultan olsa neylerim 

* * * 
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Hüseynî çalar neyim, Yemen'dir ızdırabım 

Kudüm âh eder inler, tamburumla mızrabım 

 

Ruhumun nağmeleri, yine hüzzam, segâhtır 

Ortadoğu içimde, hiç bitmeyen bir âhtır 

 

Asırlardır neylerin, değişmedi perdesi 

Mazlumların haline, terennüm oldu sesi 

 

Nerde bir ney dinlesem, halden hale girerim 

Habib-i Kibriya'nın, miracın seyrederim 

 

Her ümmet için miraç, vuslat Yüce Mevlâ'ya 

Resûl memnun kavuştu, Ol Refîk-i Âlâ'ya 

 

Yılmaz sen de gayret et, Resûl tutsun elinden 

Mevlâ bu son deminde, razı olsun kalbinden 

 

Ya Rab! Rahman Rahim'sin, ihya eyle ümmeti 

Habib'ini seversin, esirgeme rahmeti (s. 62) 

Şiirlerde dikkatimizi çeken bir başka özellik de dize ortalarında kullanılan 

virgüllerdir. Şair, dize ortalarında kullandığı virgülleri, bir noktalama işareti 

fonksiyonunda değil de duraklama işareti fonksiyonunda kullanmıştır. 

Karanlıktı kâinât, ne zaman var ne mekân 

Açtın tüm perdeleri, eşyaya verdin imkân 

 

Sürüp gelen çağlardan, Nûrunla aydınlandık 

Hamdi ihmal ederek, nefsimize aldandık (Arzuhalim Var, s.29) 

Divan şairleri açısından önemli bir özelliği de bu edebiyata mensup 

şairlerin kendi adlarını kullanmamaları onların yerine, şiirlerinde takma 

ad/mahlas kullanmalarıdır. Bazı şairler, karakterine uyan veya karakterine 
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ters düşen mahlasları almışlar veya üstatları/hocaları tarafından verilen 

mahlasları almışlardır (Mermer, 2015: 20). Hanifi Yılmaz da şiirlerinde 

kimsenin etkisi ve müdahalesi olmadan kendi soyadını (Yılmaz) mahlas 

olarak kullanmayı tercih etmiştir.  

Tüm bu bilgiler ışığında denilebilir ki şairin şiirleri hece vezni ve serbest 

bir ölçüyle yazılmıştır. Şiirlerde aruz vezni uygulanmamıştır. Şair divan 

edebiyatı nazım şekli olan gazeli bir adlandırma olarak tercih etmiştir. Divan 

şiirimizin olmazsa olmazı aruz veznini şiirlerinde tebarüz ettirememiştir. 

2. İçerik Olarak  

Divan edebiyatı köklü bir edebiyattır. Yüzyıllar boyunca devam eden bu 

edebiyatta, bazı semboller ve mazmunlar standart hale gelmiştir. Şairler, 

şiirde bir kelime ile farklı anlamlar çağrıştırmışlardır. Biz de “Gözden İnci 

Düşer” adlı kitaba bu açıdan bakacağız. 

Genel olarak şair şiirlerinde divan şiirinin konularından olan elif, ayna, 

servi, ney, gül, bülbül, kervan gibi konulardan bahseder. Aşk, edebiyatımızın 

en önemli konularından biridir. Divan şiirinde de sıkça kullanılan bu tema 

şairin kitabında da yer bulmuştur. 

2.1. Aşk Kahramanları  

Dünya var olduğu günden beri var olan en yoğun duygu aşktır. En eski 

dönemlerden itibaren sözlü ve yazılı edebiyatın en çok işlediği konudur. Aşk, 

Divan edebiyatının da vazgeçilmez konusudur (Link1). Divan şiirinde aşkı 

anlatılırken Leyla ile Mecnun’dan, Ferhat ile Şirin’den, Kerem ile Aslı’dan, 

Yusuf ile Züleyha’dan bahsedilmektedir. Hanifi Yılmaz da bu kahramanlara 

şiirlerinde yer vermiştir. 

Aşk çölünde derbeder, Mecnun oldum anbean 

Leylâ’nın kapısından, çağırmaz mı Mevlâna (Âsuman Ağlar Bana, s.77) 

 

Şimdi ne Kerem var, Aslı’yla yanan 

Ferhat delmez artık, sert kayaları 

Viraneye dönmüş, bahçeler bağlar 

Çobanlar dinlemez, kör pınarları 

Duyulmuyor aşka, edilen sözler 

Şahit tutardık oysa, yüce dağları 

Hatıralar kalbimi, yaralar gibi… (Fırsat Kollar Aynalar, s.101) 
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Aşkımın hicranını şu cihana anlatsam 

Vuslatın bir ânına Mecnun olur kanarım 

Ellerin ellerimde bir ömür sana baksam 

Usanmam mümkün değil hicranıma ağlarım (Sariye Yağmurları 

Kızkulesi-Üsküdar, s.109) 

 

Seni Leyla sandım Mecnun misali 

Dedim cihanda yok onun timsali 

Her bahar beklenir aşkın visali 

Sevda sol yanımdan geçtiği zaman (Çok Geç Anladık, s. 123) 

Bu şiirlerde de görüldüğü üzere kitapta aşka ve aşk motiflerine bolca yer 

verilmiştir. Farklı şiirlerden alınan bu örnekler de bazen Leyla ve Mecnun, 

bazen Kerem ile Aslı, bazen de aşkıyla öne çıkmış diğer kişilerle 

karşılaşmaktayız. 

Hep hicranla mı yaşar, sevda ile sevenler 

Leyla ve Mecnun gibi, aşka gönül verenler 

Vuslat merhamet bekler, Hakk’a âşık erenler 

Can cânâna mest olur, hayat cennete döner (Gümüş Renkli Akşamlar, 

s.128) 

2.2. Elif 

Arap alfabesinin ilk harfidir. Düz bir çizgiden ibarettir. Divan 

edebiyatında sevgilinin saçı, boyu elif harfine benzetilir. Allah isminin ilk 

harfi de eliftir. Elif tektir ve birdir. Vahdet-i vücudu simgeler. Tasavvuf 

edebiyatında da Allah isminin yerine sembol olarak daima “Elif” harfi 

kullanılmıştır. Elif ötreli okunduğu zaman “o” olur. Türkçedeki “o” zamiri 

Arapçadaki “hû” zikrinin karşılığıdır (Link2). 

Aşkın Sırrı Bu Derim 

Nerde bir elif görsem, eğilir ya hû derim 

Tüm ilahlar kaybolur, budur illa hû derim 

 

Ne kadar elif varsa, toplamaya çalıştım 
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Hepsi bir elif etti, aşkın sırrı bu derim 

 

Elif’in kapısında, kıyam nasıldır bir bak! 

Bu sadâkat makamı, elif şuuru derim 

 

Esma-ül Hüsna ile muhteşemdir duruşun 

Lafza-i Celal’e bak! Kalbimle hû hû derim 

 

Cihanın her yerinde, seyrederken Esma’yı 

Ruhlar sırra mest olur, işte bu huşû derim 

 

İstiğfar ve hamdinle, arındır sen kalbini 

Aynalara yansıyan, Mevlâ’nın nûru derim 

 

İkilikler kaybolur, hepsi bir “Tek”e döner 

Asırlardır aranan, kalbin huzûru derim 

 

Masivâdan kurtulur, verâda ömür sürer 

Mâsum güzel timsali, ancak bir âhû derim 

 

Nûru arşa ulaşır, cilâlanmış kalplerin 

Ol Cemal’in sırrından, Cemil zuhûru derim 

 

Erhamerrahiminsin, senden gayrı ilah yok 

Dil söyler yürek söyler, zikreder hû hû derim 

 

Yalnız sana kul olur, yardım isterim senden  

Bir kez nazar edersen, kalbin süruru derim 

 

Tövbeye devam eden, her an affı dileyen 
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Kapında hep bekleyen, Yılmaz’ın ruhu derim (s.19) 

Bu şiirinde şair elif harfini, bir ve tek olan Allah’ı anlatmak için 

sembolleştirmiştir. Elif’i Vahdet-i Vücud anlayışına göre anlatmıştır. Divan 

şairlerince sıkça kullanılan bu mazmun Hanifi Yılmaz tarafından da 

kullanılmıştır. 

2.3. Ayna 

Divan şiirinde ayna (ayine) hem gerçek hem de mecaz anlamlarda 

kullanılmıştır. Divan şiirinde aynanın yansıma özelliği de vardır. Ayna 

parlaklığı, saflığı ve temizliği simgeler. Sevgilinin yüzü, sinesi parlaklığı ve 

aydınlığı yönüyle aynaya benzetilir. Bir de gönül aynası vardır ki, bakanlar 

kendilerini görür ve gönül Allah’ın tecelli ettiği en güzel aynalardan biridir. 

Tasavvufa göre Allah güzelliğini görmek istemiş ve tıpkı bir aynaya bakıyor 

gibi âlemi yaratmıştır (Link3). 

Hanifi Yılmaz’ın bu kitabında aynayı başlık olarak tercih ettiği yedi adet 

şiiri mevcuttur. Bunlar; Aynadır Kula Mevlâ, Ayna ve Güzel, Ayna ve Kibir, 

Ayna ve Zaman, Ayna ve Gönül, Ayna ve İnsan, Fırsat Kollar Aynalar.  

Bu şiirlerde ayna bir kameraya benzetilir ve bu kamera insanın 

doğumundan ölümüne kadar olan her şeyi kaydeder. Bunu şu dizeden 

anlamaktayız; ”Hesaba katmadınız, kayıt yapan aynaları”. Ayna ilahi bir 

kamera olarak düşünülmüş ve sembolleştirilmiştir. Ayna mazmunu ilahi bir 

kameraya benzetilerek farklı bir hayal gücü ortaya çıkmıştır.  

İşlenen günahların öznesi sensin 

Söz verdiğin akti, unutan sensin 

Maddiyatın esiri nesnesi sensin 

Servetle kayboldun, kibirle söndürdün ışıkları 

Zaman nasıl da geçti, maziye bir bak! 

Silinmez bir türlü, günah sayfaları 

Hesaba katmadınız, kayıt yapan aynaları 

Utancı yok, tevbesi yok, arlanması yok.. 

Hesap vermekten başka hiçbir yolun yok… (Ayna ve İnsan, s.57) 

2.4. Servi Ağacı 

Bu ağaç, özellikle su kenarlarında ve mezarlıklarda olması nedeniyle hem 

hayatın hem de ölümün sembolü olmuştur. Gerçek anlamda servi, biyolojik 

nedenler ve dini inançlardan dolayı mezarlıklara dikilir. Mezarlıklara servi 
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dikilmesinin sebeplerinden biri, sürekli yeşil kalması ve meyvesiz 

olmasındandır. Kutsallığına inanılan hayat ağacı, Allah’ın sembolü olarak 

kabul edilir ve ölümden sonra olduğuna inanılan ebedî hayatı simgeler. Divan 

şiirinde en çok sözü edilen ağaçtır. Servi uzun ve düzgün boyludur. Divan 

şiirinde sevgili boyu nedeniyle servi ağacına benzetilir. Sevgili servi ağacı 

gibi ince ve uzundur (Hakverdioğlu, 215-230). Bu bilgiler ışığında Hanifi 

Yılmaz’ın “Kabristanda Serviler” isimli şiirine bakalım. İsminden de 

anlaşılacağı üzere şair mezarlıkta olan servi ağaçlarından bahsetmektedir. 

Servi ağaçları teşhis sanatı ile kişiselleştirilmiş ve tıpkı bir insan gibi ölenleri 

seyrettikleri düşünülmüştür. Kimi insanın çok zengin olduğu kimisinin de 

çok güzel olduğu belirtilmiş fakat hepsinin de öldüğü vurgulanmıştır. 

Nice yiğitler vardı, destan anlatır devran 

Nice dilberler vardı, hüsnüne herkes hayran 

Bir yandan bakışına, dizde kalmazdı derman 

Çürür toprak altında, seyreden şu serviler (Kabristanda Serviler, s. 38) 

Burada önemli olan bir husus daha var ki o da şair bazı dizelerde âh 

kelimesini kullanmıştır. Mezar ve servi ilişkisinde çok kullanılan bu simge, 

servi-mezar görüntüsünün “âh” ifadesini doğurmasıdır. Elif ile he’den oluşan 

bu kelimede ( آه ) elif, servinin; he ise mezarın sembolüdür (Hakverdioğlu, 

s.219). Şair de bu şiirinde kabristanda mezarların başında bulunan servi 

ağaçlarından bahsetmektedir. 

Şu yorgun ömrümüzden, her gün bir yaprak düşer 

Üzülür âh ederek, hangi meçhule gider 

Üşenmeden mezarcı, her an bir kabir deşer 

Ten toprağa düşerken, seyreder şu serviler (Kabristanda Serviler, s. 38) 

2.5. Ney 

Kamıştan yapılmış, altısı üstte biri altta yedi delikli ve dokuz boğumlu 

üflemeli bir çalgıdır. Anadolu sahasında Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin ilk 

kez Mesnevî’de işlediği bu temâ, Mevlânâ’dan sonra yetişen divan şairlerini 

etkilemiş, onların şiir ve beyitlerine esin kaynağı olmuştur (Zavotçu, 2009: 

749). Divan şairleri yüzyıllar boyunca neyin öyküsüne atıfta bulunmuşlardır. 

Neyin vatanından ve yakınlarından ayrı oluşu, feryadı ve sesinin yanıklığı 

vurgulanmıştır. Hanifi Yılmaz’da kitabında “Ney Risalesi” adıyla bir şiir 

yazmıştır. 

Yine bir ney dinledim, ilahi aşkın sesi 

Kamışlıktan kesilmiş, ayrılık hikâyesi 
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Kızgın demir harlanmış, delik deşik etmişler 

Makamlar perde perde, yedi delik delmişler  

Bu iki beyitte neyin hikâyesinin nasıl başladığı anlatılmaktadır. 

 

Dokuz boğum kamışa, tek tek perde yüklenir 

İnsan da dokuz aylık, on gün daha beklenir  

 

Bu beyitte ise neyin ve insanın hikâyesinin birbirine benzediğine vurgu 

yapılmaktadır. 

İnsan gibi ağlayan, insan gibi inleyen 

İkiz kardeş gibidir, anlar onu dinleyen  

 

En büyük ayrılıklar, sıralanır peş peşe 

Ana babadan ayrı, dosttan eşten kardeşe  

 

Şair bu şiirin de neyin ve insanın benzerliğine dikkat çekmektedir. Ney 

gibi insan da vatanından, ailesinden sevdiklerinden ayrılmıştır. Allah’ın 

resûlünden ayrıldığı için insan da ney gibi ağlar ve feryad eder. Şair 

Mevlana’ya da bir beyitinde yer vermiştir. 

Ne yiğit canlar geldi, aşk göründü cihana  

Itri’nin, Şeyh Galip’in, pîri oldu Mevlâna 

 

Şair son bölümde kendi içindeki dertlerden bahsetmektedir. Kendi 

neyinin feryadının sebeplerini anlatmaktadır. 

Hüseynî çalar ney’im, Yemen’dir ızdırabım 

Kudüm âh eder inler, tamburumla mızrabım 

 

Ruhumun nağmeleri, yine hüzzam, segâhtır 

Ortadoğu içimde, hiç bitmeyen bir âhtır (Ney Risalesi, s.62). 
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2.6. Gül ile Bülbül 

Divan edebiyatında gül ile bülbül mazmunu en gözde mazmundur. Bülbül 

şarkısıyla ağlayıp, inleyen durmadan sevgilinin güzelliklerini anlatan ve ona 

aşk sözleri söyleyen bir aşığın timsalidir. Gül ise sevgiliyi temsil etmektedir. 

Gülün dikenleri nasıl bülbülün ciğerini delerse sevgilinin eziyetleri de aşığın 

bağrını deler (Link4). 

Divan şiirinde çok kullanılan bu mazmuna Hanifi Yılmaz da şiirlerinde 

bolca yer vermiştir. Gülün yanında lale, sümbül, nergis ve menekşe gibi diğer 

çiçeklerden de bahsetmektedir. 

Bütün peygamberler, hayrandır sana 

Lale, gül ve sümbül hep aşktan yana 

Bülbül figan eder, her an cânâna 

Aşkın sultanından derman eylerem (Nûrun Alâ Nûr, s.16) 

 

Aşk bahçemin bülbülüyüm 

Boynu bükük sümbülüyüm 

Sanki yaşayan ölüyüm 

Bütün güller solsa gerek (Bir Gönüle Girse Gerek, s.17) 

Farklı şiirlerden alınmış bu dörtlükler aynı mazmunlar etrafında 

şekillenmiştir. Şair birçok şiirinde bu mazmunlardan yararlanmıştır. ”Sordum 

Kırmızı Güle” adıyla yazılmış bir de şiiri bulunmaktadır. 

Sordum kırmızı güle, nerde şeydâ bülbülün  

Dedi bende yalnızım, dinledikçe ağladım 

Yılmaz, kapat perdeyi, bülbül-i şeydâ mısın 

Zulmün zevali içün, dua oldum çağladım (Sordum Kırmızı Güle, s.81) 

 

Bülbül-i şeydâ, gülün sevgisiyle kendini yitirmiş, divane olmuş bir 

bülbüldür. Bazı şiirlerinde de aşkından divane olmuş bülbül-i şeydâ 

mazmununu kullanmıştır. 

Eyvah! Yazıklar olsun 

Güllerimin dalları kırılmış 

Şeydâ bülbülümü herkes ağlatmış 

Heyhât e heyhât! 
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Bir hazan şimdi yalnızlığım 

Yoruldum dostlarım artık yorgunum 

Gözlüğüm eskimiş, kırık bastonum 

Üzülmek sanki nafile artık 

Bir dostluk lazımdı, candan yürekten 

Bütün dostlara onu bıraktık 

Hiç kimse güllerimi lütfen kırmasın 

Şu seven gönüller yalnız kalmasın (Güllerimi Kim Kırmış, s.100) 

2.7. Kervan  

Eski devirlerde toplu seyahatler kervanlarla yapılırdı. Genellikle hacca bu 

şekilde kervanlarla, kafileler halinde gidilirdi. Eski devrin hayatında çok 

önemli bir yer tutan kervanlar, bu nedenle pek çok ayrıntıları ile şiir ve 

edebiyat dünyamıza da girmiştir. Divan edebiyatımızda da kullanılan bu 

motif Hanifi Yılmaz’ın şiirlerine de konu olmuştur. Fakat bu kervanın yükü 

farklıdır. Bu kervan sevda taşımaktadır. 

Sevda Taşır Kervanlar 

Zamanın bendi mi var, durmaz akar deryaya 

Fâni âlem seyrinde, gelir gider kervanlar 

Aşk sırrına erenler, müpteladır cefaya 

Yeter ki sevdasına yürüsün bu kervanlar 

 

Yürü kervancıbaşı! Develerin yüklensin 

Her devenin yüküne, aşk-ı vuslat eklensin 

Ufuklara bakarak, umutlarla beklensin 

Gazeller dinleyerek, yürür gider kervanlar 

 

Korku yok pervası yok, çetin dağlar dolaşır 

Menzile varmak için, hem zamanla yarışır 

Kol kanat kırılsa da, gayesine ulaşır 

Yeter ki cesaretle, yürüsün bu kervanlar 
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Gizemli bir hâl ile yoluna revan olur 

Turnalar yol gösterir, semadan seyran olur 

Çıngırak zil sesleri, zikirle derman olur 

Bir ilâhi neşveye, bürünür bu kervanlar 

 

Yüklerden daha ağır, selam sevda yüklenir 

Aşkın sadâkatine, daim hasret eklenir 

Bugün de akşam oldu, yarın yine beklenir 

Aşk ile menziline, yürür gider kervanlar. 

 

Zaman kervan misali, gelir katılır canlar 

Binbir hatıralarla, gizemlenir şu hanlar 

Vuslatın ateşine, tesir etmez külhanlar 

Muhabbet pınarından, içer gider kervanlar 

 

Tutma bizi gidelim, bırak sen bizi hancı 

Yolcu yolunda gerek, başlamadan bir sancı. 

Tebdil-i mekân ile her şey olur yabancı 

Aşk ile Mevlâ’sına, yürür gider kervanlar 

 

Kızgın çöller aşarak, verilir bunca emek 

Medine’ye yaklaşır, heyecan duyar yürek 

Ol şahın huzurunda, el pençe durmak gerek 

İhtiramla Ravza’ya, yürür gider kervanlar 

 

Şehirlerin anası, ol Mekke’ye varmalı 

İzzet ihtiram ile mültezemde durmalı 

Gözyaşları içinde, arzuhali vermeli 

Tazim ile Kâbe’ye, ulaşır bu kervanlar 
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Dünya bir kervansaray, kervanlar gelir geçer 

Yolculuk biter bir gün, insanlar konar göçer 

Bu aşkın şarabından, nasibi olan içer 

Yılmaz ile beraber, sevda taşır kervanlar (s.65) 

Şair hacca giden kervan ile yapılan yolculuğu anlatırken şiirin son 

dörtlüğünde dünya hayatını gelip geçen kervanlara benzetmiştir. Dünya bir 

kervansaray, gelenler bir gün mutlaka gidecektir. 

2.8. Diğer Unsurlar 

Bu mazmun ve semboller dışında az da olsa bad-ı saba, ab-ı hayat, bezm-i 

elest gibi divan şiirinde kullanılan mazmunlara da yer verilmiştir. 

Seherlerde aşkını, yüklenir bâd-ı sabâ 

Mahzun gönüllere, misk-ü amberle gelsen 

Kalbim daim açıktır sana 

Gizliden bir sır da bana versen 

Dünya sırtımdan birden düşüverir 

Kevserin başında, ümmetini beklerken 

Cennet uzaktan sanki el verir (Ahsen Sevgili, s.25) 

 

Âb-ı hayat gibisin, Yılmaz seni içerken 

Hâlden hâle girersin, aşk ile seyrederken 

Veda etmek mümkün mü, gönül hâlâ severken 

Uzattıkça her daim, boş dönmez bu ellerim (Bir Pınar ki, s. 114) 

 

Zaman nedir ki bize, bir ikindi vaktidir 

Sınavların tek sırrı, Bezm-i elest akdidir (Ayna ve Zaman, s.49) 

2.9. Nazım Türleri 

Şair divan şiirinin nazım türlerinden de yararlanmıştır. Münacaat, na’t 

gibi türlerle yazılmış şiirleri bulunmaktadır. 

Münacaat kelime anlamı olarak “Allah’a dua etme, yakarış”dır. Edebi 

terim olarak ise Allah’a yakarışı konu edinen şiirlere münacaat denir. Fuzûlî, 
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Muhibbi, Nef’i gibi divan şairlerimiz bu türde eserler ortaya koymuşlardır 

(Keskin, 2015: 281). Gözden İnci Düşer adlı kitabımız da münacaat ile 

başlamaktadır. Bu kitapta şairin bu türde yazılmış olan üç tane şiiri 

mevcuttur. Bunlar; Yılmaz Bir Kulunum, Teheccüd Münâcâtı ve Münacaat-ı 

Kudüs ”Arzuhalim Var” isimleriyle yazılmıştır. 

Teheccüd Münâcâtı 

Ya Rab! Hamd ü senalar, Rahman Rahim olansın 

Allah diyen kalplere, hep misafir olansın 

 

Teheccüdle sen bizi, huzuruna alırken  

Bütün canlar uykuda, ruhum arşı dolansın 

 

Cümle âlem melekler, zikre daim olurken 

Ya Rab! Şu münâcâtım, aşkın ile nurlansın 

 

Rabbim! Sensin semanın, arzın âlemin nuru 

Aydınlanmış ruhları, duaları duyansın 

 

Zaman mekân seyrinde, gönül Hakk’a râm olur 

Ya Rab! Lütfu keremle, kalp aşkınla boyansın 

 

Muhteşem kâinatın, yegâne Malikisin 

Senin Hak olduğuna, kalbim gönlüm inansın 

 

Semaları ve arzı, yarattığın ne varsa 

Hamd sırrıyla her daim, ayakta hep tutansın 

 

Sana teslim olurken, iman tevekkül ister 

Hakemsin her halime, Rauf Rahim olansın 

 

Her va’din haktır senin, cennet ve cehennemin 
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Tüm nebilerin haktır, salih diye anarsın 

 

Nûr-u Muhammed ile ihya olur kulların 

O’na ümmet olanlar, salât ile donansın 

 

Sana kavuşmak da hak, söyler bize Muhammed 

Kevser başında bekler, ümmetini yollarsın 

 

İnkâr ehline karşı, mücadele azmi ver 

Mutlak galib tek sensin, cihat ruhları sarsın 

 

Öne alan da sensin, geri bırakan da sen 

İman, teslimiyetle hikmetine dayansın 

 

Mücrim halim affeyle, gizli açık ne varsa 

Evveli ve sonrası, mağfiretle sonlansın 

 

Tüm dualar Ya Rabbi! Sonunda bekler âmin 

Ya Erhamerrahimin, münâcâtım nurlansın 

 

Senden başka ilah yok, Kuvvet Kudret sendedir 

Yılmaz sana bendedir, daim aşkınla yansın (s.14) 

Klasik şiirimizde divan tertibinde tevhid, münâcât ve na’t türündeki şiirler 

yer aldıkları bölümün başına konulmuştur. Ele aldığımız bu eser de münacat 

ile başlayıp na’t ile devam etmektedir. Na’t, Hz.Peygamber’in hayatını 

anlatmak, fiziki ve ahlaki özelliklerini övmek amacıyla yazılan şiirlere denir. 

Fuzûlî, Nef’i, Şeyhülislam Yahya, Şeyh Galip gibi şairlerin divanları na’t ile 

başlamaktadır (Keskin, 2015: 303). Gözden İnci Düşer adlı kitapta “Islansın 

Seccadelerim” ve “Ahsen Sevgili” başlığıyla na’t türünde iki şiir vardır. 

Ahsen Sevgili şiiri dört bölümden oluşmaktadır. Şair Peygamber efendimize 

olan sevgisini dile getirmektedir. 
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3. Sonuç 

Hanifi Yılmaz’ın “Gözden İnci Düşer” adlı eserini şekil ve muhteva 

bakımından inceledik. Bu eserinde şair şekil açısından divan şiirinin nazım 

şekillerini görünüş itibariyle yansıtmış fakat aruz vezni konusunda 

yansıtmaya çalışsa da aynı başarıyı gösterememiştir. Bilindiği üzere divan 

şiirimizin asıl vezni aruz veznidir. Hanifi Yılmaz şiirlerinde çoğu zaman hece 

veznini ve serbest ölçüyü tercih ederek kendine özgü bir söyleyiş 

geliştirmiştir. 

Muhteva olarak baktığımızda eserde divan şiiri nazım türlerinden 

faydalanmıştır. Şiirlerinin içerisinde münacaat ve na’t örnekleri mevcuttur. 

Divan şiirinin mazmunları ve sembollerinden bolca yararlanılmıştır. Divan 

şairlerinin kullandığı motifler içerisinde de tasavvuf edebiyatıyla ilgili olan 

motiflere yer verilmiştir. Eserde Allah aşkı, Peygamber sevgisi, Mekke ve 

Medine özlemi başarılı bir şekilde işlenmiştir. İçerik olarak divan şairlerinin 

şiirleriyle benzerlik gösteren bu eserde Hanifi Yılmaz bazı beyitler de divan 

şairlerinin isimlerini de zikretmekte ve divan şairlerine olan sevgisini bu 

beyitleriyle dile getirmektedir. 

Ne yiğit canlar geldi, aşk göründü cihana 

Itri’nin, Şeyh Galip’in pîri oldu Mevlana (Ney Risalesi, s.63) 

 

Nerde Bâki, Fuzulî, Nefî, Nâbî ve İtrî 

Ecdadını bilmeyen, hiç olur mu berhudar (Seyrinde Yok Bir Vefa, s.83) 
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1. Giriş 

Klasik Türk edebiyatı 13-19. asırlar arasında hâkimiyetini sürdürmüştür. 

Altı yüz yıllık bu süreçte çok önemli şairler yetişmiş, bu şairler çok farklı 

nazım şekilleri ve nazım türlerinde milyonlarca şiir yazmışlardır. Şairler bu 

şiirlerini divan adı verdikleri şiir defterlerinde toplamışlardır. Bu çalışmada 

divan şiiri nazım şekillerinden biri olan murabba’ nazım şekliyle yazılmış bir 

şiir incelenecek ve şerh edilmeye çalışılacaktır. Murabba’, her biri dört 

mısradan oluşan bent nazım birimiyle kurulmuş nazım biçiminin adıdır. 

Farklı sayıda dizelerle kurulmuş bentlerden oluşan nazım biçimlerine genel 

olarak musammat adı verilir. Bentteki dize sayısı, musammatın çeşidini tespit 

etmek ve onu adlandırmak için önemlidir. Ele aldığımız murabba’, Maraşlı 

divan şairlerinden Hâmî’ye aittir ve beş bentten oluşmaktadır. Şerhimizde 

klasik ve modern yöntemlerden yararlanılacaktır.  

İnsanlar asırlar boyunca farklı yöntemler kullanarak aralarında iletişim 

kurmuşlardır. Dil; İnsanların duygu ve düşüncelerini diğer insanlara 

aktarmak için kullandığı bir iletişim aracıdır. Dilin meydana getirdiği 

yöntemlerin en kalıcı ve etkileyicisi ise şiirdir. Şairler geçmişten günümüze 

kadar bu yöntemi kullanarak duygu ve düşüncelerini diğer insanlar ile 

paylaşmışlardır. 

Şiir kelimesi şuûr ile aynı kökten gelir. Şuûr: anlama, anlayış, hissetme 

olarak anlamlandırılır. Şairler şiir yazarak kendi düşüncelerini, dünya 

görüşlerini karşılarındaki insanlara anlatmaya, hissettirmeye çalışmışlardır. 

Bunu yaparken de çeşitli edebi sanatları ve mazmunları kullanarak dili 

günlük kullanımdan çıkararak edebi bir hüviyete büründürmüşlerdir. Günlük 

dil ile şiir dili arasındaki bu farklılık şiirin anlaşılması için belirli bir birikime 

ve farklı bakış açılarına sahip olmayı gerektirmektedir. Biz de klasik ve 

modern yöntemler kullanarak şairin şiirini şerh etmeye ve bize anlatmak 

istediklerini anlamaya çalıştık. Bu çalışma, Maraşlı divân şairi Hâmî’nin 

meşhur murabba’ını anlama ve anlamlandırma gayretinden ibarettir. Bu yolla 
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şairin yüz yıllar öncesinden bize anlatmak istediğini duymaya ve idrak 

etmeye çalışarak, şairin ruh ve hayal dünyasına pencereler açmaya 

çalışacağız.   

Şiirlerinde Hâmî mahlasını kullanan ve kaynaklarda hakkında fazla bilgi 

bulunmayan Gaffâr Baba 1891 (H. 1309) yılında vefat etmiştir ancak doğum 

tarihi bilinmemektedir. Kendisi Maraş’ta yetişmiş mutasavvıf bir şairdir. 

Aslen Buharalı olan Abdülgafur namında bir zatın oğludur. Gaffar Baba, 

zamanında Maraş’ta Alaü’d-devle evkafında bulunan Çarşı Tekkesi’ni ihya 

ederek bir müddet bu dergâhın mesnevi-hânlığını da yapmıştır (Alıcı, 

2013:14). 

2. Hâmî-i Mar’aşî’nin “Olmayan Bilmez Beni” Redifli Murabba’ı 

Ele aldığımız şiir, Hâmî’nin aşk üzerine yazdığı meşhur bir 

musammatıdır. Bu şiirde bentler dört mısradan oluştuğu için bu çeşit 

musammatlara murabba’ (dörtlü) denmektedir.  

Bu şiirde öncelikli olarak kullanılan kelimelerin sözlük anlamını ve dil içi 

çevirisini verdik. Daha sonra nazım içerisinde ne anlamda kullanıldığını, 

anlam bütünlüğü açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiğini açıklamaya 

çalıştık. Nazımda kullanılan sanatların ve mazmunların, benzetmelerin 

kaynağı olan efsane, menkıbe, halk hikâyesi, ayetler, hadisler, enbiya 

kıssaları ve mucizeleri özetleyerek anlatmaya çalıştık. Eserden yola çıkarak 

şairi ve şairin şiir dünyasını anlamaya gayret gösterdik. 

Murabba’  (Alıcı, 2013:103) 

(Fâ‛ilâtün/ Fâ‛ilâtün/ Fâ‛ilâtün/Fâ‛ilün)  

Âşıkam meftûn-ı cânân olmayan bilmez beni 

Hançer-i ‘aşk ile kurbân olmayan bilmez beni 

Anlamaz ahvâlimi her sûfî-meşreb müddeî 

Bâde-nûş-ı bezm-i irfân olmayan bilmez beni 

(Ben âşığım, sevgiliye tutkun olmayan beni bilemez. Beni aşk hançeri ile 

kurban olmayan bilemez. Sofi olduğunu iddia eden kimseler benim hâlimden 

anlamaz. İrfan meclisinin şarabını içmeyen, gerçek irfan sahibi olmayan beni 

anlayamaz.) 

Meftûn kelime anlamı olarak “tutkun, belâya âşık olan, tutulan” 

anlamlarına gelmektedir. Âşık maşukuna olan sevgisini “meftûn-ı cânân 

olmayan bilmez beni” diyerek anlatmaya çalışmıştır. Meftûn ifadesiyle 

aslında ona olan aşkının büyüklüğünü anlatmaya çalışmaktadır. Çünkü 

meftûn olmak sevgiliden ve dış dünyadan gelecek olan bütün “belâlara” âşık 

olmak, gönülden kabul etmek, tutulmak demektir. 
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Belânın kelime anlamı gam, kederdir. Belâ aynı zamanda Arapçada 

olumsuz sorulara verilen evet anlamında da kullanılmaktadır. Allah kullarına 

Elest bezminde “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” dediğinde onların cevabı 

“belâ” olmuştur. “Evet sen bizim Rabbimizsin.”. O gün bugündür âşıkların 

“belâ”ya gönülden razı oldukları söylenir. Âşık sevgilinin meftûnuyum 

derken aslında ondan gelmiş ve gelecek olan bütün ezâ, cefâ ve belâlara hazır 

olduğunu anlatmak istemiştir. Öyle ki eğer sevgili ister ise âşık, aşk hançeri 

ile ölüme hazırdır. Bu bir sadakat göstergesidir. Tıpkı Hz. İbrahim, sevgili 

oğlu İsmail’i en sevgili olan Allah istedi diye kurban etmeye kalkışması gibi 

bir sadakattir. Kur’an-ı Kerim’de Sâffât suresi 102. ayette bu olay şöyle 

anlatılmaktadır: “Çocuk, babasıyla beraber çalışacak yaşa gelince babası 

ona, -Yavrucuğum, dedi, “Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm; düşün 

bakalım sen bu işe ne diyeceksin? Dedi ki: “Babacığım! Sana buyrulanı 

yap…” 

Bendin üçüncü mısraından itibaren bir meclis ortamı tasvir edilmeye 

başlanmıştır. Burada âşık onu anlamayan insanlara seslenir. Bu insanlar işret 

âleminden uzak duran dünyadan elini eteğini çekmiş olan sofilerdir. Kendini 

anlayacaklarını düşündüğü kişiler ise işret âleminin müdavimleri, şarabı bilen 

kişilerdir. Bade (şarap) divan edebiyatında sevgiliyi temsil eder. Rengi 

dolayısı ile sevgilinin dudağına benzetilir. Genellikle şairler sofileri şarabı 

içmeme konusunda çok uyardıkları, onlara yerli yersiz vaaz verdikleri için 

sevmezler. Çünkü sofiler şarabı yasaklayarak âşığın sevgilisine olan vuslatını 

engellemiş olurlar. Saki ise divan edebiyatında sevgiliyi temsil eder. İrfan 

meclisinin neşesi, şenliğidir. Meclis onun için kurulur. Âşığın tek amacı 

bâdeyi içip sevgiliye kavuşmaktır. Bu yüzden şair, sofi-meşrep kişilerin 

kendini anlamayacağını düşünür. Çünkü onlar hiç bâde içmedikleri için 

bâdenin tadını bilmemektedirler. Bu yüzden onlar için bâdenin bir önemi 

yoktur. Şairi ancak irfan meclisinin müdavimi olan âşıklar anlayabilir. Çünkü 

onlar bâdenin tadını bilirler.  

Ancak resmedilen bu şarap meclisinin işaret ettiği anlam daha derinde 

ilahi aşka bizi götürür. Dünyanın ve eşyanın sadece dış görünüşüne aldanan 

ve ibadetlerini başkaları görsün ya da duysun diye yapan sofiler gerçek aşkı 

ve marifeti bilmediklerinden şairi de anlamaları mümkün değildir.  

Arturup sevdâ ser-i pür-şûra her dem zülf-i yâr 

İtdiren hep ʿaşk-ı dil-berdir bana terk-i diyâr 

Ehl-i derdem sırrımı nâ-dâna itmem âşikâr 

Hikmet-i ʿaşk içre Lokmân olmayan bilmez beni 

(Sevgilinin saçı her zaman âşığın sevdasını artırır. Bana vatanımı terk 

ettiren hep sevgilinin aşkıdır. Ben dert ehliyim, sırrımı anlamayana 

söylemem. Aşk hekimliği içinde Lokmân olmayan beni bilemez.) 
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Zülüf (saç) divân edebiyatında sevgilinin güzellik unsurlarının en başında 

gelir. Aynı zamanda sevgilinin saçı bir “sayyâd” yani avcıdır. Dağınık, 

düzensiz hâliyle misk ve amberden daha güzel kokusuyla saç, âşıkların aklını 

başından alır. Rengi daima siyahtır. Bu nedenle zulümât ülkesine benzetilir. 

Burada şair sevgilinin saçının bir sayyâd gibi âşıkları avladığını, onu bir kere 

görenin bir daha iflah olamaması sebebi ile sevda meclisinin daima arttığını 

hiç azalmadığını anlatır. Âşık, terk-i diyar etmesine sebep olarak sevgiliyi 

görür. Ancak bu terk ediş, sevgiliden uzaklaşmak için değil ona kavuşmak 

için sevgilinin mahallesine varmak amacı ile yapılan bir seferdir. Uzaklaşmak 

istese de yine sevgiliden ayrılamaz. 

             Ehl-i dert olan âşık, sevgiliden gelen her türlü cevr ü cefâ ile 

mutludur. Âdeta âşık bu cevr ü cefâ ve naz ile beslenir. Bu yüzden kendini 

anlayacak olan insanlara kendini açmak, derdini anlatmak ister. Kendi deyimi 

ile onu anlayacak kişi aşkın hikmetini, sevginin neden var olduğunu anlayan, 

bilen Lokman Hekim’dir. Kur’an-ı Kerim’de Lokman isimli bir sure 

bulunmaktadır. “Doğrusu Lokman’a, Allah’a şükret diye ilim ve anlayış 

verdik. Kim şükrederse, ancak kendi nefsi için şükreder. Kim de nimeti inkâr 

ederse, şüphe yok ki Allah (onun şükrüne) muhtaç değildir, Hamid’dir.” 

(Lokman/12) 

Mâʾilem bir şûha cevr eyler ben ittikçe niyâz 

Rahm idüp bir dem dil-i bimâra olmaz çare-sâz 

Öyle zâr itmiş beni ol Yûsuf-ı iklîm-i nâz 

Hicr ile Yaʿkûb-ı Kenʿân olmayan bilmez beni 

(Bir cilveliye düşkünüm, ben yalvardıkça o eziyet eder. Hasta gönlüme bir 

an bile acıyıp çare olmaz. Beni öyle ağlatmış ki o nazlılar ülkesinin güzel 

yüzlü Yusuf’u... Ayrılık ile sınanmayan, Kenanlı Ya´kûb olmayan beni asla 

anlayamaz.) 

Divan edebiyatında sevgili daima âşığına cevr ü cefâda bulunur. Hiç bir 

zaman dönüp âşığına bakmaz. Her ne kadar niyaz ve yalvarışlarda bulunsa da 

âşık, sevgilinin umurunda değildir. O, her daim işve ve cilveli tavırları ile 

âşığın aklını başından alır. Aslında cevr ü cefâlar âşığın sadakatinin 

temsilcisidir. Sevgili ne kadar zalim olursa olsun âşık sevgilinin ismini 

dilinden zikir gibi düşürmez. Âşık, aşk hastalığına düşmüş bir gariptir. Onun 

tek ilacı sabırdır veya yârin dudaklarıdır. Âşık, aşk hastalığı içinde yansa, 

tükense bile sevgili o âb-ı hayât olan dudaklarından âşığın bir yudum 

içmesine izin vermez. Âşık çaresizce bu derdi ateşler içinde çeker. 

            Sevgili çoğu kez güzelliği sebebi ile Hz. Yusuf’a benzetilir. 

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Yusuf’un hayatının anlatıldığı kıssa ahsenü’l-kasas 

(kıssaların en güzeli) olarak nitelendirilmiştir. Hz. Yusuf’un güzelliği dillere 
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destandır. Öyle ki o sırf bu yüzden kardeşleri tarafından kıskanılmış ve 

kuyuya atılmıştır. Yine bu yüzden köle pazarında ağırlığınca altına 

satılmıştır. Mısır azizinin karısı Züleyha onu görür görmez güzelliğinden 

dolayı hayran olmuştur. Kölesi olan Yusuf’a Züleyha’nın âşık olduğunu 

duyan insanlar Züleyha’yı ayıplamışlar, bir azizin karısı nasıl olur da 

kölesine âşık olur demişlerdir. Züleyha bunun üzerine çevresindeki kadınları 

bir araya toplamış onların ellerine meyve ve bıçak vermiştir. Onlar tam 

meyveyi soyarken Yusuf’u önlerinden geçirmiştir. Yusuf’u gören kadınlar 

hiç bir şey hissetmeden bütün parmaklarını doğramışlardır. Bu olaydan sonra 

herkes Züleyha’ya hak vermeye başlamış ve Yusuf’un güzelliği bütün 

Mısır’a yayılmıştır. 

           Sevgiliden ayrı kalmanın acısı, Hz. Yakub’un oğlu Hz. Yusuf’tan 

ayrı kalmasına benzetilir. Hz. Yakub bu yönüyle bir âşık gibidir. Hz. Yusuf 

kendine peygamberlik muştusunu veren rüyayı görüp babası Hz.Yakub’a 

anlatmıştır. Hz. Yusuf’un rüyasına Hz. Yakub’un yaptığı yorumu duyan 

kardeşleri Yusuf’a düşman kesilir. Onu bir kuyuya atarlar, kanlı gömleğini 

Hz. Yakub’a götürürler ve “Yusuf’u kurt kaptı.” derler. Hz. Yakub buna asla 

inanmaz. Yusuf’un tekrar Kenân’a geleceği günü Beytü’l-ahzen (Hüzün evi) 

denilen kulübesinde yıllarca ağlayarak bekler. O burada o kadar çok ağlar ki 

sonunda ağlamaktan gözleri kör olur. Diğer taraftan Hz. Yakub da birçok 

acıyı yaşayarak büyük mertebelere ulaşmıştır. Onun yürüdüğü yoldan 

yürümeyenler, çektiği onca eza, belâ ve acıyı çekmeyenler onu 

anlayamayacaklardır.   

Sâkî-i ‘irfân elinden nûş idüp peymâneyi 

Târ-ı zülf-i yâre bend itdim dil-i dîvâneyi 

Hep ‘alâyıkdan geçüp itdim vatan mey-hâneyi 

Fakr iklîminde sultân olmayan bilmez beni 

(İrfan meclisinde sâkînin elinden kadeh içip deli gönlümü yârin siyah 

saçlarına bağladım, kendimi köle ettim. Bütün alakalardan geçip meyhaneyi 

vatan ettim. Yokluk ülkesinde sultan olmayan beni asla bilemez.)  

Divân edebiyatında sâkî sevgiliyi temsil eder. İrfan bezminde 

toplananlara kadeh ile içki sunar. Mecliste toplananlar içkiden değil sâkînin 

(sevgilinin) güzelliğinden mest olurlar. Sevgilinin baygın bakışları, misk ile 

amberden daha güzel olan kokusu mecliste toplananların aklını başından alır. 

Sadece sevgilinin baygın bakışları, âşığın aklını başından almaz. Sevgilinin 

kıvrımlı, tıpkı bir kemende benzeyen saçları da âşığı mest eder. Âşık, deli 

gönlünü sevgilinin saçının tellerine bırakıverir. Yârinin gözlerini bir kez 

gören âşığın aklı başından gider. Artık onu zapt etmek zorlaşır bu yüzden 

sevgili onu zülfüyle zincire vurur. Bunun sebebi ise eskiden akıl hastalarını 

başkalarına zarar vermemesi için zincire vurup tedavi etmeleridir. Sevgilinin 
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güzelliği ile aklını yitiren âşık, dünya ile bütün alakasını keserek sadece 

sevgiliyi görmek ister. Bu yüzden artık onun yuvası, vatanı “meyhane” 

olmuştur. Tek amacı sevgilisinin elinden bir kadeh içebilmektir. Âşık 

kendinden geçmiş ve yok olmuştur. Artık o yoktur sadece sevgili vardır. O, 

bu dünyadan ve ukbâdan vazgeçmiştir. Şair de bu durumu “yokluklar 

âleminde sultan olmayan bilmez beni diyerek “dile getirmiştir. Bu yönüyle 

şiirin ilahi aşk ve tasavvufla ilgisi daha fazla kendini göstermeye başlamıştır.  

Halk-ı âlem şekker-i la’l-i lebinden kâm-yâb 

Kalmışam bî-behre ben ancak esîr-i tef ü tâb 

Murg-ı cânım Hâmî-âsâ oldı firkatle kebâb 

Hasret ü sûz ile biryan olmayan bilmez beni 

(Herkes senin kırmızı şeker gibi dudaklarını arzu eder. Ben talihsiz 

kalmışım ancak senin sıcak nefesinin esiriyim. Gönül kuşum, Hâmî gibi 

ayrılıktan kebap oldu. Ayrılık ateşi ile yanıp kebap olmayan beni bilemez.) 

Sevgilinin dudağı divan şiirinde birçok nesneye teşbih olunmuştur. Rengi 

bakımından güle, şaraba, lâl taşına benzetilirken, şekil itibari ile mühre, 

mim(م) harfine, noktaya, hokkaya benzetilir. Sözün ağızdan çıkması dudağı 

daha da kıymetli hâle getirmektedir. Sevgilinin ağzından çıkacak olan bir söz, 

âşığa umut da verebilir, onun canını da alabilir. Nitekim acı sözler de 

dudaktan çıkar. Sevgilinin sözleri âşığa can vermesi bakımından Hz. İsa’nın 

nefesine benzetilir. Allah bütün peygamberlerine bulundukları dönemin 

özelliklerine, şartlarına göre mucizeler ihsan etmiştir. Hz. İsa döneminde 

tıbba çok önem verildiği için Allah tarafından ona hastaları iyileştirme, 

ölüleri diriltme gibi mucizeler bahşedilmiştir. Sevgilinin dudakları hep acı 

söylemez. Acı sözler söylese bile âşığa bu acı sözler şeker tadı verir. Bu 

yüzden sevgilinin dudakları şekere benzetilir. 

            Lâl kırmızı ve değerli bir süs taşıdır, yakuta benzetilir. Rivayete 

göre aslında ak bir taş olduğu hâlde ciğer kanıyla boyanıp güneşe bırakılır ve 

güneşin etkisiyle kırmızı renge bürünür (Pala 2016:187). Bütün bu 

güzelliklere ve mucizevi özelliklere sahip olan yârin dudağı herkes tarafından 

istenilmekte ve arzu edilmektedir. Âşık da sevgilinin dudaklarını arzu 

etmektedir. Bu yüzden sevgilinin sıcak nefesi etrafında pervane gibi dönüp 

durmaktadır. Âşık, vuslatı arzu eder fakat ona kavuşamayacağını bilir. 

Gönül; ürkekliği, naifliği, zarifliği bakımından kuşa benzetilir. Nasıl 

küçük bir kuş hafif bir darbe ile zarar görebilirse veya az bir ses ile ürkerse 

gönül de sevgilinin yan bakışı, dudak bükmesi, yüz çevirmesi ile ürker, 

yaralanır. Âşık sevgiliden ayrı kaldığı zaman ayrılık ateşi ile yanar. Bu ateş 

onu Zümrüdüanka kuşu gibi hem öldürür yok eder hem de küllerinden 

yeniden doğmasına vesile olur. Zira ayrılık sadece âşığı yaralayıp hasta 
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etmez aynı zamanda “hamlığını” giderip onu olgunluğa ulaştırır. Şair aşk 

ateşi ile yanıp tıpkı çiğ bir etin ateşte pişerek lezzetli bir yemek olan kebaba 

dönüşmesi gibi olgunluğa erişir.  

3. Hâmî-i Mar’aşî ve Niyâzî-i Mısrî Benzerliği 

Maraşlı Hâmî’nin bu şiirine bütüncül olarak baktığımızda şiir, ünlü 

tasavvuf şairi Niyâzî-i Mısrî’nin (öl.1694) aynı aruz ölçüsüyle yazılmış 

aşağıdaki meşhur gazelini çağrıştırmaktadır. Aralarında iki asır gibi uzun bir 

süre olmasına rağmen bu benzerlik ilgi çekicidir. Aynı feyz ırmağından 

beslenen şairin bu ve buna benzer şiirlerden ve şairlerden etkilenmiş olması 

gayet doğaldır. Metinler arası bağı daha iyi görmek adına şiirin bazı 

beyitlerini ve dil içi çevirisini aşağıya alıyoruz (Erdoğan, 1998:179; Link1).  

Zât-ı Hakk’da mahrem-i irfân olan anlar bizi 

İlm-i sırrda bahr-ı bî-pâyân olan anlar bizi 

(Bizi ancak Hakk'a karib (yakın) olanlar ve bu kurbiyyetin semeresi olan 

ilm-i ledünne vâkıf olanlar anlayabilir, Bizi ancak marifet sırlarından 

haberdar olanlar anlayabilir. Marifetullahdan nasîbi olmayanlar bizi 

anlayamaz.) 

Lutf u kahrı şey’-i vâhid bilmeyen çekdi azâb 

Ol azâbdan kurtulup sultân olan anlar bizi 

(Cenâb-ı Hakk'ın tecellîleri arasında fark görmeyip, kahrı da lutfu da bir 

bilenler, hem dünyâ hem de âhiret azâbından kurtulur. İşte bizi ancak onlar 

anlayabilir.) 

Zâhidâ ayık dururken anlamazsın sen bizi 

Cür’a-yı sâfî içüp mestân olan anlar bizi 

(Aşkdan nasîbi olmayanlar da bizi anlayamaz. Bizi ancak aşk şarâbı ile 

sarhoş olanlar anlayabilir.) 

Ârifin her bir sözünü duymaya insân gerek 

Bu cihânda sanmanız hayvân olan anlar bizi 

(Âriflerin sözlerini nefs-i emmâresine kul olan yani hayvan derekesinde 

bulunanlar anlayamaz ancak nefsinin esâretinden kurtulup sûretde insân 

olduğu gibi hakîkatde de insân olanlar anlayabilir.) 

Ey Niyâzî katremiz deryâya saldık biz bugün 

Katre nice anlasın ummân olan anlar bizi 

(Biz varlığımızı Hakk'ın varlığında yok ettik yani fenâ makâmına erdik, 
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vahdet denizine karışıp bekâ mertebesine ulaşdık. Henüz varlığından 

geçmeyenler bizi anlayamaz. Bizi ancak bizim gibi katresini ummâna 

salanlar anlayabilir.) 

4. Sonuç 

Günlük konuşma dilinden birçok farklı yönleriyle ayrılan şiir dili, her şair 

tarafından o dönemin özelliklerine göre farklı bir dünya yaratılarak asırlar 

boyunca yeniden oluşturulmuştur. Kurulan her “yenidünya” yeni bir 

algılama, anlama, yorumlama kapısını bizlere aralamıştır. Bu konu hakkında 

bizden önce yapılan çalışmalardan yararlanarak biz de Hâmî-i Mar’aşî’nin 

şiir dünyasını bir şiir üzerinde anlamaya ve anlatmaya çalıştık. 

Bulunduğumuz yüzyıl itibarıyla geçmiş asırlarda olan sosyal yaşam, kültürel 

değerler, örf ve âdetlerin farklı olan yönlerini ön plana çıkararak, kadim 

kültürümüzü hatırlamak ve geleceğe aktarabilmek yönüyle de hem bu şiirin 

zenginliğine hem de şerh geleneğine dikkat çekmek istedik.  
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1. Giriş 

Ilıman kuşakta, Holarktis flora alemi içinde yer alan Türkiye, Avrupa’dan 

oldukça küçük bir yüzölçümünde olmasına rağmen Avrupa’daki bitki tür 

sayısının ¾’üne sahiptir. 9000 olarak belirtilen Türkiye’deki bitki tür 

sayısının 3000’inin endemik olduğu bilinmektedir. Türkiye’nin zengin bitki 

varlığına sahip olmasının sebepleri olarak onun topografik, jeomorfolojik ve 

iklim özellikleriyle evrilme süreci etkili olmaktadır. Ülke topografyasında 

dikkat çeken yükselti farkları, doğrultuları ve konumları, jeomorfolojik yapı 

ile iklim özelliklerinde kısa mesafelerdeki değişiklikler, ülkenin sahip olduğu 

bitki özelliklerinde de kısa mesafelerde değişimlere sebebiyet vermiştir.  

Türkiye topografyasını oluşturan büyük dağ kütlelerinin genel olarak ve 

kabaca batı-doğu doğrultulu uzanıyor olmaları ve ülkenin kıyı kesimlerindeki 

konumları itibariyle güney ve kuzey yamaçlarında önemli coğrafi farklar 

belirir. Elbette bu coğrafi farkların önemli bir sonucu da bitki türlerinde 

farklılıkların ve bu farklılıklara göre hem yataydaki, hem de düşeydeki 

dağılışta vejetasyon kademelenmelerinin oluşmasıdır. Vejetasyon, kıyıdan 

itibaren yükselti arttıkça, çalı, geniş yapraklı, geniş ve iğne yapraklı karışık, 

iğne yapraklı ve alpin olarak kademelenir (Avcı, 2005). Ormanlarımızın 

%60’ı ibreli ve % 40’ı geniş yapraklıdır (Bahadır & Emet, 2010). Geniş 

yapraklı ormanlar (kayın, kestane, meşe) ve iğne yapraklı ormanlar (karaçam, 

göknar, sarıçam); nemli, yarı nemli orman kategorisinde (Atalay, 1994); 

kızılçam ormanları, meşe ve karaçam birlikleri ise kuru orman kategorisinde 

değerlendirilir (Atalay, 1994).  

 Türkiye ormanlarının yaklaşık %85’ini çam, meşe, kayın, göknar, sedir, 

ladin, gürgen türleri oluşturmaktadır (Günal, 1997). Türkiye genel orman 

varlığında ağaç türlerinin payları şöyle sıralanmaktadır: Pinus spp. % 38,5; 

Quercus spp. %25,9; Fagus spp. % 8.5; Abies spp. % 6,8; Cedrus spp. % 3.5, 

Carpinus spp % 2,8; Picea spp. % 2 (Günal, 1997).  

Yukarıda bahsedilen coğrafi nitelik ve etken faktörler itibariyle Türkiye 

genel orman görüntüsünün benzer şeklini Türkiye’nin kuzeybatısında, Biga 
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yarımadası güneyinde yer alan Kazdağı’nda da görmekteyiz. Kazdağı, deniz 

kıyı çizgisinden iç kesimlere doğru yaklaşık 13 km’de 1774 metre irtifaya 

ulaşmaktadır. Kısa mesafede bu yükseltiye ulaşılması ve Kazdağı’nın kabaca 

batı-doğu doğrultulu uzanışı Kazdağı’nda kuzey ve güney yamaç arasında 

klimatik, fizyografik, edafik ve biyotik, yani tümden eko-coğrafik faktörlerde 

farklılıklar meydana getirir.  

1.1. Sahanın Genel İklim ve Topografik Özellikleri 

Kazdağı ikliminin oluşmasında güneş ışınlarının geliş açısının ve 

güneşlenme sürelerinin; denizin iklimi yumuşatıcı etkisinin, mevcut basınç 

sistemlerinin ve bölgedeki hava kütlelerinin rolü vardır. Dinamik etkenlerden 

basınç ve hava kütleleri, Kazdağı’nda yıl içerisinde ve yıldan yıla değişken 

durumdadır. Kazdağı, kışın, Azor ve Sibirya yüksek basınçları ile İzlanda ve 

Akdeniz alçak basınçları etkisi altında iken; yazın, Azor yüksek ve Basra 

alçak basınçlarının etkisi altındadır. Öte yandan, Kazdağı’nda yıl içerisinde 

genel olarak denizel kutbi (mP) hava kütleleri etkili iken, kışın, Akdeniz 

ve/veya karasal; yazın, denizel ve/veya karasal tropikal hava kütleleri etkili 

olur. Bahar dönemlerinde ise, kışın ve/veya yazın etkili olan hava kütleleri 

etkili olur. Kazdağı ve çevresine soğuk dönemde iç ve doğu Avrupa’dan 

gelen soğuk-kurak/nemli hava kütleleri tesir eder. Batı Anadolu’da kışın 

etkili olan kararsız basınç koşulları sahada Nisan ayından itibaren cephe 

oluşumlarının kuzeye kaymasıyla ve yaz koşullarının gelişmeye başlamasıyla 

kaybolur; Mayıs-Ekim ayları arasında sahada, hem GB sektörlü karasal 

tropikal hava kütlelerinin hem kuzey sektörlü hava akımlarının (yaz poyrazı) 

etkisi görülür.  
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Kazdağı ve yakın çevresinde bulunan meteoroloji istasyonlarının 

(Bergama, Ayvalık, Bozcaada,  Burhaniye, Edremit, Balıkesir, Gönen, 

Çanakkale) 1971-2000 yılları arasında ölçülen yıllık sıcaklık ortalamaları en 

yüksek Burhaniye (16.1
0
C), Edremit (16,2

0
C), Bergama (16,3

0
C), 

Ayvalık’tadır (16,7
0
C). Daha sonra Bozcaada (15,3

0
C), Balıkesir (14,8

0
C) ve 

Çanakkale’de (14,8
0
C); en düşük yıllık ortalama sıcaklık ise, Gönen’dedir 

(13,8
0
C). Sıcaklık değerlerinin enterpolasyonu ve Kazdağı yükseltisine göre 

modellenmesi ile elde edilen çalışmaya göre (Hepbilgin, sıcaklık) yıllık 

ortalama sıcaklıklar tüm sahada 7
0
C ile 19

0
C arasında değişmektedir. 

Kazdağı’nın güneyindeki kıyı kesimi ile Akçay, Edremit ve Havran 

çevresinde yıllık ortalama sıcaklıklar 16-19
0
C arasında; Bayramiç, Evciler 

geniş kesimi, Altınoluk ve Edremit yukarı geniş kesiminde 13-16
0
C arasında, 

daha yüksek kesimlerde 10-13
0
C arasında ve nihayet Kazdağı, Katran ve 

Eybek dorukları ve çevresinde 7-10
0
C arasında seyretmektedir. (Hepbilgin & 

Koç, 2016).  

Belirtilen istasyonlarda yıllık ortalama yağışlar ise Bozcaada (471 mm) 

haricindeki tüm istasyonlarda 600 mm değere yakın veya çoğunlukla bu 

değer üzerindedir. Kazdağı yağış modellemesi sonucuna göre ise Kazdağı 

çevresindeki iskân alanları ve çevresinde yıllık ortalama yağış 600-800 mm 

aralığında ve yükseltiye bağlı olarak kademeli olarak artarken Karataş tepe, 

Eybek ve Katran dağı doruklarındaki geniş alanlarda yıllık ortalama yağış 

1200 – 1600 mm arasındadır. Sahada cephe oluşum sıklığı ile bu sıklıktaki 

oynamalar nedeniyle yıllık yağış değişkenliği fazladır (Koçman vd. 2007). 

Yağış değişkenliği yaz mevsiminde kış mevsimindekinin iki katı 

civarındadır.  

Erinç yağış etkinliği formülüne göre Kazdağı ve çevresinin %65’i yarı 

nemli, %26’sı nemli ve %9’u çok nemli iklim tipinde bulunmaktadır 

(Hepbilgin & Koç, 2016). Emberger iklim sınıflandırmasına göre ise sahanın 

%53’ü Az Yağışlı Akdeniz, %38’i Yarı Kurak Akdeniz ve %9’u Yağışlı 

Akdeniz iklimi etkisi altındadır (Hepbilgin & Koç, 2016). 

Kazdağı’nın güney yamacındaki bir deniz seviyesi noktasından en yüksek 

noktası olan 1774 metre yükseltiye 13 km’de ulaşılır. Bu kadar kısa bir 

mesafede bu irtifa seviyesi sahada coğrafi ortamların yatay ve dikey yönde 

farklılaşmasında temel belirleyici faktördür. Kazdağı ve yakın çevresinde 

topografik yarılma dereceleri 0 ile 672 m arasında değişmekle birlikte dağın 

güney yamacında yarılma hem daha yüksek hem de daha geniştir (Hepbilgin 

& Koç, 2015; Şekil 1). Kazdağı’nın ortalama yükseltisi 511 metredir. 

Kazdağı’nda 0-500 metre arasında yükseltiye sahip alanlar, sahanın yarısını 

oluşturur (Şekil 2). Kazdağı eğim dereceleri haritası güney yamaçta daha 

yüksek değerler sunmaktadır (Şekil 3). Kazdağı’nda düzlükler yaklaşık %15, 
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yamaçlar ise %85 paya sahiptir. Kazdağı’nda topografya tüm bakılardaki 

arazilere hemen hemen eşit oranlarda (~%12) sahiptir (Şekil 4). 

Şekil 1: Kazdağı ve Yakın Çevresinin Yükselti Haritası (Hepbilgin, 2018). 

Şekil 2: Kazdağı ve Yakın Çevresinin Yükselti Basamakları Grafiği 

(Hepbilgin, 2018) 
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Şekil 3: Kazdağı ve Yakın Çevresinin Eğim Dereceleri Haritası 

(Hepbilgin, 2018) 

 

Şekil 4: Kazdağı ve Yakın Çevresinin Oransal Bakı Grafiği (Hepbilgin, 

2018) 

1.2. Saf Topluluklar Halindeki Egemen Ağaç Türlerine Yönelik 

Ekocoğrafik Özellikler 

Kazdağı ormanlarında kızılçam, karaçam, kestane, kayın, göknar, meşe ve 

fıstık çamı birlikler oluşturduğu gibi aynı zamanda saf topluluklar halinde bir 

dağılışa sahiptir. Kazdağı orman alanlarında sırasıyla karaçam, kızılçam, 
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meşe, kayın en geniş alanlar kaplayan asli ağaç türleridir. Kazdağı’nda asli 

ağaç türlerinin oluşturduğu birlik yapıları ve dağılışları incelendiğinde, 

karaçamın birlik oluşturduğu ikincil baskın ağaç türleri sırasıyla kestane, 

kayın, meşe, kızılçam ve göknar’dır. Kızılçam; karaçam ve meşe ile egemen 

birlikler halinde yayılır. Kazdağı’nda meşe; karaçam, kızılçam, göknar, 

kayın, kestane ile egemen birlikler oluşturur. Göknar; karaçam ve kayın ile; 

kayın; kestane, karaçam, göknar ve meşe ile egemen birlikler halinde yayılır. 

Kazdağı’nda kestane; kayın, karaçam ve meşe ile egemen birlikler oluşturur.  

Kazdağı, güney eteklerinden itibaren deniz seviyesinden kısa mesafede 

yaklaşık 1800 metre yükseltiye ulaşan yapısıyla, özellikle fiziki coğrafi 

özelliklerindeki mekânsal farklılıkları itibariyle önemli bir topografyadır. Bu 

doğrultuda, Kazdağı’nda yukarıda bahsedilen asli ağaç türlerinin saf 

topluluklar halindeki alanları oransal olarak farklılaşmaktadır. Buna göre, 

güney yamaçta en geniş alana sahip ağaç türleri fıstık çamı, kızılçam, 

karaçam, meşe ve kayın iken; kuzey yamaçta en geniş alana sahip ağaç türleri 

kestane, göknar, kayın, meşe, karaçam ve kızılçam’dır.   

Kazdağı’nda doğal orman alanı içerisinde %25’lik paya sahip saf 

kızılçam (Pinus brutia TEN.) topluluklarının yarısından fazlası %12-30 

arasında eğime sahip alanlarda ve yaklaşık oranlarda tüm bakı yönlerine 

sahip arazilerde yayılır (Hepbilgin 2019). Yine bu toplulukların yarısından 

fazlası (%56) güney yamaçta, 0 m -1175 m yükselti aralığında; geri kalanı 

(%44), kuzey yamaçta, 70 m ile 750 m yükselti seviyeleri arasında yayılış 

gösterir (Hepbilgin & Koç, 2020). Sıcaklık seven ve kuraklığa dayanıklı olan 

kızılçamlar düşük sıcaklıklardan kaçınır (Efe vd. 2013). Kızılçam’ın (Pinus 

brutia TEN.) aradığı yıllık ortalama en uygun sıcaklığın 17
0
C; tahammül 

edebileceği ekstrem sıcaklıkların ise -12
0
C ile +44

0
C arasında olduğunu 

belirtilmiştir (Balıkesir). Nem isteği düşük, sıcaklık isteği yüksek (Günal, 

1997) kızılçam alanlarında yıllık ortalama sıcaklığın 12-18
0
C arasında, en 

sıcak ay ortalama sıcaklık değerlerinin 23-29
0
C arasında; en soğuk ay 

ortalama sıcaklık değerlerinin 5-9
0
C arasında ve yıllık ortalama yağışın 600 

mm üzerinde olduğu belirtilmektedir (Bahadır & Emet, 2010). 

Kızılçam alanlarında, Ocak (2
0
C) ve Şubat aylarında en düşük minimum 

sıcaklıklar; Temmuz ve Ağustos (2 mm) aylarında en düşük minimum 

yağışlar görülür. Maksimum yağışların Kasım ve Aralık (171 mm) aylarında 

düştüğü saf kızılçam alanlarında aylık ortalama sıcaklıklar 6
0
C - 23

0
C 

arasında (Ocak-Temmuz); aylık ortalama yağışlar ise 21 mm - 130 mm 

(Ağustos-Aralık) arasındadır (Hepbilgin, 2020). Kazdağı saf kızılçam 

alanlarında ilkbahar ve sonbahar ortalama sıcaklık ve yağış değerleri 

birbirine çok yakın seyreder. Mevsimlik sıcaklık ortalaması en düşük kışın 

3
0
C; yazın ise 26

0
C ile en yüksek seviyelerde seyreden Kazdağı saf kızılçam 

alanlarında ilkbahar ve sonbahar sıcaklık ve yağış ortalamaları 15
0
C; ve 72 

mm civarındadır (Hepbilgin, 2020).  
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Kazdağı doğal orman alanının yaklaşık %35’ini oluşturan saf karaçam 

(Pinus nigra) topluluklarının yaklaşık %65’i % 12-30 arasında eğime sahip 

alanlarda ve hemen tüm bakı sektörlerinde dağılış gösterir (Hepbilgin, 2019). 

Yine bu toplulukların %60’ı kuzey yamaçta, 216 m ile 1708 m arasında ; 

%40’ı güney yamaçta, 273 m – 1735 m yükseltiler arasında yayılış gösterir 

(Hepbilgin & Koç, 2020). Soğuğa dayanıklı ve sıcaklık ihtiyacı kızılçama 

göre daha az olan karaçamın yıllık ortalama sıcaklık isteğinin 2-5
0
C arasında; 

yıllık ortalama yağış isteğinin ise 500-1000 mm arasında olduğu belirtilmiştir 

(Bahadır & Emet, 2010).  

Karaçam için yıllık ortalama 12
0
C üzerindeki sıcaklıklar elverişli değildir. 

Karaçam, minimum -20
0
C; maksimum +42

0
C arasındaki sıcaklıklara 

dayanabilir. Aylık sıcaklık ortalamaları en düşük 0
0
C ile en yüksek 19

0
C 

arasındadır. Nem ve sıcaklık isteği orta (Günal, 1997) karaçamlar için en 

uygun yağış miktarı 1000 mm; en uygun toprak pH 6.5 veya 7 hafif asidik 

veya nötr, kireçsiz kahverengi orman topraklarıdır (Efe vd. 2013).  Yıllık 

ortalama sıcaklık ve yağışlar sırasıyla 11,7
0
C ve 1092 mm’dir. Karaçam 

alanlarında Ocak ayında en düşük minimum sıcaklık (0
0
C); Temmuz ve 

Ağustos aylarında en düşük minimum yağış (14 mm) görülür. Maksimum 

yağışların Kasım ve Aralık aylarında düştüğü (195 mm) saf karaçam 

alanlarında aylık ortalama sıcaklıklar 4
0
C – 21

0
C (Ocak-Temmuz) arasında; 

aylık ortalama yağışlar ise 41 mm – 152 mm (Ağustos – Aralık) arasındadır 

(Hepbilgin, 2020). Kazdağı saf karaçam alanlarında ilkbahar ve sonbahar 

ortalama sıcaklık ve yağış değerleri birbirine çok yakındır. Mevsimlik 

sıcaklık ortalaması en düşük kışın (Ocak) 4
0
C; yazın ise (Ağustos) 20

0
C ile 

en yüksek seviyelerde bulunan karaçam alanlarında ilkbahar ve sonbahar 

sıcaklık ve yağışları ortalama 12
0
C; ve 94 mm civarındadır.  

Sıcaklık ve ışığı seven Fıstık çamı (Pinus pinea L.) topluluklarının 

yaklaşık %60’ı güneye dönük alanlarda, yarısı %2-6 arasında az eğimli 

alanlarda yayılır (Hepbilgin, 2019). Kazdağı saf fıstık çamı topluluklarının 

4/5’inden fazlası güney yamaçta ve 0 m – 422 m yükseltiler arasında; 

yaklaşık 1/5’i kuzey yamaçta ve 89 m ile 302 m yükseltiler arasında yer alır 

(Hepbilgin & Koç, 2020). 

Fıstık çamı için en uygun yıllık ortalama sıcaklıkları 14
0
C-15

0
C’dir. En 

düşük 5
0
C ve en yüksek 25

0
C iken, -12

0
C ile +40

0
C aralığı dışındaki sıcaklık 

değerleri fıstıkçamı için elverişsizdir (Efe vd. 2013). En uygun yağış değeri 

800 mm’dir. Özellikle granit, gnays gibi kayaçların çatlaklı yapısı ve 

üzerinde gelişen, hafif asidik ve nötr özellikli, kumlu topraklar fıstık çamı 

için elverişli yetişme ortamı yaratır. (Efe vd. 2013).  

Kazdağı’na yönelik sıcaklık ve yağış modelleme sonuçlarına göre, fıstık 

çamı alanlarında en düşük minimum sıcaklık ortalaması 5
0
C (Ocak), en 

düşük minimum yağış ortalaması 8 mm (Ağustos); en sıcak ay olan Temmuz 
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ayında sıcaklık maksimum 26
0
C, yağış maksimumları Kasım ve Aralık (137 

mm) aylarında görülür (Hepbilgin, 2020). Aylık ortalama sıcaklıkların Ocak 

ve Temmuz ayları arasında 6
0
C ve 24

0
C arasında seyrettiği fıstık çamı 

alanlarında aylık ortalama yağışlar ise Ağustos-Aralık ayları arasında 16 mm 

ile 130 mm arasında seyreder. Kazdağı saf fıstık çamı alanlarında ilkbahar ve 

sonbahar ortalama sıcaklık ve yağış değerleri birbirine çok yakın seyreder; bu 

değerler 14
0
C ve 70 mm civarındadır. Kışın en düşük sıcaklık ortalaması 6

0
C; 

yazın ise 25
0
C ile en yüksek seviyelerde seyretmektedir (Hepbilgin, 2020). 

Nem ve sıcaklık isteği yüksek, nemli toprak tercihinde olan (Günal, 1997) 

saf kestane (Castanea sativa MİLLER) alanlarının yarıdan fazlası 

Kazdağı’nda %20-30 arası eğimli arazilerde, diğer kısmı ise %30 üzerinde 

eğimli alanlarda yayılır (Hepbilgin, 2019). Saf kestane topluluklarının 

tamamı Kazdağı’nda kuzey yamaçta, 550 m – 850 m yükseltiler arasında 

(Hepbilgin & Koç, 2020) ve batı, kuzey ve kuzeybatıya dönük arazilerde 

yayılır (Hepbilgin, 2019).  

Kestanenin sıcaklığa tolerans sınırlarının -9
0
C ile +36

0
C arasında; en 

uygun yıllık ortalama sıcaklık tercihinin 12
0
C ile 13

0
C arasında, en uygun 

yıllık yağış tercihinin ise 900 – 1000 mm arasında olduğu belirtilmiştir (Efe 

vd. 2013). Asidik veya hafif asidik topraklarda iyi yetişen kestane için yağışlı 

bölgelerde kireçli ana kaya, toprağın asitliğini düşürücü etki yapması 

nedeniyle elverişli edafik yetişme ortamı sağlar (Efe vd. 2013). 

Kazdağı’na yönelik sıcaklık ve yağış modelleme sonuçlarına göre, 

kestane alanlarında en düşük minimum sıcaklık ortalaması 3
0
C (Ocak), en 

düşük minimum yağış ortalaması 29 mm (Ağustos); en sıcak ay olan 

Temmuz ayında sıcaklık maksimum 23
0
C, yağış maksimumları Kasım ve 

Aralık (155 mm) aylarında görülür (Hepbilgin, 2020). Aylık ortalama 

sıcaklıkların Ocak ve Temmuz ayları arasında 4
0
C ve 22

0
C arasında seyrettiği 

kestane alanlarında aylık ortalama yağışlar ise Ağustos-Aralık ayları arasında 

36 mm ile 148 mm arasında seyreder. Kazdağı saf kestane alanlarında 

ilkbahar ve sonbahar ortalama sıcaklık ve yağış değerleri birbirine çok yakın 

seyreder; bu değerler 12
0
C ve 90 mm civarındadır. Kışın en düşük sıcaklık 

ortalaması 4
0
C; yazın ise 22

0
C ile en yüksek seviyelerde seyreder (Hepbilgin, 

2020). 

Nem isteği orta, sıcaklık isteği yüksek ve nemli toprak isteyen kayın 

(Fagus spp.)(Günal, 1997) Kazdağı’nda Gürgen dağı’nın yüksek 

kesimlerinde görülür. 6 km
2
’lik toplam alanının yarısından fazlası %12-30 

eğim aralıklarında ve kuzey sektörlü bakılara dönük arazilerde yer alır 

(Hepbilgin, 2019). Kazdağı’nda saf kayın topluluklarının %70’i kuzey 

yamaçta, 490 m ile 560 m yükseltiler arasında; % 40’ı güney yamaçta, 820 m 

– 1430 m yükseltiler arasında yer alır (Hepbilgin & Koç, 2020). 

Kayın’ın tercih ettiği yıllık ortalama en uygun sıcaklığın 7
0
C- 8

0
C, en 
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uygun yağışın 1500 mm; en soğuk ve en sıcak aylar için en uygun sıcaklık 

değerlerinin 0
0
C ile 17

0
C olduğu; tolerans değerlerinin ise -20

0
C ile +35

0
C 

olduğu belirtilmiştir (Efe vd. 2013). Kayın için ayrıca 500 metre yükselti 

seviyeleri için 8-9
0
C, 1000 m. seviyeleri için 4-5

0
C sıcaklıklar; 500-1500 mm 

aralığında yıllık yağış tercih değerleri belirtilmiştir (Bahadır & Emet, 2010). 

Nemcil bir ağaç türü olan kayın için hafif asidik ve asidik podzolik topraklar 

daha uygun edafik ortam sunar (Efe vd. 2013). 

Kazdağı’na yönelik sıcaklık ve yağış modelleme sonuçlarına göre, kayın 

alanlarında en düşük minimum sıcaklıklar ortalaması 1
0
C (Ocak), en düşük 

minimum yağışlar ortalaması 26 mm (Ağustos); en sıcak ay olan Temmuz 

ayında sıcaklık maksimum 23
0
C, yağış maksimumları ise Kasım ve Aralık 

(181 mm) aylarında görülür (Hepbilgin, 2020). Aylık ortalama sıcaklıkların 

Ocak ve Temmuz ayları arasında 2
0
C ve 19

0
C arasında seyrettiği kayın 

alanlarında aylık ortalama yağışlar ise Ağustos-Aralık ayları arasında 57 mm 

ile 170 mm arasında seyreder. Kazdağı saf kayın alanlarında ilkbahar ve 

sonbahar ortalama sıcaklık ve yağış değerleri birbirine çok yakın seyreder; bu 

değerler 10
0
C ve 110 mm civarındadır Kışın en düşük sıcaklık ortalaması 

2
0
C; yazın ise 22

0
C ile en yüksek seviyelerde seyreder (Hepbilgin, 2020). 

Nem isteği yüksek, sıcaklık isteği düşük olan (Günal, 1997) Göknar 

(Abies nordmanniana subsp. equi‐trojani), Kazdağı’nda Eybek Dağı’nın 

yüksek kesimlerinde saf topluluklar halinde bulunur. Bu toplulukların 

yaklaşık %70’i %12-30 aralığında eğime sahip arazilerde, %50’si kuzeye 

dönük alanlarda, %40’ı kuzeydoğu ve kuzeybatıya dönük alanlarda yayılır 

(Hepbilgin, 2019).  

Kazdağı saf göknar alanlarında yıllık ortalama sıcaklık 10
0
C, en sıcak ay 

ortalaması 18
0
C; alt yağış sınırı 1000 mm ve en uygun yağış miktarı 1300-

1400 mm olarak belirtilmiştir (Efe vd. 2013). Geçiş iklimindeki Göknar 

alanlarında yıllık ortalama sıcaklık ve yağış 5
0
C ve 1000 mm üzeri olarak 

belirtilmiştir (Bahadır & Emet, 2010). Kazdağı’nda Göknar alanlarına 

yönelik modelleme sonucu elde edilen yıllık ortalama sıcaklık minimum 9
0
C, 

maksimum 13
0
C; yağış ise yıllık ortalama minimum 928 mm ve maksimum 

1414 mm olarak elde edilmiştir (Hepbilgin, 2020). Nemli toprakları tercih 

eden Göknar için hafif asidik özellikli topraklar elverişlidir (Efe vd. 2013). 

Kazdağı’na yönelik sıcaklık ve yağış modelleme sonuçlarına göre, 

Kazdağı saf göknar alanlarında en düşük minimum sıcaklıklar ortalaması 1
0
C 

(Ocak), en düşük minimum yağışlar ortalaması 27 mm (Ağustos); en sıcak ay 

olan Temmuz ayında sıcaklık maksimum 23
0
C, yağış maksimumları Kasım 

ve Aralık (180 mm) aylarında görülür (Hepbilgin, 2020). Aylık ortalama 

sıcaklıkların Ocak ve Temmuz ayları arasında 2
0
C ve 19

0
C arasında seyrettiği 

göknar alanlarında aylık ortalama yağışlar ise Ağustos-Aralık ayları arasında 

56 mm ile 169 mm arasında seyreder. Kazdağı saf göknar alanlarında 
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ilkbahar ve sonbahar ortalama sıcaklık ve yağış değerleri birbirine çok yakın 

seyreder; bu değerler 10
0
C ve 110 mm civarındadır Kışın en düşük sıcaklık 

ortalaması 2
0
C; yazın ise 22

0
C ile en yüksek seviyelerde seyretmektedir 

(Hepbilgin, 2020). 
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1. Giriş 

Dünya üzerindeki herhangi bir coğrafi mekânın iklimi, yer şekilleri, 

toprak yapısı, bitki örtüsü ve diğer fiziki coğrafya koşulları o bölgenin beşeri 

ve ekonomik şartlarına taban teşkil etmekte ve bu faaliyetler üzerinde 

şekillendirici bir rol oynamaktadır (Pektaş, Kahraman ve Alkan, 2018). Bu 

çerçevede ekonomik faaliyetlerden biri olan tarım, gıda temini açısından 

insanoğlunun neolitik çağdan bu yana en önemli beşeri faaliyetlerinden biri 

olmuş, günümüzde de primer (birincil) ekonomik sektör olma özelliğini 

sürdürmektedir. Giderek artan dünya nüfusu ve buna paralel olarak artan 

gıda ihtiyacı tarım alanlarının ve tarımsal üretimin hayati bir önem taşıdığını 

göstermektedir. 

Tarım yeryüzünde başlıca üretim şekillerinden en gerekli ve en yaygın 

olanıdır. Tarım yeryüzündeki en yaygın ekonomik faaliyet olması yanında 

tarım toprakları da yeryüzünün en önemli kaynaklarıdır (Özgüç, 1995). 

Tarımsal üretim, çevreyi, halk sağlığını, insan topluluklarını ve hayvan 

refahını koruyan doğal kaynakların doğru kullanımıyla ve ileri çiftçilik 

tekniklerinin kullanılmasıyla gıda, lif veya diğer bitkisel veya hayvansal 

ürünler üretildiğinde sürdürülebilir olmaktadır (Munonye, 2017). Küresel 

tarımsal gıda sisteminin bir parçası olarak tarımı anlama ihtiyacına yapılan 

bu vurgu, coğrafyacıların çalışmalarının yalnızca sosyal bilimler içinde değil, 

aynı zamanda çok disiplinli bir faaliyetin parçası haline geldiği için yeni 

alanlarda araştırmaların yapılması zorunluluğunu ortaya koymuştur 

(Robinson, 2018).  

Toprak ve su gıdanın geliştirilmesi için insan için en temel ve en gerekli 

iki kaynaktır. Bu kaynaklar, nüfus artışı, ekonomik gelişme ve çevresel 

değişim nedeniyle baskı altındadır. Bu durum, çiftçilerin büyük ölçüde 

gelecekte sınırlı kaynaklarla daha fazla gıda üretmesine yol açacaktır. Öte 

yandan, küresel gıda üretiminin artan pazar taleplerini karşılamak, yetersiz 

beslenmenin ve yoksulluğun azaltılması, sağlıklı beslenmeye daha iyi girdi 
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sağlanması, daha iyi yönetişim ve tatlı su kaynaklarının sürdürülebilirliği, 

iklimin, ekosistemlerin, biyolojik çeşitliliğin korunması, artan enerji 

kullanımı dahil olmak üzere toplumların çeşitli temel hedefleriyle önemli 

bağlantıları vardır. Bu nedenle, tarımsal-kültürel sektörün gelecekteki 

gelişimine ilişkin içgörüler, toplum ve politika yapıcılar için büyük önem 

taşımaktadır. Gıda üretimi ile tüm paydaşlar arasındaki karmaşık bağlantıları 

verimli bir şekilde geliştirebilmek için, birleşik bilimsel model tabanlı 

planlamalara ihtiyaç vardır (Schneider, Petr Havlík ve diğerleri, 2011). 

Tarım, bilindiği gibi doğal sınırlılıklar nedeniyle dünyanın her bölgesinde 

yapılamamaktadır. Özellikle ekonomik değeri ve besleyicilik özelliği yüksek 

tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için öncellikle tarım ürününe uygun iklim, 

topoğrafya ve toprak şartlarının bulunması gerekmektedir. Tarım faaliyetleri 

için gereken bu zorunluluk ve alan ihtiyacı günümüzde yerleşme ve turizm 

talebinin oluştuğu bölgelerle çakışmaktadır. Bu rekabet kıyı bölgelerinde 

verimli tarım alanlarının amaç dışı kullanımına sebebiyet vermekte ve bu 

alanlar gittikçe turizm sahalarına dönüşmektedir. 

Konuya Türkiye ölçeğinde bakıldığında özellikle güney ve güneybatı 

kıyılarındaki verimli tarım alanlarının turizm baskısı altında kaldığını 

görmekteyiz. Türkiye’de 1950’li yıllardan itibaren başlayan şehirleşme 

hareketleri Türkiye’nin Ege/Akdeniz aksında yer alan birçok kıyı 

yerleşmesinde turizm fonksiyonunun ön plana çıkmasına neden olmuş, 

dolayısıyla arazi kabiliyet skalasına göre I-IV arası sınıfa giren toprakların 

büyük bir bölümü mevcut fonksiyonlarından uzaklaşarak turizm alanları 

haline gelmiştir.  

 
Şekil 1: Lokasyon Haritası (Güneybatı Ege ve Akdeniz) 
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Günümüzde Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kemer ve Alanya 

gibi destinasyonlarda demografik baskılar ve turizm talebi artarak devam 

etmedir. Bu bölgelerde son on yılda tarım alanlarının ortalama % 50’den 

fazlası ikinci konut veya turizm tesislerine dönüşmüştür. Bu durum 

Türkiye’de tarımın geleceği ve ekonomik değeri yüksek tarım ürünleri için 

ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.  

Turizm fonksiyonunun birincil ekonomik faaliyet olduğu kıyı 

bölgelerinde tarımsal faaliyetlerin de devam etmesi, buradaki yüksek verimli 

tarımsal alanlardan maksimum düzeyde faydalanılması hem tarım ekonomisi 

için hem de bu bölgelerde turizmin geleceği için büyük fayda sağlayacaktır. 

Türkiye’nin turizm bölgelerinde turizm ve tarımın bir denge içinde 

sürdürülebilir hale getirilmesi, bölgelerin coğrafi koşullarına göre (iklim, 

topoğrafya, toprak yapısı, toprak sınıfı, sulama şartları ve dranaj vb.) 

planlanmasına bağlıdır. Bu çalışmada Türkiye’nin en önemli turizm 

destinasyonları olan Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Fethiye Kemer ve Alanya 

ölçeğinde tarım-turizm ilişkisi incelenerek “Bütünleşik Tarım-Turizm Alan 

Planlaması” (BTTAP) adlı bir model geliştirilmeye çalışılmıştır. 

2. Türkiye’nin Güneybatı Kıyılarında Tarım Hayatı  

Türkiye, 8333 km’yi aşan kıyı uzunluğu ile farklı eko-sistemlere sahip 

denizlere ve birçok beşeri/iktisadi faaliyetlere uygun önemli kıyı alanlarına 

sahip bir ülkedir. Türkiye’nin orta-ılıman kuşakta yer alması, yerşekillerinin 

büyük oranda III.Jeolojik dönem sonunda teşekkül etmesi nedeniyle farklı 

özellikler gösteren bir topoğrafyaya sahip olması, Anadolu’daki önemli su 

kaynakları ve çeşitli toprak tiplerinin varlığı tarımın fonksiyonel bir şekilde 

yapılmasına olanak sağlamıştır.  

Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Kuşadası gibi turizm sahalarının 

bulunduğu alanlarda dağların denize dik uzanması nedeniyle kıyı şeridinde 

irili ufaklı birçok körfez ve yarımada meydana gelmiş,  denizden iç bölgelere 

doğru uzanan yüksek alanlar (horst) ve çöküntü ovaları (grabenler) 

oluşmuştur. Bu graben ovaları yataklarında taşıdıkları akarsularla birlikte 

kıyıya yakın yüksek verimli tarım alanlarını barındıran sahaların oluşmasını 

sağlamıştır. Akdeniz de ise Alanya- Kemer bölgelerinde dağların denizle 

paralel olan konumu kıyı ard bölgesindeki alanı sınırlasa da yükseltilerin 

arasına sıkışmış tarım için elverişli yüksek verimli topraklara sahip parçalı 

dağ eteği ovaları bulunur. Bu bölgelerde zeytin, turunçgil, üzüm ve incir gibi 

meyveler yanında susam, tütün vb. pamuk endüstriyel tarım ürünleri de 

yetiştirilmektedir. Genel olarak bakıldığında, Akdeniz kıyı kesiminin başlıca 

ürünleri pamuk, susam, yer fıstığı, turunçgiller, muz, zeytin, incir ve 

üzümdür. Bu kesimde yapılan bitkisel üretimi farklılaşmış dalı da özellikle 
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Antalya ve Mersin dolaylarında yoğunlaşmış olan turfanda sebzecilik ve 

seracılıktır. Bu bölgelerdeki üretim özellikle son 10 yıl içinde hızla artmıştır. 

Yumuşak kış koşulları, havaların erken ısınması, don olaylarının seyrekliği 

gibi etkenlerin bu gelişmede rolü büyüktür. Bölge üretimi, büyük kentlerin 

sebze ve meyve gereksinimini karşıladığı gibi önemli ölçüde ihracat da 

yapmaktadır. Ege kıyılarında ise üzüm, incir, turunçgiller, susam zeytin, 

çeşitli yem bitkileri ve sebzecilik ön plana çıkmaktadır. Burada işaret 

ettiğimiz alanlarda beşeri ve ekonomik faaliyetlerdeki denge gün geçtikçe 

tarım alehine bozulmaktadır. İkinci konutlar ve turizm tesisleri kıyı çizgisine 

çok yakın şekilde yüksek verimli tarım alanları üzerinde hızla çoğalmaktadır.   

Ekonomik kaygılar ve karlılık amacıyla tarım alehine hızla bozulan bu 

denge bölgede yer alan turizm fonksiyonu da tehdit eder hale gelmiştir. 

Turizm bölgeleri doğal ortamından uzaklaşarak şehirsel özellikler 

göstermeye başlamıştır. Bu sorun verimli tarım arazileri barındıran turizm 

bölgelerinin bilimsel verilere göre planlanmasına ve turizmle barışık tarım 

politikalarının geliştirilmesiyle aşılabilir. 

 
Fotoğraf 1-2: Turizm ve Yerleşme Alanlarına Dönüştürülen Tarım Alanları 

 

Turizm olaylarını destekleyici tarım yöntemlerinden biri organik tarımdır. 

Özellikle doğal çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla gübre, tohum, 

zirai ilaç ve zirai girdilerin yasa ve yönetmeliklere izin verilen ölçülerde 

kullanılması ve tarımsal üretimde doğal şartların egemen kılındığı sertifikalı 

bir tarım şekli olan organik tarım ürünlerinin coğrafi işaret taşıyan ürün olma 

potansiyeli oldukça yüksektir (Kahraman, 2011). İnsanlar coğrafi işaret 

taşıyan ürünlerin bulundukları bölgelere seyahat ederek ürünü yerinde 

deneyimleme, ürünü yerinden satın alma gibi pazarlama faaliyetlerini 

yapmakta, aynı zamanda tarihi ve kültürel değerleri de bu deneyim sırasında 

ziyaret ederek önemli bir turizm faaliyeti gerçekleştirmektedirler. Organik 

tarımın bir coğrafi işaret olarak ülkemiz tarım hayatındaki yerinin arttırılması 

tarımsal kökenli çevre kirliliğini azaltacağı gibi turizmin gelişmesine de son 

derce önemli katkılar sağlayacaktır. Turistlerin coğrafi işaret almış organik 
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kökenli tarım ürünlerine olan ilgisi yerinde görme ve satın alma isteği, bu 

amaçla düzenlenen festivaller ve pazarlara tarımsal kaynaklı bir turizm 

faaliyetini ortaya çıkarmaktadır (Kahraman, 2011). Organik tarımı kabul 

etmek ve geliştirmek için ulusal ve bölgesel kamu politikalarına ihtiyaç 

vardır. Bu politikalar, uluslararası kalkınma kuruluşlarının desteğiyle, ister 

kamu (ulusal, yerel) ister özel olsun, tarımsal üretimle ilgili tüm aktörleri 

kapsamalıdır (De Bon, 2018). 

Turizm alanlarında, yüksek verimli tarım alanlarının belirlenmesi ve 

alanların özelliklerine uygun tarım tekniklerinin uygulanması, öncelikle 

bölgenin fiziki coğrafya özelliklerini bilmek ve bilimsel esaslar ışığında 

tarımsal planlamaların gerçekleştirilmesi ile mümkün olacaktır. Bu koşullara 

göre oluşturulan tarım teknolojileri, gıda güvenliği, kırsal kalkınma, artan 

karlılık, iyileştirilmiş çevre kalitesi doğal kaynakların sürdürülebilirliği için 

bölgesel stratejilerin önemli bir bileşenlerini oluşturmaktadır. (Began ve 

diğerleri, 2018). 

Turizm Bölgelerinde yüksek verimli tarım alanlarının tespiti ve bu 

alanların özelliklerine göre tarım tekniklerinin uygulanması her şeyden önce 

o bölgenin fiziki coğrafya özelliklerinin bilinmesi, tarımsal planlamanın da 

bilimsel ilkeler ışığında gerçekleştirilmesi ile mümkündür. 

3. Turizm Bölgelerinde Yüksek Verimli Tarım Alanlarının Tespiti 

Herhangi bir coğrafi ünitede yüksek verimli tarım alanlarının tespitinde 

aşağıda belirttiğimiz 6 temel fiziki parametrenin rolü büyüktür. 

 İklim Parametreleri (Sıcaklık, Yağış ) 

 Sulama imkânları ve su kaynaklarına yakınlık 

 Toprak Verimlilik Sınıfı 

 Eğim ve dranaj özellikleri 

 Erozyona şartları 

 Toprak Türü 

3.1 İklim  

İklim, belirli bir sahada cereyan eden beşeri ve iktisadi faaliyetler 

üzerinde önemli etkilere sahip doğal faktörlerden biridir. Bu anlamda bir 

bölgedeki ziraat hayatı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Bir tarım 
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ürününün filizlenme, yetişme ve olgunlaşma süreçlerinde sıcaklık yağış ve 

nemlilik son derece belirleyici olmaktadır. Karakteristik Akdeniz iklimi 

görülen çalışma alanımızdaki sıcaklık ve yağış özellikleri birbirine oldukça 

benzer olduğundan 5 bölgenin yıllık yağış ve sıcaklık değerlerine ilişkin 

ortalama alınarak aşağıda gösterilmiştir. Akdeniz iklimi, De Martonne 

tarafından yapılan tasnife göre, yıl boyunca en az 4 ayın, en çok 11 ayın 

sıcaklığının 20 
ᵒ
C’nin üzerinde olduğu, yıllık sıcaklık farkının 11-14 

ᵒ
C 

arasında yer aldığı, yazların kurak, bütün yağışların kış mevsimine rastladığı 

ve sıcaklık ile yağış arasında ters orantının bulunduğu bir iklim türü olarak 

tarif edilmiştir (Dönmez,1984). Yıllık ortalama sıcaklıklar ve yağış değerleri 

özellikle turizm etkinliklerinin süresi ile tarımsal çeşitlilik üzerinde olumlu 

bir rol oynamıştır.  İklimin bu olumlu etkisi ürün desenine de yansımış,  Ege 

ve Akdeniz turizm bölgelerinde ekonomik değeri yüksek tarım ürünlerinin 

yetiştirilmesine olanak sağlamıştır. Tablodan da görüldüğü gibi yaz 

mevsiminde en yüksek sıcaklık, 26,9 °C ile Temmuz ayında en düşün 

sıcaklık ise 9,3°C ile Ocak ayında gerçekleşmektedir. Bu bölgelerde yıllık 

ortalama sıcaklık 17°C olup, Sıcaklık hiçbir ayda 0°C’nin altına 

düşmemektedir.  Bu iklim tipinde kış sıcaklıklarının ılıman değerlerde 

seyretmesi, bölgede zeytin, turunçgil, muz gibi soğuk şartlara hassasiyeti 

yüksek tarım ürünlerinin yetiştirilmesine olanak sağlamıştır. Sıcaklığın 

yüksek değerlerde seyrettiği günlerde tarımsal açıdan; kuraklık, bitkilerde 

solgunluk gibi etkilerin görülmesi kaçınılmazdır. Sulama suyu bakımından 

çok fazla zengin olmayan bölgelerde tarım alanlarında zaman zaman verim 

düşse de yaz sıcaklıkları tarım ürünlerinin olgunlaşmasında ve veriminde 

önemli bir rol oynamaktadır.  

Tablo 1: Çalışma Sahasında Aylık Ortalama Yağış (mm.) ve Sıcaklık 
ᵒ
C 

Değerleri 

 

Kısaca yağış durumuna bakıldığında ise en fazla yağışın 110 mm. ile 

Aralık ayında,  en az yağışın ise 0,1 mm. ile Ağustos ayında olduğu 

görülmektedir. Yıllık ortalama yağışın 604 mm. olması bölgede yaygın 

olarak tarımı yapılan zeytin, turunçgil gibi Akdeniz ikliminde yetişen 

ürünlerin tarımına olumlu bir etkide bulunurken, yaz aylarındaki şiddetli 

kuraklık,  özellikle sulamalı tarımda zorluklara neden olmaktadır. 
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Şekil 2: Çalışma Sahasında Aylık Ortalama Yağış ve Sıcaklıklar 

3.2 Sulama İmkanları ve Su Kaynaklarına Yakınlık  

Su Tarımsal üretim için hayati önem taşıyan bir parametredir. Üretilen 

tarım ürününe göre özellikle büyüme evresindeki yağış yetersizliği sulamayı 

zorunlu kılmaktadır. Araştırma sahamızdaki merkezlerde dönemlik yüzeysel 

akış gösteren sular dışında sulamada kullanılabilecek kaynakların varlığı 

sınırlıdır. Turizm bölgelerinde özellikle turizm tesislerinin yeraltı suyunu 

aşırı kullanmaları yeraltı sularına deniz girişine sebebiyet vermekte, 

dolayısıyla hem yeraltı su seviyesi düşmekte hem de tarımda kullanılabilecek 

bu sularda tuzlulaşma nedeniyle kalite bozulmaktadır. Burada 

önerebileceğimiz iki nokta, damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması ve 

turizm tesislerinin yeraltı sularını kullanmalarına bir kısıtlama getirilmesidir.  

3.3 Toprak Verimlilik Sınıfları 

Toprakların verimsel sınıfları bir bölgedeki eğim, erozyon, drenaj şartları, 

topoğrafik özellikler, toprağın su tutma kapasitesi vb. özelliklere göre 

belirlenir. Toprakların verimlilik sınıfları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablodan anlaşılacağı gibi I, II, III, ve IV. sınıf araziler tarıma uygunken,  

V,VI,VII ve VIII sınıf araziler tarıma elverişli olmayan alanları temsil 

ederler. Turizm bölgelerinde tarıma uygun olmayan alanların (ormanlık 

alanlar ve meralar dışında) turizm tesisleri ve yerleşme alanlarına ayrılması 

bu bölgelerdeki tarımsal planlamanın ana ekseninin oluşturmaktadır. 
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Tablo 2: Arazi Verimlilik Sınıfları 

Arazi 

Kabiliyet 

Sınıfı 

Özellikler 

I Tarımsal faaliyetler için son derece uygun eğim değerleri- 

düşük su tutma kapasitesi ve drenaj özellikleri mükemmel 

II Çok hafif eğim - hafif sel ve erozyon riski - arazi 

basit önlemlerle tarıma uygun hale getirilebilir 

III Orta derecede doğal engeller - orta şiddetli erozyon – 

 taşkınlara maruz kalma-özel önlemlerle tarımsal 

 elverişlilik sağlanabilir 

IV % 20'ye varan eğim - şiddetli erozyon ve su baskını - toprak  

derinliği az-özel tarım teknikleri ile tarım ürünleri yetiştirilebilir 

V Arazi düzdür ancak toprak çok sık sellere maruz kalır - yılın büyük 

bölümünde  ıslak olan taşlı bir yapı - çayırlar ve ormanlar 

VI Yüksek eğim ve düşük su tutma kapasitesi - yüksek sınırlamalar - 

tarıma uygun  olmayan alanlar - çayır ve mera olarak kullanılabilir 

VII Yüksek eğim koşulları, - son derece elverişsiz alanlar-tarım , orman 

 alanları ve boş alanlar 

VIII Tarımsal faaliyet yok - toprak oluşumu çok az - çok dik eğim - 

yüksek tuzlu yapı ve kayalıklar 

 

3.4 Eğim ve Drenaj Özellikleri 

Tarıma elverişli toprak varlığı, bu toprakların fiziksel ve kimyasal 

özellikleri eğim dereceleri iyice bilinmeden yapılan ve uygulanan ziraat 

planı, ziraat teknikleri istenilen sonucu vermekten uzak kalır (Tanoğlu,1964). 

Yüksek eğim değerleri toprağın su tutma kapasitesini artırarak drenajın 

bozulmasına yol açan bir faktördür. Bunun yanı sıra heyelanlara sebebiyet 

vererek toprak kaybına neden olur. Tarım topraklarında eğimin %12’yi 

geçmemesi tercih edilmelidir. 
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Tablo 3: Eğim Dereceleri 

       Sembol Özellikler 
Eğim 

(%) 

A A Düz Alanlar 0-2 

B 
B1 

Hafif Eğimli 
3-4 

B2 5-6 

C 

C1 

Orta Derecede Eğimli 

7-8 

C2 9-10 

C3 11-12 

D 

D1 

Yüksek Eğim 

13-14 

D2 15-16 

D3 17-18 

D4 19-20 

E E 

Çok Yüksek Eğim 

21-30 

F F 31-45 

G G 45+ 

 

3.5 Erozyon Şartları 

Erozyon, basit anlamda toprakların başta sular ve rüzgarlar olmak üzere dış 

kuvvetlerin etkisiyle bulundukları yerden zaman içerisinde aşınarak, 

taşınması olayıdır. Esasen doğal bir süreç olan erozyon, insanların toprakla 

ilgili faaliyetlerindeki yanlış uygulamaları neticesinde hızlanmakta, 

toprakların çok uzun ve karmaşık süreçler sonucunda meydana geldiği 

düşünüldüğünde, telafi edilmesi güç sorunlar ortaya çıkmaktadır.  Bu 

sorunların başında tarım alanlarında verimin düşmesi ve tarım alanlarının 

daralması gelmektedir. Bununla birlikte, erozyonun etkili olduğu sahalarda 

zamanla topraklarda aşırı bir çoraklaşma yaşanır, bitki hayatı için son derece 

önemli olan toprağın yüzeyindeki organik maddece zengin tabaka süpürülür 

ve bitki örtüsü büyük oranda ortadan kalkar. Çalışma alanlarımızda 

Marmaris hariç diğer bölgelerde özellikle eğimli sahalarda orta şiddette 

erozyon görüşmektedir. 

Tablo 4. Çeşitli Eğim Aralıklarına Göre Erozyon Şiddeti 

Erozyon Şiddeti Eğim Aralığı (%) 

1.Derece (Yok / Az Şiddetli) 0-13 

2.Derece (Orta Derecede Şiddetli) 13-19 

3.Derece (Şiddetli) 20-48 

4.Derece (Yüksek Derecede Şiddetli) 49+ 
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3.6 Toprak Türü 

Araştırma bölgelerimizde görülen toprak türleri Tablo 5’te verilmiştir. 

Toprakların gösterdiği özelliklere göre tarıma elverişlilik dereceleri 1-10 

arasında ağırlıklandırılmıştır. Akdeniz iklimi altında gelişen Kırmızı Akdeniz 

toprakları ile Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları geniş bir yayılım alanı 

bulmaktadır. Tarımsal faaliyetler için çok verimli olmasalar da sulama 

gübreleme gibi basit önemlerle verimleri arttırılabilir bir nitelik taşımaktadır. 

Diğer taraftan, kıyıya dökülen akarsu ağızlarında Alüvyal Topraklar, 

Kolüvyal Topraklar ile Kireçsiz Kahverengi Topraklar en iyi tarım 

topraklarını oluşturmaktadır.  

Tablo 5: Toprak Türleri ve Tarımsal Kullanılabilirlik 

Toprak Tipi Tarımsal Kullanılabilirlik 

(1-10) 

Alüvyal Sahil Toprakları 1 

Alüvyal Topraklar 10 

Kahverengi Orman Toprakları 5 

Kireçsiz-Kahverengi Orman toprakları 6 

Kireçsiz Kahverengi Topraklar 8 

Kırmızı Akdeniz Toprakları 3 

Kırmızı-Kahverengi Akdeniz Toprakları 3 

Kolüvyal Topraklar 9 

Rendzinalar 7 

   

4. Bütünleşik Tarım-Turizm Alan Planlaması (BTTAP) 

Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alan Kuşadası, Bodrum, 

Marmaris, Fethiye, Kemer ve Alanya gibi önemli turizm destinasyonları her 

yıl milyonlarla turisti ağırlamakta ve her yıl yeni turizm tesisleri 

yapılmaktadır. Oluşan bu talep çerçevesinde turizm tesisleri ve ikinci 

konutlar şehirlerin çekirdek yerleşmeleri ve çevresini aşarak çoğunlukla arazi 

kabiliyet sınıflamasına göre I-IV arası sınıfa giren verimli tarım alanları 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   11      

205 

üzerinde ilerlemektedir. Günümüzde bu bölgelerdeki demografik baskılar ve 

turizm talebi artarak devam etmektedir. Bu durum Türkiye’nin kıyı 

bölgelerinde tarımın geleceğini tehdit eder hale gelmiştir.  

Turizm bölgelerinde tarımsal hayatın devam edebilmesi, verimli tarım 

alanlarının değerlendirilerek ekonomik değeri yüksek ürünlerin 

yetiştirilebilmesi için coğrafi prensiplere (fiziki ve beşeri coğrafya şartları)  

göre geliştirdiğimiz ve “Bütünleşik Tarım-Turizm Alan Planlaması” 

(BTTAP) adını verdiğimiz bir ilkesel modelin bölge bazlı uygulanmasının 

gerektiği kanısındayız. Bu model aşağıda şematize edilerek uygulanma 

aşamaları maddeler halinde gösterilmiştir. 

 

Şekil 3: Bütünleşik Tarım - Turizm Alan Planı (BTTAP) Şematik Gösterimi 

 Öncelikle mevcut turizm bölgesinin tematik arazi kullanım haritası 

çıkarılmalıdır. 
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 Güncel arazi kullanım haritası yine o bölgenin eğim, topoğrafya, 

drenaj, toprak tipi, sulama imkanları ve erozyon özellikleri dikkate 

alınarak oluşturulacak I-VIII arası sınıfa ayrılan arazi kullanım 

haritası ile bir katman oluşturacak şekilde bütünleştirilmelidir. 

 Elde edilen katman haritasında arazi kullanım kabiliyetine göre I-IV 

arası sınıfta kalan boş topraklar tarım alanı olarak belirlenmeli, 

yasal koruma altına alınmalı ve hiçbir şekilde başka amaçlarla 

kullanımına izin verilmemelidir. 

 Arazi kullanım kabiliyeti açısından V-VIII arasında kalan 

bölgelerden, orman ve mera alanlarını temsil eden V-VI sınıf 

toprakların hem hayvancılığın geliştirilmesi hem de deniz turizmine 

alternatif yaratacak doğa turizmi için koruma altına alınması 

gerekmektedir. 

 I ve IV sınıf araziler dışında kalan, orman ve mera alanları hariç 

olmak üzere diğer sınıf toprakları üzerinde yerleşme alanları ve yeni 

tesisler için alanlar belirlenmelidir. Yeni yapıların kıyı kenar 

çizgisini ihlal edecek şekilde inşa edilmemesine dikkat edilmeli ve 

bunun kontrolü sağlanmalıdır. 

 I ve IV sınıf arazi kabiliyetine ait boş tarım topraklarının özellikle 

turizm olaylarını destekleyen organik tarım alanları haline 

getirilmelidir. 

 Turizm bölgelerinde fiziki coğrafya koşullarına göre yetişebilecek 

en iyi tarım ürünü belirlenmeli ve bunun üretimi desteklenmelidir. 

Bu ürünlerin bir coğrafi işaret olarak bölgenin tanıtımında 

kullanılması özendirilmelidir.  

 Yerleşme alanlarında çevreyi kirletici kaynaklara karşı önlem 

alınmalı bu sahalarda çok katlı yapılaşmaya izin verilmemelidir. 

 Yeraltı su kaynaklarının turizm faaliyetlerinde kullanılmasının 

önüne geçilmeli, bu sulardan tarımda sulama suyu olarak 

yararlanılmalıdır. 

 

 

5.   Sonuç  
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Türkiye’nin güneybatı Ege ve batı akdeniz kıyıları dünyada eşsiz doğal 

güzelliklere sahip turizm destinasyonlarıdır. Bu bölgelerin turizme elverişli 

iklimi, denizel özellikleri ve kültürel değerleri aşırı bir turizm talebi 

yaratmaktadır. Bu bölgeler aynı zamanda doğal şartları itibarıyle yüksek  

ekonomik değere sahip tarım ürünlerinin yetişme sahasıdır. Doğayla, 

çevreyle ve tarımla barışık turizm faaliyetleri gelecekte de sürdürülebilir bir 

nitelik kazanmalıdır. 

Turizm fonksiyonu bulunan kıyı bölgelerinde sürdürülebilir tarımın geleceği 

bu bölgelerin bilimsel veriler ışığında planlanmasına bağlıdır. Arazinin 

kabiliyet derecesi başta olmak üzere diğer fiziki coğrafya faktörlerinin de 

göz önüne alınması, özellikle I-V arasi kabiliyet sınıfına dahil toprakların 

mutlak tarım alanı olarak kullanımı önem taşımaktadır. Turizmi destekleyen 

bir tarım şekli olan organik tarım da bu yöreler için önemli bir alternatiftir. 

Yüksek kalite ile yetiştirilen tarım ürünleri alacakları coğrafi işeret ile dünya 

pazarlaraına açılarak tanıtımda önemli bir rol  oynayabilirler. Bu misyon aynı 

zamanda deniz turizmi dışında tarihi, kültürel ve doğal özellikler barındırıan 

bölgelerde alternatif turizm şeklilerinin de güçlenmesini sağlayacaktır.   

Hiç şüpehiz ki herhangi bir bölgede tarımın varlığı, o bölgenin doğal 

özelliklerinin ve kırsal kimliğinin korunmasına yardımcı olmaktadır. Ancak, 

Türkiye’nin çok önemli turizm merkezlerini barındıran güneybatı kıyılarında 

tarımsal özellikler gün geçtikçe azalmaktadır. Bu çalışmayla genel hatları ile 

açıkladığımız coğrafi prensiplere uygun BTTAP modelinin uygulanması 

durumunda turizm bölgelerinde  bu sorunu bertaraf etme yolunda önemli bir 

adım atılacaktır. Bunun yanı sıra yüksek verimli tarım alanlarının amacı 

dışında kullanılmasının önüne geçmek için kanuni sınırlamaların getirilmesi 

ve sıkı denetim de önemli bir rol oynayacaktır. Sivil toplum kuruluşları, 

çiftçiler ve yerel halkta bu konuda farkındalık yaratmak için çeşitli 

seminerler, festivallar ve eğitimler düzenlenmesi de hedeflenen amaca katkı 

sağlayacaktır.  
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1. Giriş 

Doğa kaynaklı, insan kaynaklı ve teknolojik afetlere maruz kalma riski 

toplumlar gibi kurumlar için de gittikçe zor yönetilebilir bir olgu olarak 

karşımız çıkmaktadır. Teknolojik ve endüstriyel gelişmeler sonucu, insan 

yoğunluğu yüksek olan yerleşim yerlerinin de arttığı düşünüldüğünde söz 

konusu risklerin her zaman var olduğu aşikârdır. Bu olgu toplumları ve 

kurumları olası afet ve acil durumlara karşı daha duyarlı ve tedbirli olmaya 

zorlamaktadır. Bu kapsamda toplumun öncü unsurlarından olan kurumlar 

afetlere sebep olabilecek risklerin yönetilmesi gerektiğini öngörerek, 

sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik olarak afet ve acil durum yönetim 

sistemlerini kurmaktadırlar. Günümüzde, mevcut IT teknolojileri ve 

yönetişim yaklaşımları özellikle afet ve acil durumlara yönelik olarak etkin 

kaynak kullanımı için yerel ve merkezi kamu birimleri arasında hızlı kaynak 

aktarımı/koordinasyonuna yönelik faaliyetler yürütmektedirler. Afet ve acil 

durum yönetimi konusu birçok farklı alt konuyu ihtiva eden kompleks bir 

bütün olarak tanımlanabilir. İş sürekliliği yönetimi (İSY) de kurumsal 

dünyada bu konunun karşılık bulan biçimidir. 

Bu kapsamda kurumların kritik iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak ya 

da kesinti durumunda yeniden çalışır hale getirmek için gerçekleştirilen iş 

sürekliliği çalışmaları, İSY olarak adlandırılan bir yönetim anlayışı ile 

yürütülmektedir. İSY sisteminin kurulumu ve işletiminin, tek bir referans 

standart ya da çerçeve dokümanına uygun şekilde yapılmasındaki en önemli 

fonksiyonlardan birisi de iletişimdir. Temel alt başlıklardan biri olan iletişim, 

oldukça önemli bir yere sahip olmakla birlikte, İSY yönetiminin tüm 

süreçlerinde doğru ve hızlı bir biçimde uygulanmak zorunda olan bir alt 

başlıktır. 

Normal işleyişin devam ettiği rutin zamanlarda, organizasyonların etkin 

yönetiminde önemli bir rol oynayan stratejik insan kaynakları yönetimi 

fonksiyonu organizasyonun verimliğinin arttırılması noktasında kilit bir 

öneme sahiptir. İletişim ise bu çalışmaların başarılı olmasını sağlayan kilit 

öneme sahip bir ana başlıktır. 
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İletişimin, her iki konuda da birbiri içine geçen çok ortak yönünün olması 

ve pratikte, farklı fonksiyonlarda oluşan bu bilgi birikiminin entegre edilmesi 

hem mükerrer çalışmaların önüne geçmek hem de oluşman bilgi birikiminin 

etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin edebilir. 

2. İş Sürekliliği Yönetimi 

Özellikle son çeyrek yüzyılda, karşılaşılan afet ve acil durumların biçim 

değiştirmesi ve etki seviyesindeki büyük artış neticesinde, bir takım 

yönetimsel yaklaşımlar oluşmuştur. Afet ve acil durum yönetiminin 

kurumsal dünyasındaki karşılığı iş sürekliliği yönetimi (İSY) ”Business 

Continuity Management” olarak yer bulmuştur. İş sürekliliği yönetimi 

kavramı da bu kapsamda önemi gittikçe artmakta olan bir konu olarak 

dinamik bir süreç takip etmektedir. Bu kavram, dayanıklılık, yüksek 

güvenilirlikli organizasyonlar ve süreklilik gibi yaklaşımlarla harmanlanarak 

farklı bir boyuta ulaşan, çok disiplinli bir konu haline gelmiştir. Bununla 

birlikte iş dünyasında yoğun olarak kullanılmakta olan kalite yönetimiyle 

ilgili uluslararası standartlar da bulunmaktadır. Bu bağlamada ISO 22301 

olarak adlandırılan başlıkta, kurumların İSY konusundaki faaliyetleri 

düzenlenmiştir [1]. 

Bununla birlikte, mevzuatımızda 6331 sayılı İSG kanuna bağlı olarak, 

13.06.2013 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmelik” özel sektöre 

sorumluluk yüklemektedir [2]. Mevzuatımızdaki bir diğer düzenlemede Afet 

ve acil durum başkanlığı tarafından yapılmıştır. İlgili mevzuatta da 

belirtildiği gibi, kamu binaları ve işyerleri afet ve acil durumlara karşı 

hazırlıklı olmak durumundadır. Kamu kurumları, özel firma ve işyerleri, 

küçük ve orta ölçekli sanayi tesisleri, fabrikalar, OSB’ler, vb. yerlerde 

çalışanlar ile yakın çevrelerinde ikamet edenler büyük risk altındadırlar. Özel 

firma, işyeri ve işletme sahipleri de, binaların/tesislerinin bulundukları 

bölgeyi etkileyebilecek afetlere karşı gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. 

Afet sonrasında yapılacak müdahale ve benzeri diğer çalışmalar, kamu 

kurum ve kuruluşları ile özel işletmelerin devamlılığı açısından neredeyse 

hiçbir yarar sağlamamakta, aksine afet öncesi yapılan çalışmalar ise bu 

olaylardan en az zararla çıkılmasına yardımcı olmaktadır [3]. İSY ile ilgili 

farklı bakanlıklar bünyesinde birtakım mevzuat çalışmaları da 

bulunmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Büyük Endüstriyel 

Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” [4] 

ve 2 Nisan 2015 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Atık Yönetmeliği “ gibi 

[5].  
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İSY kavramı bilim dünyasında da uzun zamandır bir yaklaşım olarak 

kabul görmüş ve araştırma konusu olarak kabul edilen bir akademik çalışma 

alanıdır. Konuyla ilgili birçok bilim insanı birçok yaklaşım geliştirmiştir. 

Bunlar içerisinden en dikkat çekici olanlarından birisi Dr. David Smith’tir. 

Dr. Smith, İSY’ni, bir örgütü tehdit (Örgüte yönelik tehlikeler) eden 

potansiyel etkileri (risk) tanımlayan, dayanıklılığı (resiliency) artırmak üzere 

temel bir çalışma sağlayan ve ana paydaşlarının ilgisini, itibarını, markasını 

ve değer yaratma faaliyetlerini ilgilendiren bununla birlikte etkin müdahale 

yeteneği temin eden bütünsel bir yönetim süreci olarak ifade etmektedir [6]. 

Konuyla ilişkili birçok alt başlığı da şekil 1’de ki gibi ifade ederek iş 

sürekliliği şemsiyesi altında toplamıştır.   

 

Şekil 1: Dr. D. Smith İş Sürekliliği Yönetimi Yaklaşımı 

İSY ülkemizde, IT sektöründeki uygulamalar ile tanınmaya başlamıştır. 

Veri kurtarma, veri depolama, bilgi güvenliği ve verilerin güvenliğine 

yönelik iyileştirme çalışmaları gibi alt çalışma alanlarında yoğun olarak 

kullanılmaktadır. Bununla birlikte diğer sektörlerde kalite çalışmalarına 

verilen önemin artışı, yurtdışı ile yapılan faaliyetlerin artması ve birleşme-

satınalma operasyonlarının hızlanması sonucu İSY konusundaki 

farkındalığın da artmasına sebep olmuştur. Bilgi teknolojileri, bankacılık 

sektörleri başta olmak üzere çokuluslu firmaların öncülük ettiği bir çalışma 

alanı olarak hızla büyümeye devam etmektedir. Bununla birlikte üretim ve 

R
is

k
 Y

ö
n

et
im

i 

A
ci

l 
D

u
ru

m
 Y

ö
n

et
im

i 

IT
 İ

y
il

eş
ti

rm
e 

F
aa

li
y
et

le
ri

 

T
es

is
 Y

ö
n

et
im

i 

T
ed

ar
ik

 Z
in

ci
ri

 Y
ö

n
et

im
i 

İş
 s

ağ
lı

ğ
ı 

v
e 

G
ü

v
en

li
ğ

i 
 

Ç
ev

re
 Y

ö
n

et
im

i 

K
ri

z 
Y

ö
n

et
im

i 

B
il

g
i 

Y
ö

n
et

im
i 

İn
sa

n
 K

a
y
n
a
k
la

rı
 Y

ö
n

et
im

i 

İl
et

iş
im

 v
e 

H
al

k
la

 İ
li

şk
il

er
  

G
ü

v
en

li
k

 Y
ö

n
et

im
i 

İş Sürekliliği Yönetimi 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   12      

214 

sanayi kolunda da hızlı bir farkındalık ve uygulamaya yönelik faaliyet 

gözlenmektedir [7]. 

İSY konusunda, planlama çalışmalarıyla ilgili pek çok değişik metot 

kullanılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, planlama sürecini temel olarak sekiz 

adımda tanımlamıştır.  

Bu adımlar [8]: 

  

Bununla birlikte etkili bir iş sürekliliği oluşturmak ve yürütmek için 

Business Continuity Institute tarafından 7P (Programme, People, Processes, 

Premises, Providers, Profile, Performance) olarak ifade edilen bir metotla da 

konunun temel öğeleri, başka bir bakış açısı ile net olarak ortaya 

konmaktadır. Bunlar [9]: 

Tüm bu yaklaşımlar ışığında, İSY yönetimini;  örgütün sahip olduğu 

insan, malzeme, ekipman ve finans kayağını etkili ve verimli bir şekilde 

yöneterek, olası kesinti durumlarına karşı, gerçekleşmesi muhtemel olan 

olayların öncesinde, sırasında ve sonrasında yerine getirilmesi gereken tüm 

faaliyetlerin stratejik bakış açısıyla planlanarak yürütüldüğü bir süreç 

yönetimi yaklaşımı olarak tanımlayabiliriz. 

 Amaçlar,  

 Organizasyon,  

 Yapılması zorunlu gereklilikler,  

 Stratejiler,  

 Aktivasyonlar,  

 Aksiyonlar,  

 İletişim  

 Bakım Faaliyetleridir  

 

• Program : Süreçleri proaktif olarak yönetmek 

• Kişi  : Roller ve sorumluluklar, farkındalık ve eğitim 

• Süreç : Bilgi Teknolojileri dâhil olmak üzere, tüm örgütsel süreçler 

• Mülkler : Binalar, yapılar, tesis ve depolar 

• Tedarikçiler : Dış kaynak kullanımı, taşeronlar dâhil tedarik zinciri 

• Kurum Profili : Marka, imaj ve itibar 

• Performans : Kıyaslama, değerlendirme ve denetim 
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3. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

Globalleşme, değişen rekabet şartları ve rekabet stratejilerinin değişimi 

sonucunda insan kaynakları yönetimi de personel yönetiminde, stratejik 

insan kaynakları yönetimine doğru hızlı bir değişim geçirmiş ve evirilmiştir. 

1980’li yıllarında başında personel yönetiminden insan kaynakları 

yönetimine geçişle birlikte stratejik bir rol üstlenmeye başlamıştır [10]. Bir 

örgütün amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak için tasarlanmış, planlı bir insan 

kaynakları faaliyetleri modeli olarak düşünülebilir[11]. Bu kapsamda, 

sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik olarak, uzun dönem amaçlanarak 

oluşturulmuş örgüt vizyonuna göre, var olan insan kaynağının saptanan 

amaçlara doğru yönlendirme süreci olarak da tanımlanabilir. Genel amaçları 

ise; çalışanları, yüksek performansa özendirmek, verimliliği arttırmak, 

rekabet üstünlüğü elde etmek, çalışma hayatı kalitesini geliştirmek, yetenek 

ve yaratıcılığı geliştirmek ve yasalar uygun iş görmek şeklinde ifade 

edilebilir[12]. Stratejik insan kaynakları yönetiminde üç temel hedef 

bulunmaktadır. İnsan Kaynağını planlama, İnsan Kaynağını motive etme 

veya isteklendirme ve devamlılığı sağlamaya yönelik İnsan Kaynağını 

koruma[13]. 

Stratejik insan kaynakları yaklaşımını, geleneksel insan kaynakları 

yönetiminden ayıran en temel özellikler; insan kaynaklarını ilgilendiren tüm 

faaliyetlerin örgüt kültürü stratejilerine uygun olarak holistik bir yaklaşımla 

ele alınması ve insan kaynakları fonksiyonlarına ait tüm alt başlıkların iç ve 

dış çevre koşulları göz önünde bulundurularak planlanmasıdır. 

Stratejik insan kaynakları yönetiminin temel işlevlerini de;  

• Planlama,  

• Kadrolama,  

• Değerlendirme ödüllendirme,  

• Yetiştirme-geliştirme,  

• İş sağlığı ve güvenliği,  

• Endüstri ilişkileri  

• Şeklinde tanımlamak mümkündür.  

Bu işlevleri gerçekleştirirken bir takım ana ilkelere göre faaliyetlerin 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

• Liyakat,  

• İnsana değer verme,  

• Yansızlık,  

• Eşitlik,  
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• Gizlilik,  

• Açıklık,  

• Bilimsellik,  

• Güvence ve yetiştirme –geliştirme bu ilkeleri oluşturan öğelerdir [12]. 

Günümüzde stratejik insan kaynakları yönetimi, kurumların önemli bir 

rekabet aracı olarak kabul görmektedir. Kaliteyi yükseltme, yenilikçi olma ve 

maliyetleri en düşük seviyede tutmaya yönelik rekabet stratejilerinin 

gerçekleşmesi için insan kaynakları yönetimini etkili ve verimli kullanmak, 

rakiplere karşı rekabet avantajı yaratma açısından oldukça önem arz 

etmektedir.  

Stratejilerin tasarlanması kadar, pratikte stratejilerin hayata geçirilmesi de 

tüm faaliyetlerin sayısal çıktılarını elde etmek için gerek şart olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Masa başında ve sahada yapılan bütün bu çalışmaların ana amacı ise, 

kurumun rekabet gücünü arttırarak, sürekliliği temin etmektir.  

4. İş Sürekliliği Yönetiminde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin 

Yeri 

İSY yaklaşımı felsefe olarak, örgütteki tüm iş görenlerin, kendi iş 

tanımlarına ilave olarak olası kesinti durumları için de ikinci bir görev 

tanımlarının olmasıdır. Bu duruma yönelik gerekli temel yetenekleri, 

eğitimler ve egzersizlerle öğrenmek ve düzenli olarak tekrarlamak suretiyle, 

olası iş kesintisi durumlarında tanımlı olan ikinci fonksiyonlarını ifa ederek, 

işletmenin en az zararla ve mümkün olan en kısa sürede rutin faaliyet 

düzenine dönmesine katkı sağlamaktır. Organizasyonlarda İSY genellikle 

tesis yönetimi, güvenlik ve emniyet sorumluları ya da idari işler yöneticileri 

uhdesinde yürütülen çalışmalar olarak görülmektedir. Ancak “İş Sürekliliği 

Yönetimi”, stratejik yönetim anlayışının kilit bir parçasıdır. Bu nedenle, 

mutlaka kurumda bulunan en üst düzeydeki yöneticinin liderliğinde, insan 

kaynakları ve/ve ya stratejik yönetim departmanlarının öncülüğünde 

yürütülmesi gereken kritik bir faaliyettir [15]. 

Olası bir iş kesintisi durumunda, örgütün yönetimi, süreçleri ve 

çalışanları üzerinde birtakım olumsuz etkilerin oluştuğu bilinmektedir. Bu 

olumsuz durumun hızla düzeltilmesi çalışmalarında özellikle insan 

kaynakları fonksiyonu, inisiyatif alarak önemli bir rol üstlenecek altyapı ve 

bilgi birikimine sahip bir departmandır. Olası bir acil durum ve ya iş 

kesintisinde, yönetimi sağlamak üzere insan kaynakları yönetiminin yönetici 

ve liderlerin yanı sıra acil durum planlamasıyla ilgili stratejilerinin 

belirlenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesinde kritik bir rol 

oynamalıdır[9]. 
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Kurumlarda oluşması muhtemel bir takım iş kesintileri sonucu farklı 

etkileri olabilecek durumlar yaşanabilir. 

Bunlardan bazıları:  

 

İSY kapsamında değerlendirilen tüm bu olumsuz hususların etkisi, 

stratejik insan kaynakları felsefesi yardımıyla en aza indirilebilir. İş 

sürekliliğine bağlı olası kesinti durumlarında organizasyonun tüm bileşenleri 

üzerinde yaşanabilecek bir takım olumsuz etkileri, stratejik insan kaynakları 

yaklaşımı ile doğru bir şekilde yönetmek mümkün olabilir[16]. Bu konuyu 

aşağıda görsel olarak tablo 1’deki gibi ifade etmek gerekirse; 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organizasyon içindeki panik,  

• Kilit personel ve bilgi kaybı,  

• İşgücünde yüksek işten ayrılma oranı,  

• Düşük performansa neden olan moral ve motivasyon 

eksikliği,  

• Sağlıkla ilgili giderlerin artması,  

• İnsan kaynakları ile ilgili maliyetli hukuk davalarının 

artması,  

• Olumsuz itibar ve imaj kaybı, yanlış bilgi akışı,  

• Liderlik ve inanç kaybı,  

• Müdahale ve iyileştirme aşamalarında psikolojik sorunların 

artışı ve yönetim zorlukları,  

• İşe alımları iptal etme,  

• Planlanmış eğitim programlarının iptal edilmesi.  
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Tablo 1: İş kesintisinin birtakım etkileri ve İnsan kaynakları yönetimi 

çözümleri 

İş Kesintilerinin Organizasyon ve 

Çalışan Üzerine Olası Etkiler 

Stratejik İK Yönetimi ve 

Uygulamaları 

Organizasyon içindeki panik Planlama takımı oluşturulması 

Kilit personel ve bilgi kaybı 
Yetenek yönetimi ile çalışan 

bağlılığının geliştirilmesi 

İşgücünde yüksek işten ayrılma 

oranı 

Eğitim ve profesyonel gelişim 

desteği 

Düşük performansa neden olan 

moral ve motivasyon eksikliği 

Çalışan destek programları, 

psikolojik destek, koçluk ve 

mentorluk faaliyetleri 

Sağlıkla ilgili giderlerin artması 
Sigorta firmaları ile poliçe 

güncelleme faaliyetleri 

İK ile ilgili maliyetli hukuk 

davalarının artması 
Çalışanlar ile uzlaşma 

Olumsuz itibar ve imaj kaybı 
Outplacement politikasının 

yeniden düzenlenmesi 

Yanlış bilgi akışı 

Tüm dâhili iletişim kanallarının 

ve uygun sosyal medya 

kanallarının kullanımı 

Liderlik ve inanç kaybı Söylenti yönetimi 

Müdahale ve iyileştirme 

aşamalarında psikolojik sorunların 

artışı ve yönetim zorlukları 

Mentorluk 

 

İSY planlama çalışmaları yapılırken, özellikle insan kaynakları birimleri 

etkin bir rol üstlenmelidir. Bu planlama faaliyetleri sırasında, yöneticilerin ve 

çalışanların fiziksel, zihinsel ve psikolojik durumlarını, göz önünden 

bulundurarak söz konusu çalışmaları gerçekleştirmelidirler.  

Aşağıda önerilen faaliyetler İSY göz önünde bulundurularak bu kapsam 

içinde değerlendirilebilir. 
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• İşe alım süreçleri İSY göz önünde bulundurularak yeniden 

düzenlenmelidir.  

• İş analizi kapsamında iş tanımı, iş gerekleri ve iş değerlemesi 

gibi alt unsurla da dâhil olmak üzere yeniden değerlendirilerek 

güncellenmelidir.  

• Yeni teşvik ve ödüllendirme planları geliştirilmelidir.  

• Organizasyondaki özel yeteneklere yönelik geliştirme 

programları tasarlanmalıdır.  

• Uzun dönem hedeflere ulaşmak için kısa dönem hedefler tekrar 

gözden geçirilerek güncellenmelidir.  

• Uzun dönem hedefler yeniden gözden geçirilerek 

güncellenmelidir.  

• Stratejik hedeflere daha kolay ulaşmak amacıyla, küçük 

adımlardan oluşan bir yapıya dönüştürülmelidir.  

• Organizasyonun sürekliliğini engelleyebilecek en küçük hata ya 

da ihmal göz önünde bulundurularak, gerekli düzeltici faaliyetler 

zamanında ve uygun biçimde yerine getirilmelidir. 

İş sürekliliği konusundaki faaliyetleri yürütebilmek için, İSY konusunda 

belirli bir düzeyde akademik alt yapıya sahip olmak gereklidir. Özellikle 

insan kaynakları profesyonellerinin, İSY konusunda inisiyatif kullanarak, bu 

çalışmalara liderlik etmeleri için hem teorik olarak hem de uygulamaya 

yönelik olarak temel yetenekleri arasına İSY yetkinliğini de eklemeleri 

faydalı olacaktır. Her ne kadar İSY konusu, genellikle güvenlik ve idari 

işlerle ilgili departmanlar tarafından yürütülüyor olsa da,  İSY fonksiyonu 

temelde insan kaynakları departmanlarının öncülüğünde yürütülmesi gereken 

faaliyetlerdir. 

5. İş Sürekliliği Yönetiminde İletişimin Önemi 

İş sürekliliği faaliyetlerini yöneten yöneticiler, çalışanlarına, 

hissedarlarına, medyalarına ve paydaşlarına liderlik etmekten sorumludur. 

Yaşanması muhtemel olumsuz durumlar esnasında, panik, karışıklık ve kaos 

ortaya çıkabilir ve her durumda soğukkanlı bir şekilde sakin kalmak bu 

konuda görev alan yöneticinin temel özelliklerinden bir tanesidir. İş 

sürekliliği yöneticilerinin acil bir durumu yönetmek için kullanabileceği 

önemli bir beceri, doğru ve etkili iletişimdir[17]. İSY’de iletişim, ana alt 

konular içerisinde önem derecesi en yüksek olanlardan biridir. Özellikle tüm 

görev alanlarında ve ya evrelerde etkin olarak kullanılması gereken, 

müdahale aşamasında ortak bilgi merkezi adı ile ayrı bir birim olarak faaliyet 
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gösteren ve “Kamu Bilgilendirmesi” görevini yürüten kritik bir 

fonksiyondur.  

İletişim yönetimi ile[18];  

• Eğitim ve bilgilendirmek,  

• İnsanların davranışlarını ve alışkanlıklarını değiştirme,  

• İnsanları eyleme çağırmak,  

• Toplum içinde kurumunuz hakkında olumlu etki yaratmak, 

• Bilinçlendirme kampanyaları düzenlemek ve geliştirmek, 

• Bilgiyi toplamak, kontrol etmek ve dağıtmak,  

• Medya elemanları ile uyumlu çalışmak  

• İletişim kanallarını açık tutmak, 

• Perde arkasındaki olayları/kişileri ortaya çıkarmak  

amacıyla yapılan faaliyetlerdir.  

Ayrıca, olası iş kesintisi durumlarının yönetimi sırasında yani müdahale 

aşamasında kurulan ortak bilgi merkezi (Joint Information Center-JIC) de 

konuyla ilgili olarak değinilmesi gereken bir diğer temel husustur. Afet ve 

acil durum yönetim merkezleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma 

birlik müdürlüklerinde yerleşmiş, 24 saat esasına göre çalışan, telsiz 

sistemleri dâhil çeşitli iletişim sistemleri/cihazları ile donatılmış ve bu 

sistemleri kullanma yeterliliğine sahip personelin görevlendirildiği merkez 

olarak literatürümüzde tanımlanmıştır[19].  Yani iş sürekliliği kapsamında 

kurum içinde müdahale aşmasında faaliyete geçirilen acil durum yönetim 

merkezi  (Emergency Operation Center) ile olay komuta merkezi (Incident 

Command Center) arasındaki iletişimi sağlayan bir fonksiyondur.  

Bunun yansıra bu merkez;  

• Çok farklı kurum ve kuruluştan gelen bilgilerin eşgüdümünü 

sağlar,  

• Haber ve bilgilerdeki çelişkileri en aza indirir,  

• Basın ve yayın organlarının ihtiyaçlarını karşılar  

• Basın ve Halkla İlişkiler çalışanlarından en iyi şekilde 

yararlanılmasını sağlar.  

İletişim yönetimini doğru ve hızlı bir şekilde sağlıklı yürütmek için 

planlama yapmak esastır. Plan, kurumun afet ve /veya acil durumlarda yani 

iş kesintisi yaşanan zamanlarda nasıl iletişim kuracağını ve olayı nasıl ele 

alacağını açıklamalıdır[20].  
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• Halkı bilgilendirme, harekete geçirme, yapılan çalışmaların 

verimliliğini değerlendirme,  

• Acil durum planlarının ekine Basın ve Halkla İlişkiler 

açıklamalarını hazırlama,  

• Basın ve yayın organları ile devamlı iletişim halinde olma,  

• Zaman ve bütçe kısıtlamalarına karşın değişik kaynaklar temin 

etme ve planlar geliştirme, 

• Kurumun gündemde kalması ve imajının kuvvetlenmesi için 

çalışmalar yapmak gibi unsurları içermelidir.  

Özellikle müdahale aşamasında etkin olarak kullanılan ortak 

bilgilendirme merkezi vasıtası ile iletişimin etkin ve verimli bir şekilde 

yürütülmesi mümkündür. Ortak bilgilendirme merkezi, sahadan gelen tüm 

bilgileri organize etme, entegre etme ve koordine etme mekanizmasını 

sağlar. Eldeki planları, protokolleri ve prosedürleri kullanarak ilgili tüm 

paydaşlar arasında zamanında, doğru, erişilebilir ve tutarlı iletişimi temin 

eder. Bu yapıyı şekil 2’deki gibi bir organizasyon şemasında görmek 

mümkündür[21]. 

 

 

Şekil 2: Ortak Bilgilendirme Merkezi (Joint Information Center-JIC) 

Organizasyon Şeması 

Kamu Bilgilendirme Yöneticisi 

Bilgi Toplama 

Birimi 

Bilgi Dağıtma 

Birimi 

Operasyon 

Destek Birimi 

İrtibat Görevlisi 

İrtibat Birimi 

Medya İzleme 

Strateji 

Araştırma 

Ses-Görsel 

Müdahale 

Medya ilşk. 

Brifing 

Web destek 

Destek 

Medya org. 

Özel İhtiyaç 

İdari işler 

Saha iletişimi 

Halkla İlişkiler 
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6. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde İletişimin Rolü 

Güçlü bir kurum kültürünün oluşturulup korunmasında özen gösterilmesi 

gereken en önemli nokta, etkili örgütsel iletişimdir. Örgüt içi iletişimin asıl 

işlevi kurum kültürünü güçlendirmektir [22]. Kurum kültürünü güçlendirme 

konusunda en büyük sorumluluk ta insan kaynakları yönetimi 

fonksiyonundadır. Örgüt içi iletişimin etkili ve verimli bir şekilde 

yönetilmesi için, bu konuyla ilgili planlama ve uygulamaya yönelik tüm 

faaliyetler insan kaynaklarının yürütmesi gereken temel görevleri arasında 

yer almaktadır. 

Stratejik insan kaynakları yönetimi yönünden iletişimin önemini birtakım 

başlıklar altında toplamak gerekirse; 

• İletişim, kişiler ve gruplar arasında gerekli ilişkilerin kurulmasına ve 

bir bütün olarak işletmenin faaliyet göstermesine imkân tanıma ve 

işletme içerisinde ortak bir anlayış yaratma yönünden önemlidir. 

• Kişileri örgüt amaçları yönünde etkili bir biçimde çalışabilmeleri için 

aralarındaki uyumu ve işbirliğini gerçekleştirme yönünden önemlidir. 

• Örgütlerin etkin bir biçimde yönetilmesine yardım eden bir yönetim 

aracıdır. 

• Yöneticilerin doğru ve hızlı karar almalarına yardımcı olan önemli bir 

unsurdur. 

• Organizasyonun başarısı, tüm faaliyetlerin özünü oluşturan iletişim 

etkinliğinin sonuna kadara başarılı bir şekilde yararlanılması ile 

mümkündür[14]. 

İnsan kaynakları yönetiminin başarısı için etkin iletişimin koşulları şu 

şekilde sıralamak mümkündür. 

• Etkin iletişim kanallarını oluşturma 

• Açık ve şeffaf yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi 

• Katılımcı yönetim anlayışı 

• İş hedef gruplarının bilgilendirilmesi 

• Çalışanların eğitilmesi ve yabancılaşmanın önlenmesi 

Kişiler arası sağlıklı iletişimi sağlamaya yönelik olarak, kişilerin 

kendisini ve başkalarını anlama ve kendilerini anlatma konusunda, 

kendilerini nasıl gördüklerini net olarak bilmek önemli bir husustur. Bu 

kapsamda, Johari penceresi ismi ile literatüre girmiş olan ve “bilinmeyen 

alan” olarak da isimlendirebileceğimiz, kişilerin birbirlerini anlamada ne 
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kadar açık olup olmadıklarını belirlemeye yarayan bir metot mevcuttur. Bu 

metodu bir öz yeterlilik değerlendirmesi ve ya analizi olarak tanımlamak 

yanlış olmaz. Kişinin kendisi hakkında neleri bilip bilmediğinin yanında 

başkalarının kendisi hakkında neler bildiğini tanımlayıcı bir yaklaşımdır. 

Aşağıdaki tabloda yer alan dört farklı ifadeden biri olan “bilinmeyen” olarak 

ifade edilen bölümün küçük olması hedeflenir[23]. 

Ayrıca kişinin bilinen alanını genişletmesi için yani başkaları ile sağlıklı 

ve etkin bir iletişim içerisinde olması için, geri bildirim alması gerekir. 

Başkaları tarafından bilinen özelliklerinin artmasına yönelik olarak ta kişinin 

ve başkalarının bildiği sıfatları daha fazla göstermesi önerilir [24]. Bu hususu 

aşağıda Tablo 2’de gösterildiği gibi ifade etmek mümkündür. 

Tablo 2: Jorahi penceresi yaklaşımı 

 

Organizasyonlarda, iletişimin etkili ve verimli bir şekilde yönetilmesi 

sayesinde çalışanlar ve yöneticiler; 

• Neyin önemli olduğunu,  

• Nelerin beklenildiğini,  

• Değişim nedenlerini,  

• Nelerin doğru ya da yanlış olabileceğini, 

• Organizasyonun nasıl işlediğini öğrenirler.  

Bunula birlikte iletişim; 

• Organizasyonlarda bilgilendirmeyi ve görüş alışverişini,  

• Öğrenmeyi, 

• Rehber olmayı,  

• Dinlemeyi ve cevap vermeyi sağlar.  

Tüm bu unsurların birleştirici noktası insan kaynakları yönetimi 

faaliyetleridir. Dolayısıyla insan kaynakları uygulamalarının etkili ve verimli 
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yürütülmesi iletişim etkinliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlayan 

en önemli faktör olarak ortaya çıkmakladır.  

7. Yorum Ve Öneriler 

Rutin işleyişin olduğu zamanlarda da, herhangi bir acil durum ve ya iş 

kesintisi yaşandığı zamanlarda da iletişim, bir yöneticinin elindeki en güçlü 

yönetim araçlarından biridir. Her iki koşulda da doğru ve sağlıklı bir iletişim 

olmadan yanlış bilgi ve iletişim bozukluğu gelişebilir. Bunun sonucunda 

istenmeyen dramatik durumlarla karşılaşılabilir. Stratejik insan kaynakları 

yönetimindeki iletişim yaklaşımı ile iş sürekliliği yönetimindeki iletişim 

yönetiminin benzer özellikler gösteren bir karakteristiği sahip olduğu 

anlaşılmaktadır. Olağan zamanlarda yapılan iletişim faaliyetleri gibi olası 

kesinti durumlarında ya da acil durumlarda da, çalışanlar, müşteriler, 

hissedarlar ve diğer paydaşlarla iletişim kurmak, kurumun itibarı ve 

devamlılığını temin etme noktasında kritik bir rol oynar. Etkili iletişimi 

kullanarak, çalışanlar kendilerinden sadece ne beklenildiğini değil aynı 

zamanda acil durumlar sırasında rolleri hakkında da bilgi sahibi olabilirler. 

Benzer şekilde, kesintisiz ve doğru bilgi akışını temin ederek, ilgili tüm 

paydaşların bilgilendirilmesi ve gerektiğinde yardımlaşmayı sağlayacak 

planlama çalışmalarının yapılması sağlanabilir. İletişimin doğru bir şekilde 

kullanılması ile şeffaf ve güvenilir bir yönetim sergilemek mümkün olabilir. 

Hem stratejik insan kaynakları yönetiminde iletişim hem de iş sürekliliği 

yönetimindeki iletişim temel benzerlikler üzerine kurgulanabilir olsa da, her 

organizasyonun kendine has olan dinamiklerinden dolayı bu çalışmaların 

organizasyona özel olarak gerçekleştirilmesi, istenilen hedefe ulaşılması 

bakımından önemlidir. Genel olarak bakıldığında, kitle iletişimi, kamusal 

iletişim ve bireyler arası iletişimin her iki konuda da önemli yer teşkil ettiği 

görülmektedir. Bu üç kategorik iletişim biçiminin aynı metodoloji ile 

tasarlanması hem planlama açısından hem de uygulamaya yönelik olarak 

büyük kolaylık sağlayabilir. Her iletişim yöntemi için kullanılacak iletişim 

araçları, insan kaynağı, finans kaynağı ve gerekli malzeme ile ekipman 

kaynağı önceden belirlenip bir plan dâhilinde oluşturulması halinde, iletişim 

fonksiyonunun kesintisiz ve doğu bir şekilde gerçekleşmesini temin edebilir. 

Bu yaklaşımla oluşturtulacak metodolojiyi düzenli egzersiz ve tatbikatlar iler 

test ederek olası eksiklikler ve zayıflıklar kolaylıkla görülerek hızlı bir 

biçimde düzeltici faaliyetler ile giderilebilir. Bu noktada tüm bu faaliyetlerin 

ürütülmesi insan kaynakları fonksiyonun üzerinde olacaktır. Dolayısıyla 

yukarıda bahsedilen tüm unsurların hakkıyla yerine getirilebilmesi için insan 

kaynakları yöneticilerinin ve çalışanlarının da belirli temel yeteneklere sahip 

olması beklenmelidir. Bu kapsamda İnsan kaynakları yönetici ve 

çalışanlarının iş sürekliliği konusunda belirli bilgi ve tecrübeye sahip olması 

kritik bir husus olarak karşımız çıkmaktadır.  
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1.Giriş 

 Yöneticiler meşruiyetlerinin devamı için daima yönetilenlerin ne 

istediğini ve düşündüğünü öğrenmek istemişler ve yönetilenler de 

ihtiyaçlarını yöneticilere iletme çabası içinde olmuştur. Demokratik sistemde 

özellikle sosyal, ekonomik, siyasal vb. haklar veya kazanımlar açısından 

talebi olan ve bu talebinin önemsenmediğini düşünen insanlar gerek 

yöneticilere gerekse diğer insanlara seslerini duyurabilmek için yazılı ve 

görsel medyanın da çok önem verdiği toplantı, gösteri ve yürüyüşü sıklıkla 

kullanmaktadır. 

 Kolluk bu olaylarda topluluğun yasalara uygun faaliyetini yürütmesi, yasa 

dışına çıkıldığında ise eylemine son vermesi amacıyla devlet iradesi ve 

gücünü temsil etmektedir. Toplumsal olayların oluşum yönünden kökeninde 

kolluğun hiçbir fonksiyonu yokken genelde devleti temsilen başka kimse 

olmadığı için kolluk bir taraf olarak topluluğun karşısına çıkmaktadır. 

Toplumsal olaylarda kanunlar çerçevesi içerisinde her türlü baskıya, eyleme, 

şiddete karşı soğukkanlı ve sabırlı olması gereken kolluk topluluğun 

yönlendirilmesinde önemli ve etkin bir rol üstlenebilir.   

 Medya mensupları kamuoyunu bilgilendirmek gibi önemli bir görevi 

yerine getirirken, genelde kolluğu toplumsal olaylarda sadece şiddet eğilimini 

öne çıkaran yönüyle vermesi, kolluk ve onun temsil ettiği idarenin imajını 

ulusal ve uluslararası kamuoyu önünde zedelemektedir. Kolluğun da 

toplumsal olaylarda en çok eleştiriye maruz kaldığı husus zor kullanma 

yöntem ve teknikleridir.  

 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin, “ifade özgürlüğü” başlıklı 10 uncu 

maddesine göre; “herkes düşünce ve düşünceyi açıklama hürriyetine sahiptir. 

Bu hak, kanaat hürriyetini kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları 

söz konusu olmaksızın, haber veya fikir almak veya vermek serbestîsini de 

içerir”. Ayrıca sözleşmenin bu maddesi, devletlerin radyo, televizyon ve 

sinema işletmelerini izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir. “Dernek 

kurma ve toplantı özgürlüğü” başlıklı 11 inci maddesi ise “herkesin asayişi 

bozmayan toplantı yapma, dernek kurma, çıkarlarını korumak için 
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başkalarıyla birlikte sendika kurma ve sendikalara katılma hakkının 

bulunduğunu, güvence altına almaktadır”. 

 Bu sözleşmede toplanma, dernek ve sendika kurma hürriyetine 

getirilebilecek sınırlamalar; milli güvenliğin, kamu güvenliğinin, genel 

sağlığın, genel ahlakın, başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması, kamu 

düzenini koruma ve suçların önlenmesi gibi meşru amaçlardan birine yönelik 

olması durumunda mümkün olabilmektedir.  

 Anayasamızın 26 ve 34 maddeleri ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu bu hak ve özgürlükleri detaylı olarak düzenlemiştir. 

 Toplumsal olaylarda kolluk devlete yönelik kitle hareketlerini meşru 

sınırlar içerisinde tutma görevinin yanında, gösteri yapan kitlelerin 

demokratik haklarını korumakla da görevlidir. Kolluğun göstericilerin 

kanunlardan doğan haklarını kullanmalarına saygılı ve yardımcı olması 

gerektiği gibi aynı zamanda bu tür gösterilerin kontrolden çıkarak 

başkalarının mal ve can güvenliğini ihlal etmesini önlemelidir.  

 Günümüzde özellikle kitle iletişim araçlarının tüm dünyayı kapsaması ve 

mesajların insanlara rahatlıkla ulaştırılabilmesi kitlelerin belirli amaçlar 

doğrultusunda çok hızlı ve kolay bir şekilde yönlendirilmesine olanak 

sağlamaktadır. Özellikle son yıllarda Fransa’da meydana gelen (yabancı 

kökenli Fransız vatandaşların ayaklanması) olayları ile Arap ülkelerinde baş 

gösteren ayaklanmalar, toplumsal olaylarda kolluk kuvvetlerinin proaktif bir 

yaklaşım sergilemesinin zorunlu olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.   

2. Topluluk ve Psikolojisi  

 Toplumsal olaylarda etkin bir şekilde görevini yapabilmesi için kolluğun 

topluluğun ne demek olduğunu, topluluk psikolojisini, topluluğun ahlak, örf, 

adet, din değerlerini çok iyi bilmesi gerekmektedir. 

 Kitleler kalabalıklar ve topluluklar olarak ikiye ayrılmakla birlikte 

toplumsal olayların özneleri genelde topluluklar olarak ele alınmaktadır. 

 Topluluk birbirleriyle birtakım ortak özellikler taşıyan ve aralarında ortak 

menfaat ilişkileri olan insanlar tarafından oluşmaktadır. Topluluk üyeleri 

birbirlerini belli ölçüde tanırlar, topluluk tarafından kabullenilmek ve bu 

statüyü koruyabilmek için, kendisini topluluğun belirlediği kurallara uymak 

ve bu kurallara bağlı olarak hareket etmek zorunda hissederler. 

 Hallahan (2000) örgütlerin halkla ilişkiler uyguladığı kitleyi “Haberdar 

Kamu, Uyanmış Kamu, Pasif kamu ve Aktif Kamu” olarak 4 gruba ayırmış 

5. Grup olarak da kamu olmayanlar diye tasnif yapmıştır. Bu sınıflandırmaya 

göre toplumsal olayların özneleri olan gruplar aktif kamuya girmektedir. 

Hallahan’a (2000) göre; 
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“Aktif kamuların yani yüksek düzeyde bilgi ve ilgi sahibi 

kamuların formel yapılarla ve liderlerle birlikte bilgi ve 

işbirliği yapabilme düzeyleri yüksektir.  

Örgütler aktif kamuların dikkatini çekmek veya onları iletişim 

için ikna etmeye çalışmak zorunda kalmazlar.  

Aktif kamular potansiyel olarak konuşan ve saldırgandır.  

Örgüt bunların taleplerini kabul eder, destek ve bakım 

sağlayabilir, diyalog kurabilir, liderleriyle görüşüp anlaşabilir, 

kendi politikalarını değiştirebilir.”  

Başka bir bakış açısıyla ele alacak olursak ise kolluğun karşılaştığı 

toplulukları, amaçlarının muhataplarına bağlı olarak ikiye ayırabiliriz; 

Memur maaş zamlarını protesto eden memurlar veya özelleştirilen kurumun 

işçileri gibi “devlete yönelik beklentisi olanlar” ve su anlaşmazlığı olan iki 

farklı köy veya kan davası güden iki aşiret gibi “başka gruplara karşı 

beklentisi olan” topluluklar.  

  İçişleri Bakanlığının yayınladığı Toplumsal Olay ve Provokasyonları 

Önleme Rehberinde topluluğu “liderler, kışkırtıcılar, psikopatlar (atılganlar), 

destekleyiciler ve seyirciler” olarak çeşitli unsurlara ayırmıştır. Bu rehberde 

“Atılganlar için kitlenin bir araya geliş amacı umurlarında değildir.  İkna 

edilmeleri mümkün değildir. Engelleyici tavırlardan nefret ettiklerinden, 

kendilerinin kabullenildiğini hissettiren, şefkatli ve sıcak davranışlarla 

kitleden uzaklaştırılmaları veya farklı bir amaca yönlendirilmeleri gerekir.” 

şeklinde tanımlanmıştır (TC İçişleri Bakanlığı, 2005). Kitlenin cazibesiyle 

toplanan insanlar, kitle psikolojisinin büyülü atmosferi içinde, provokatörler 

ve atılganların tetikleyici davranışlarından etkilenerek, kendilerini kitle 

hareketinin içinde buluverirler. Etkilenmenin düzeyi, etkilenen kimsenin 

kişilik yapısına ve kitlenin etki gücüne göre değişir. Seyircilerin topluluğa 

kattıkları somut bir şey olmamakla birlikte topluluğa moral ve motivasyon 

sağlarlar. 

 İnsanlar bir grubun üyesi olunca bu gruba mensup olmasından dolayı çok 

farklı bir psikolojik yapı içerisine girer. Kolluğun toplumsal olaylar 

karşısında etkili olarak hareket edebilmesi, toplumun psikolojik özelliklerini 

objektif şekilde tespit edip bu doğrultuda önlemler almasına bağlıdır. 

“Kitleleri iyi tanıyan ve kitlesel eylemlerde davranış tercihlerini önceden 

bilen kolluk yöneticileri hangi tür bir müdahâlenin grubu dağıtmada veya 

pasifize etmede etkin olacağını önceden kestirebilir” (Cinoglu ve Güneş, 

2009). Algı odaklı psikoloji teorisi olan Gestalt İlkelerine göre “Bütün, 

kendisini oluşturan parçaların toplamından bağımsızdır.” Bu teori 

kapsamında topluluklar kendilerini oluşturan bireylerden sosyolojik ve 

psikolojik açıdan farklıdırlar. Yani topluluklar kişisel kural, karar alma ve 
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uygulama süreçlerinden farklı olarak kendi kurallarını, karar alma 

stratejilerini ve uygulama yöntemlerini oluşturur. Le Bon’a (2001) göre kitle 

psikolojisi sadece bireyin bir uyarana tepki olarak verdiği ya da mesaj yüklü 

her türden davranışı olan sosyal davranışları ile ilgilidir. İnsanlar standart 

sosyal varlık olarak gelişimini sağladığı ve sapma davranışı göstermediği 

sürece bireysel olarak doğru ve yanlışı ayırt edebilecek niteliktedir.  Ancak, 

bireyi çevreleyen bir grubun içerisinde, onun norm ve değerlerinden saparak 

alternatif bakışları dillendirmek imkânsıza yakın derecede güçtür (Tarhan, 

2010). Bu iletişimde suskunluk sarmalı kuramı ile de paralellik arz eder. 

Suskunluk sarmalı kuramında;  

‒ Sapkın bireyler, toplum tarafından dışlanmakla tehdit edilir, 

‒ Bireyler sürekli olarak dışlanma korkusu duyarlar, 

‒ Bu korku bireyin içinde bulunduğu fikir ortamını değerlendirmesine 

yol açar, 

‒ Bu değerlendirme sonucunda fikrini ya açıklar ya da gizler, 

‒ Bu dört varsayım bir arada ele alındığında bunlar kamuoyunun 

oluşmasında, sürdürülmesinde ve değişmesinde etkilidir.  

Bu nedenlerle insanlar, kendi düşünceleri toplumun egemen genel 

düşüncesinden farklı olduğu zamanlarda toplum tarafından dışlanmaktan 

korkarak, kendi görüşlerini dile getirmekten kaçınırlar. Aynı zamanda karar 

alma iradesi de topluluğa devredilir. İletişim alanında Suskunluk Sarmalı 

denilen bu kuram ile başka alanlarda kullanılan Abilene Paradoksu birbiri ile 

benzerlikler göstermektedir. Harvey’in ortaya koyduğu (1974), Abilene 

Paradoksu’na göre bireyler, grubun düşünceleri ile aynı olmasa da diğer 

kişilerin kendi fikirlerini kabul etmeyeceğini, bu sebeple dışlanacaklarını 

düşünmeye meyilli olduklarından diğer grup üyelerinin isteklerini göz önüne 

alır ve kendini ortak hareket etmeye mecbur hissederler. Korkularından 

dolayı kimse gerçek düşüncesini paylaşmadığı ve ortadaki fikre itiraz 

etmediği için grupta ortak bir ses ve uyum ortamı oluşur. Milgram’ın 1961 

yapmış olduğu “İtaat Deneyi” de topluluk psikolojisini ışık tutan 

çalışmalardan biridir. Bu deneyde deneklerin üçte ikisi otoriteye itaat etmek 

adına başkalarına öldürücü düzeylerde elektrik şoku uygulamıştır. Topluluk 

içerisinde kişiler otoriteye itaat hissiyle, sonradan pişmanlık duyabilecekleri 

olumsuz davranışları hiç çekinmeden sergileyebilmektedir.  

 Bu bilgiler ışığında topluluğun davranış kalıplarını şu şekilde 

sıralayabiliriz.  

‒ “Kişi yalnızken duygularını ve kızgınlıklarını kontrol edebilir ancak 

bu yeteneği gruba devrettiği zaman bunu yapamayacaktır.” (Allport, 1924). 

Le Bon (2001) bunu anonimlik olarak ele alır ve kitlede kişi sayısının 

çokluğunun verdiği rahatlık ile sorumluluğun ortadan kalktığı, bireylerin tek 

başına olduklarında frenleyebildikleri duygularını terk ederek yenilmez bir 

güç kazandığını ifade eder. “Kişileri harekete geçiren en önemli etkenlerden 
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birisi de grup içinde iken tanınma ihtimalinin çok zor olduğunu 

düşünmesidir. Topluluğun kimliğine bürünen insan, kalabalığın içinde 

gizlenebileceği, başkası tarafından tanınamayacağını ve yaptıklarından dolayı 

kimsenin kendisini sorumlu tutamayacağını hisseder. Böylece kişi 

yaptıklarının doğruluğunu sorgulamaz” (TC İçişleri Bakanlığı, 2005).  

‒ “Birey kitle içinde, bilinçli kişiliğini kaybederek, bilinçaltı ile hareket 

eden yeni bir kişilik oluşturur ve bu kişiliği kaybettiren operatörün bütün 

telkinlerine açık hâle gelir, kendisinin bütün seciye ve alışkanlıklarına aykırı 

işler yapabilir” Le Bon’un (2001). Diğer bir deyişle Kişiler “bir grubun 

yaptığı telkin neticesinde fikir oluşturmaya yatkın olacak şekilde 

sosyalleştirilirler. Oluşturulan fikirler tetikleyici söylemlerle desteklendiğinde 

bireylerin suç işleme olasılıkları oldukça yükselecektir” (Allport, 1924). 

Grubun niceliği kalabalığa karşı konulamaz bir kudret hissi verir. Kitle içinde 

kalabalığın kendisine verdiği güç ve kuvvet ile kişiler aldıkları telkinlere 

karşı çok hassaslaşır. 

‒  “Topluluk içerisinde kişinin düşünce şematiği ve süreçleri oldukça 

basitleşir. Bir de doğru-yanlış ayrımını yapmanın ahlaki sorumluluğu da 

üyesi olunan gruba devredildiğinde, davranış tercihlerini yapmada mantık 

silsilesi yerine duygular hâkim olacaktır. İşte bu noktada büyük zararlar ve 

mağduriyetler doğuran suçlar işlenebilmektedir.” (Allport, 1924) 

‒  “Kitleler basit hisleri kabul ederler ve siyah-beyaz görüşleri vardır. 

Kitlelerde mutlak hakikatler veya mutlak hatalar vardır. Bilindiği üzere fert 

diğerleriyle tartışır ve uzlaşır ancak kitleler asla tartışmazlar.” (Allport, 1924) 

“  

‒  “Bireylerin sanki hipnoz olmuş gibi karşılıklı olarak birbirlerinin 

duygu ve davranışlarını taklit ederler. Bu durumda birey kendi çıkarlarını 

topluluğun çıkarına kolayca feda edebilir.” Le Bon’un (2001).  

‒ Topluluk içerisinde bulunarak, topluluk adına veya topluluğun 

hareketi esnasında yapılan eylemlerde şiddet ve suç içeren hareketleri icra 

eden kişiler sorumluluğu tüm grup üyelerine paylaştırmaktadırlar. Böylece 

vicdani olarak pişmanlık, hukuki olarak da sorumluluk duygusunu çok düşük 

oranda yaşamaktadırlar ve topluluk/grup/örgüt içerisindeki mevcudiyetini 

veya üyeliğini sorgulamadan devam ettirmektedirler. Sorumluluğu 

Paylaştırma olarak adlandırılan bu durumu ortaya koyan bilimsel çalışmalar 

bunun iki savunma mekanizması ile oluştuğunu ileri sürmektedirler. 

Bunlardan biri kişinin kendini topluluk içerisinde   kimliğinden arındırarak 

şahsiyetsizleştirmesi, ikincisi ise gerçekleştirdiği eylemin nesnesinin 

kimliğinden arındırarak şahsiyetsizleştirmesidir. 

‒ Yukarıdaki maddeye paralel olarak Janis grup dışı olanların 

sterotipleştirilmesinden bahsetmektedir. Buna göre gruplar “doğaları gereği 

alanlarında yegâne otorite olmak isteyeceklerinden kendi gruplarından olan 

bireylerin rakip sayılan gruplara kaymaları engellemek amacıyla benzer 
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işlevleri olan diğer grupları olumsuz birer yafta ile damgalayarak, çatışmak 

zorunda kalabileceklerdir” (Janis, 1971). 

‒  “Kalabalık içinde kişi şuursuzlaşır, benliğini yitirerek irade zayıflığı 

gösterir ve kendi karar ve düşüncelerini kontrol edemez bir ruh hali içine 

girer. Söylem ve sloganların etkisiyle, kişinin zihin melekeleri önemli ölçüde 

devre dışı kalır ve kendisine verilen söylemi kendi düşüncesi gibi görmeye 

başlar” (TC İçişleri Bakanlığı, 2005).  

‒ Topluluk halindeki insanların dikkatleri topluluğu yöneten kişiler, 

topluluk bireyleri, provokatörlerin üzerindedir ve kişiler tam bir suskunluk 

sarmalı içerisine girerler. İnsanlar farklı olan düşünce ve fikirlerini, herkesin 

aynı şekilde düşündüğü ve inandığı, dolayısıyla bu fikirlerin doğruluğunun 

kaçınılmaz olduğu hissini taşıyarak kesinlikle dile getiremezler. İnsanların 

eğitim düzeyleri, sosyal statüleri önemini yitirir. Bu nedenle kendilerini ikna 

edecek topluluk dışı konuşmalara pek sıcak bakmazlar. Muhakeme gücü 

yitirildiği için, birkaç cümleyi aşan konuşmalar ne kadar ikna edici olursa 

olsun, anlamsız görülür ve kitlede etki meydana getirmez. Janis’in de 

grubun kontrolünü azaltacak uyaranlara kulak tıkama şeklinde tanımladığı 

bu durumda “grupla ilgili eleştirel fikirler grubun kabuğunu aşıp etkin bir 

biçimde bireylere ulaşamaz; birey dıştan gelen görüş, eleştiri ve fikirleri de 

ancak grupsal damıtma mekanizmalarından sonra edinebilir” (Janis, 1971).  

‒  Kitlelere duygular yön verir. Bundan dolayı topluluk hareketlerini 

idare eden mantık ve zekâ değil daha çok öfke, heyecan, kin ve nefret 

duygularıdır. Normal şartlarda önemsiz olan bazı davranışlar topluluk 

halindeki insanlarda tahrik edici etkiler ortaya koyabilir. Otoriteye karşı 

gelme isteği toplumsal olayda ortaya çıkar. Topluluk eylemsel patlama 

yaşamaya başladığında duygusal gerilim ve heyecan artar. 

‒  “Topluluktaki provokatörler topluluğa onların beklentilerine uyan 

konuşmalar yaparak onları etkilemeye çalışırlar. Önceden propaganda 

yoluyla belli bir kıvama gelmiş olan toplum, bu konuşmaların etkisiyle 

kışkırtıcılar tarafından istenilen şekilde yönlendirilebilirler” (TC İçişleri 

Bakanlığı, 2005).  

‒  Janis’in Dokunulamazlık Hissi olarak tanımladığı gibi “Gruplar 

bireylerine aşırı bir güven duygusuyla sanal bir zırh verirler. Bireyler grup 

üyeliği aktifken yapılanların -yanlış olsalar dahi- herhangi bir yaptırımını 

görmeyecekleri hissine sahiptirler. Bu da gruba aşırı güven, gereksiz 

iyimserlik ve aşırı risk alma cesaretini onlara aşılamaktadır” (Janis, 1971).  

 Tüm bu tespitler göstermektedir ki topluluk halinde hareket eden insanları 

birey bazında düşünerek yöntem geliştirmek fayda sağlamayacağı gibi 

istenilen çözümlerin gecikmesine, hatta hiç oluşmamasına bile neden 

olabilecektir.   
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3. Toplumsal Olaylarda Kolluğun İletişimsel İşlevi 

 İnsanların sosyal, ekonomik, siyasal, ticari gibi çeşitli haklar veya 

kazanımlar açısından gerek yöneticilere gerekse diğer insanlara seslerini 

duyurabilmek için toplantı, gösteri ve yürüyüşü sıklıkla kullandığını daha 

önceden söylemiştik. Toplantı, gösteri ve yürüyüş yapan toplulukların 

taleplerine idare tarafından genelde iki şekilde karşılık verilir: Ya sorunun 

varlığını kabul eder ve talepler doğrultusunda diyalog veya uzlaşma yolu ile 

çözümler üretilir ya da topluluğun isteği kabul edilemez bulunur ve harekete 

geçerek eylemleri bastırır. Bunların haricinde tepkisiz kalma şeklinde bir 

seçenek daha vardır ama bu tepkisizlik sonsuza kadar devam etmeyeceği gibi 

devamında yukardaki iki seçenekten birinin tercih edilmesi söz konusu 

olacaktır. 

 Toplumsal eylemlerde kolluğun rolü; yasal bir toplumsal eylemin 

kamuya, çevreye veya güvenlik güçlerine karşı tecavüze dönüşmediği 

müddetçe huzur ve güven içerisinde icrasını sağlamaktır.  

 Toplumsal olaylar hukuksal boyutu ile değerlendirildiğinde de topluluğu 

ikiye ayırabiliriz: 

a. Yasalara uygun olarak başlayarak sonradan yasadışı olaylara neden 

olan topluluk. Kolluk bu tür faaliyetlerde etkin olarak rol alarak topluluğu 

ikna yöntemleri ile yönlendirebilir ve yasaların dışına çıkılmaması hususunda 

daha faydalı olabilir. 

b. Baştan itibaren yasal olmayan şekilde faaliyete başlayan topluluk. 

Yasal olmayan bir şekilde başlayan faaliyetlerin iki yönden değerlendirilmesi 

kolluk açısından kolaylık sağlar.  

1) Yasal olmasa da kamusal olarak tehlike oluşturmayan ve kamu 

tarafından desteklenen toplumsal olaylar; (İstanbul’da meydana gelen tanker 

faciası sonucu boğazın tanker trafiğine kapatılmasına yönelik yapılan 

toplumsal gösteriler gibi). Bu tür toplumsal olaylarda kolluğun çözüm 

sağlama yönünde ortaya koyacağı yaklaşım ve ikna yöntemleri daha çok işe 

yarar.  

2) Yasal olmadan başlayan ve kamusal olarak tehlike arz eden 

topluluklar; (Terör örgütü sempatizanlarının gösterilerinde olduğu gibi). 

Kolluk bu tür durumlarda çözüm yönünden inisiyatif sahibi değildir. Çözüm 

yönünden etkisi yok denecek kadar azdır. 

 “Toplumsal eylemlere başvuranlar eylemlerini icra ederlerken 

karşılarında sorunlarına çözüm bulabilecek makamların yerine jandarma ve 

polisi bulmaktadırlar. İlgili makamlara aktaramadıkları negatif enerjilerini 

güvenlik güçlerine yöneltmektedirler” (J.Gn.K., 2001). Toplumsal olaylarda 

kolluk olayın ne sebebidir ne de çözümü, ortaya koyduğu çözüm sadece 

topluluğun dağılmasını sağlamak veya yasal mevzuat çerçevesi içerisinde 

topluluğun faaliyet yürütmesi ve topluma güvenlik hizmeti sunmak olabilir. 
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Toplumsal olayın nedeni ekonomik ise çözümü ekonomik, sosyal ise çözümü 

de sosyaldir. 

 Müdahale edilen topluluk ekonomik, sosyal, kültürel, dini inanç, örf, adet 

gibi değişik yapısal değerlere sahip olabileceği için kolluğun uygulayacağı 

yöntemler her zaman aynı sonucu vermeyebilir. Yani kolluk toplumsal 

olayların karşısında durumsallık yaklaşımına göre hareket etmelidir. Bunun 

için de karşısındaki hedef kitleyi çok iyi analiz etmeli ve bilgi toplamalıdır. 

Bu analiz ve bilgi sonucunda topluluğun hukuk kuralları içinde kalmalarını 

ve suç oluşmadan eylemlerini sonlandırmalarını sağlamak için ikna çabaları 

yürütülür. Bu ikna çabasının ilk basamağı sözsüz ve sözlü iletişimdir. Sözsüz 

iletişim kolluğun teçhizatı, kıyafeti, müdahale araç ve gereçleri, mevcudu ile 

tertiplenme şekli ve hareketleridir. Sözlü iletişim ise topluluğa yönelik hitap 

ve söylemleridir. 

 Bu çalışmada ele alınan husus topluluğa yönelik oluşturulan sözlü iletişim 

çabalarıdır. 

 Kolluğun topluluk karşısında otoritesinden taviz vermeden daha 

uzlaşmacı davranması topluluktaki ılımlı kişilerin güvenlik güçlerine 

desteğini arttırarak kazanılmasına önemli etki yapacak ve provokatörlerin 

işini zorlaştıracaktır. Kolluk adına topluluğa hitap edecek kişi beden dili de 

göz önüne alındığında kitle üzerinde üstünlük hissi oluşturacak şekilde 

yüksek bir yerden megafon gibi teknik cihazlarla hem görsel hem de işitsel 

olarak tüm kitleyi etkileyebilecek şekilde konuşmaya başlamalıdır. İlk etapta 

topluluğa yasadışı durumlarda kesinlikle taviz verilmeyeceği ve kararlı bir 

duruşa sahip olunduğu izlenimi konuşma ve görünüm itibariyle 

yaratılmalıdır. Yasadışı toplumsal olaylarda insanların psikolojisi son derece 

hassas ve çevreden etkilenmeye müsaittir. Bu nedenle; topluluğa hitap eden 

ses yayın araçları ile gerçekler anlatılarak, gruplar olumlu yönde etkilemeye 

çalışılır. Kesinlikle tehditkâr konuşulmamalı ve konuşmalar topluluktaki her 

kesimin anlayabileceği nitelikte sade olmalıdır. Konuşma toplulukta bir 

diyalog havası yaratmalıdır.  

 Diyalog bir tarafın diğerini anlayarak ve ortak bir noktada buluşma 

umuduyla ortaya koyduğu iletişim isteğidir. Kent ve Taylor (200) diyaloğun 

bir yönelim olarak "karşılıklılık, yakınlık, empati, risk ve bağlılık” olmak 

üzere beş özellik içerdiğini ifade etmişlerdir. Karşılıklılığa göre örgüt iletişim 

perspektiflerini genişletmeli kültür ve ideolojiyi hesaba katmalıdır. Yakınlık 

ise örgüt ve kamuları arasında taleplerin açıkça iletilmesi anlamına 

gelmektedir. Buna göre örgütler kamuların uyuşmazlıklarını öğrenme şansına 

sahip olarak kamularıyla iki yönlü, açık iletişim kullanır. Başarılı bir diyalog 

gerçekleştirmek için taraflar, "bir beklentiye girmeden, müdahale etmeden, 

rekabet etmeden, yalanlamadan veya anlamları önyargılı yorumlar halinde 

çarpıtmadan dinleme kapasitesini" hayata geçirmelidir. Diyalogsal empatiye 
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göre örgütler bireylere ve kamulara "dışarıdan biri olarak" değil 

"işbirlikçileri" gibi davranır. Diyalog plansız ve kendiliğinden olduğu için 

istenmeyen sonuçlara da neden olabilir yani risk özelliği de mevcuttur. 

 Sharpe (2000) uyumlu ilişkilerin elde edilmesi için beş davranış tarzı 

tespit etmiştir. Bunlar: 

‒ “İnanılırlık için dürüst iletişim 

‒ Güven için eylemde tutarlılık ve açıklık 

‒ Karşılıklılık için adaletlilik 

‒ İlişkilerin inşa edilmesi ve uzaklaşmanın engellenmesi için sürekli 

iletişim 

‒ Davranış veya iletişimde doğru uygulamalar için imaj analizi.” 

 Bunlar aslında toplumsal olaylar bir yana kolluğun tüm görev alanında 

uygulaması gereken prensiplerdir. Şu hiçbir zaman unutulmamalıdır ki 

günlük görevlerin ifasında, vatandaşların sempatisini kazanacak türdeki 

disiplinli, güler yüzlü ve nitelikli davranışlar bu tür kriz anlarında çok işe 

yarayacaktır ve kazanılan bu sempati olayların büyümeden çözümünü 

kolaylaştırır (J.Gn.K., 2010). Kolluk, topluluğa her fırsatta özellikle onların 

huzuru ve güvenliği için var olduğu, onların arkadaşları, dostları ve 

akrabaları gibi onlardan bir parça olduğu imajını oluşturmaya çalışmalıdır. 

 Normal zamanlarda hem maddi hem de manevi veren el konumunda 

olmak karşıdaki insanı kendinize borçlu kılar. Bunun sonucunda ise insanlar 

size bunu bir şekilde ödemek isterler ki buna “Karşılıkta Bulunma Kuralı” 

veya ikna edici iletişimde kullanılan “Borca Sokma Taktiği” diyebiliriz.   

“Birinin talebine itaat etme kararı genelde karşılıkta bulunma 

kuralından etkilenir. Karşılıkta bulunma kuralının üç özelliği 

vardır. Birincisi, kural son derece güçlüdür hatta itaati saklayan 

diğer faktörleri bile bastırır. İkincisi, kural istenmeyen 

iyiliklere bile uygulanabilir ve bizim kime borçlu kalmak 

istediğimize karar verme şansımızı azaltır ve gücü başkalarının 

eline verir. Son olarak da kural eşit olmayan değiş tokuşlara 

mahal verir: Borçluluk hissinden kurtulmak için kişi gördüğü 

iyilikten daha fazlasını vermeye razı olur” (Cialdini, 2005).  

 Özellikle Sosyal Yardımlaşma Vakfı veya Mülki makamların yapmış 

oldukları yardımların Kolluk marifetiyle yapılması uygulama olarak 

karşılıkta bulunma kuralının temellerini oluşturması açısından çok önemlidir. 

Terör örgütü PKK lehine gösteri yapan bölgelerde çocuklara dağıtılan 

oyuncaklar bu kuralın aslında bir uygulaması olarak görülebilir. 

 İtaat diyarında, ilk bağlılığı sağlamak anahtardır. Bir bağlılık yapıldıktan 

sonra (bir fikir veya yer edinerek) insanlar bu bağlılıkla ilgili talepleri kabul 

etmeye daha meyillidir. Dolayısıyla, itaat profesyonellerinin çoğu insanlara, 
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daha sonra talep edecekleri davranışlarla tutarlı olacak ilk adımı attırmaya 

çalışırlar. Ancak bütün bağlılıklar ilerideki tutarlı davranışları sağlamak 

konusunda aynı derecede etkili değildir. Bağlılıklar en çok aktif, aleni, çaba 

sarf edilen ve içten gelen şekilde olduğunda etkilidir (Cialdini, 2005:147).  

 İkna kuramlarından “Toplumsal Kanıt” veya İletişim kuramlarından 

“Suskunluk Sarmalı” insanların bir durumda neye inanması veya nasıl 

davranması gerektiğine karar vermek için etraftaki insanların nasıl 

davrandıklarına ve neye inandıklarına baktığını dikte eder. Bunlar iki 

durumda etkin rol oynar. “Belirsizlik ve benzerlik; insanlar emin 

olmadıklarında, durum belirsiz olduğunda diğerlerinin davranışlarına bakarak 

o davranışların doğru olduğunu kabul eder. İnsanlar kendilerine benzeyen 

kişilerin hareketlerinden daha fazla etkilenirler” (Cialdini, 2005: 207). Bu 

prensipten hareketle özellikle toplumsal olaylarda kalabalığın içine daha 

önceden sızdırılan söylem (retorik) yeteneği yüksek, mümkünse kolluk 

görevlisi olmayan kendi güdümümüzdeki kişiler vasıtası ile topluluk içindeki 

insanlar yönlendirilebilir. Bu durum için kolluk görevlisinin kullanılması 

özellikle radikal topluluklarda çok riskli olabilir. Çünkü görevlendirilen 

kişilerin kolluk görevlisi olduğu fark edilirse topluluk çok hızlı ve sert bir 

reaksiyon sürecine girerek linç girişimine başvurabilir. 

 Topluluğu ikna etmek için konuşma yapacak kişi eğer bulunabiliyor ise 

toplum tarafından saygı duyulan, kanaat önderi niteliğinde bir kişi olması 

beklenenin üzerinde bir etki yaratır. Böyle insanların kullanılması topluluğa 

kolluğu karşısına alacağı bir rakip olmasından ziyade yanında bulunan, 

kendisinden bir parçaymış gibi bir imaj yaratır. Topluluğa, toplumdan ayrı bir 

yapı olmadığınızı, o toplumun bir parçası olduğunuzu, aynı değerlere inanan, 

aynı geçmişi paylaşan ve aynı amaç için çalışan, imajını yaratmak toplumun 

güvenini kazanmak ve istediğimiz yere yönlendirmek için çok önemlidir.  

 Daima olumlu ortamlarda ve durumlarda insanlarla irtibatta olmak 

insanların size karşı olan sevgisini güçlendirecektir. Bu nitelikleri ön plana 

çıkmış kişiler toplumsal olaylarda toplumla iletişim kurulması ve toplumun 

iknası için çok etkili olacaktır. 

 Fiziksel görünüş sözsüz iletişim unsurları içerisinde ele alınmaktadır ve 

toplumda doğrudan bir etki bırakır. Buna yönelik yapılması gerekenler çeşitli 

yönerge, yönetmelik ve kılavuzlarda mevcuttur. 

 İstihbari faaliyetler ile önleyici ve toplum destekli güvenlik hizmeti 

uygulamalarına önem verilmesi, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler 

geliştirilmesi ve desteklerinin alınmaya çalışılması, muhtemel 

provokasyonların önlenmesinde fayda sağlayabilecektir. 

 Ayrıca basın-yayın kuruluşlarıyla ilişkiler geliştirilmesi ile muhtemel 

olayların öncesi ve sonrasında basın-yayın kuruluşlarına yapılacak doğru ve 
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zamanında bilgilendirmeler değişik yorum ve olumsuz değerlendirmelerin 

yapılmasının önlenmesi açısından önem arz etmektedir. 

4. Farklı Kuramsal Yaklaşımlar Doğrultusunda Retoriğin (Söylemin) 

Kullanılması 

 Her türlü iletişimin yaşamsal önem taşıdığı günümüzde, sözlü iletişim 

biçimleri dışında kalan ve önemi yeterince anlaşılmamış olan sözsüz iletişim, 

aslında yarattığı etki bakımından, sözlü iletişimden daha büyük güce sahiptir. 

Mehrabian’ın (1971: 42) araştırmalarına göre, “iletişim içinde vücut %55, ses 

%38, sözcükler %7 etkilidir”. 
 
Konuşmanın içeriğinden çok telaffuz ve 

vurgular değerlendirme kriterleri arasında sayılmaktadır.   

 Söylem; güzel konuşma sanatı, dinleyicilerin manipüle edilmesi ve ikna 

etmeyi amaçlayan iletilerin sergilenmesi gibi özde aynı ifadede sözlü 

iletişimin çeşitli şekillerde tanımlanmasıdır. 

 Mevlana’nın “Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün” sözünde 

olduğu gibi söylemin özü tutarlılık, tarafsızlık ve dürüstlüktür. Hitap eden 

kişinin söylediği ve davranışı arasında bir tutarsızlık olduğu yönünde 

karşımızdaki kitlede bir inanç oluşmaya başlamışsa ikna etkimizi yitiririz. 

 Retorik (Söylem): konuşmacının dinleyiciyi hitabet yoluyla ikna 

çabasıdır. Antik Yunan dönemindeki başlangıcından beri retoriksel bakış 

açısı söylemin iki yönlü bir süreç olduğunu kabul etmiştir. İfade ve karşıt 

ifade bağlamında en az iki katılımcının olduğu kabul edilir. Retorik ihtiyaçlar 

ve anlaşmazlıklar olduğu sürece faydalıdır. Retorik bilgisi yöneticilerin 

insanları örgüte uymaya davet etmesi kadar örgütü insanlara uydurmak için 

stratejik ayarlamalar yapmasına da yardım etmektedir (Heath, 2001). Kolluk 

her ne kadar toplumsal olayda bir tarafı oluştursa ve karşıt bir fikir savunuyor 

gibi gözükse de aslında bu böyle değildir. Kolluk hiçbir zaman bir fikir veya 

düşüncenin savunucusu olmamalı sadece kanunları uygulayan ve karşıt 

gurupların eylemlerinin kanun çerçevesi içerisinde kalmasını sağlamaya 

çalışan tavır almalıdır. Bunu topluluğa yaptığı konuşmalarda ortaya koymalı 

ve sık sık vurgulamalıdır. 

 Heath’e (2001) göre Retorik; 

‒ “Organiktir: Politika, tercih edilen iddia ve karşı iddia ile 

ilerletilir.  

‒ Simetriktir: Pazar alanında ve kamu politikası arenasında 

yer alan her fikir, kendi değerine dayanarak ayakta kalır.  

‒ Retorik takipçi ve yandaş kazanmaya çalışan liderler 

tarafından tehditlere uygun yanıt verebilmek ve fırsatlar elde 

edebilmek için kullanılır.  
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‒ Retoriği kullanacak olan kişi veya örgütün hedef kitlenin 

kabul veya reddedeceği önermeleri bilmesini öngörür.” 

 Heath’in tüm bu tespit ve tanımlamaları aslında bir toplumsal olayda 

retoriğin kolluktan çok politikacılar tarafından uygulaması gereken olgu 

olduğunu ortaya koymaktadır. Heath bu şekliyle retoriğin bir yönünü ortaya 

koymuştur. 

 Alanyazında geçerli olan kabule göre Retoriği ilk ele alan Aristo’ya göre 

farklı ikna stratejileri farklı hitabet biçimleri gerektirmektedir. Aristo retorik 

için dikkat edilmesi gereken 3 noktayı vurgulamıştır.  

‒ Ethos (Etiksel-Karakteristik-Fiziksel Yan): Kaynağın özellikleri ile 

kaynağın ortaya koyduğu konuşmanın özellikleridir. Bunlar gerek kaynağın 

gerekse konuşmanın fiziksel yanını ve taşıdığı değeri temsil eden itibar ve 

karizma şeklinde ele alınmaktadır.  

‒ Pathos (Duygusal-Erdemsel Yan): Konuşmanın içerdiği psikolojik ve 

sosyolojik olarak duygusal çekicilikleri içerir. Alıcıların duygularına, 

toplumun faziletlerine odaklanır. 

‒ Logos (Mantıksal Yan): Kaynağın oluşturduğu mesaj zincirinin 

alıcıların zihninde oluşturacağı mantıksal dizgeyi içerir. 

  Ethos kapsamındaki fiziksel özellikler önemlidir. “İmajın retoriği” adı 

verilen durumun önemi her geçen gün artan bir nokta olmakta, geleneksel 

retoriğin saf söz mantığı ile tasarlanmadığı vurgulanmaktadır. Kolluğun 

görsel imajlarının taşıdığı semantik anlam, kullandıkları dil ve 

güvenirlilikleri tüm kalabalığı etkileyen bir unsurdur. 

 Toplumsal olaylarda durumsallık yaklaşımının uygulanması gerektiği 

daha önce vurgulanmıştı. Her bir durum için belirli özellikler gerekir, her bir 

bulgu için çeşitli istisnalar vardır. Örneğin güvenirlilik arttıkça ikna 

becerisinin artacağı bilinmesine karşın bazı dinleyicilerde düşük 

güvenirlilikte kaynaklar daha etkili olmuştur. Böyle durumlar ise pathos’un 

göz ardı edilmemesi gerektiğine işaret etmektedir. 

 Logos kapsamında mesajın ikna ediciliğinin sağlanması için hedef kitlede 

mantıksal temellerin oluşturulması gerekmektedir.  Cialdini (2005:) bir 

konuşmacının ister profesyonel ister sıradan biri olsun eğer tamamen kişisel 

fikirler öne sürüyorsa sebep göstermesi gerektiğini belirtmiştir. Bunu da şu 

şekilde örneklendirmiştir: “Ben X’e inanıyorum çünkü Y’den ötürü. Burada 

X’e inanma durumu her ne kadar subjektifse de Y evrensel bir değere 

sahiptir.” Buna göre kolluk toplumsal olayda uygun gerekçe göstererek kendi 

konumunun evrensel olarak haklı olduğunu topluluğun mantığına oturtabilir. 

 Günlük hayatımızda çok kullandığımız bir söz aslında toplumsal 

olaylarda bir prensip olarak etkin şekilde işletilebilir. Festinger’in Bilişsel 

Uyum Kuramı veya Tutarlılık ve Denge Kuramında belirtildiği üzere kişiler 

gerilim yaşamamak için tutarlı olmaya gayret gösterir. Yani bir kişiye 40 defa 
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aynı tembel, düzensiz gibi sıfatla niteleme yaparsanız o sıfata uygun davranır. 

Etrafımızdakilerin gerçekten kim olduğumuz hakkında düşündükleri, bizim 

kendimiz hakkında düşündüklerimizi büyük ölçüde etkilemektedir. Bu 

doğrultuda toplumsal olayda kolluk olarak istediklerimizi elde etmek için 

hedef kitleye (topluluğa) uymak zorunda oldukları bir ün veya rol (topluma 

faydalı vatandaş, kanunlara ve kamu düzenine uyan demokratik hak arayan 

vatandaş) verin ki topluluk hareketlerini bu imajla tutarlı hale getirmeye 

çalışsın. 

 Toplumsal olayda topluluğa uygulanabilecek bir diğer yöntem “Önce 

Büyük Sonra Küçük Rica” taktiğidir. İtaat prosedürlerinden biri olan 

“Reddetme ve Geri Çekme” tekniği olarak da bilinen bu yöntem tavizlerin 

geri ödenmesine dayalıdır.” Reddedilmesi kesin olan çok uç bir taleple 

başlayarak kişi, taviz olarak göründüğü için kabul edilmesi hemen hemen 

kesin olan daha küçük bir talebe geri çekilir” (Cialdini, 2005: 83). Önce 

topluluktan dağılmasını istemek arkasından bundan vazgeçerek belirli bir 

süre sonra dağılmasını söylemek gibi taktikler durum ve yere göre 

uygulanabilir. 

 Topluluğun kimliğine bürünen insan, kalabalığın içinde gizlenebileceği, 

başkası tarafından tanınamayacağını ve yaptıklarından dolayı kimsenin 

kendisini sorumlu tutamayacağını hissederek yaptıklarının doğruluğunu 

sorgulamaz ve yasadışı olaylara yönelir. Kolluk ise bu psikolojik durumu 

bastırmak ve delil tespiti için fotoğraf makinesi veya video kamera ile 

topluluğun görebileceği şekilde kayıt yapar. Kişinin tanınmama inancını 

sarsıp, bir korku ve telaş hissi yaratarak fertleri toplu harekete katılmaktan 

vazgeçirmek, en azından eylemlerde yasa dışına çıkmasını engellemek 

amacıyla topluluğa hitap ederken yeşil montlu genç kız gibi nokta tarifler 

yapmak toplumdaki çekingen grupları baskı altına alacaktır. 

 Bazı dil bilimcilere göre zamirlerin politik anlamda kullanımlarında bir 

belirsizlik vardır. Buna göre “Biz” hem dışlayan hem dâhil eden özellikler 

taşımaktadır. Bazı durumlarda “Biz” ifadesinin bazı dinleyicilerde 

yabancılaşmaya sebep olduğu tespit edilmiştir. Kolluk bu hataya düşmemek 

için zamirleri kullanırken yanına (sizlerin güvenliğiniz ve huzurunuz için 

çalışan bizler) gibi açıklayıcı ifadeler yerleştirmelidir. 

5. Sonuç 

 Yapılan rutin işlemler işe yaramadığı takdirde kriz durumları baş gösterir. 

Toplumsal olay da bir kriz durumu olup bu tür durumlarda halkla ilişkiler 

faaliyeti yoğunluk kazanır. Kolluğun yaptığı müdahale hem kolluğun hem de 

hükümetin halkla ilişkiler faaliyetidir. Kolluğun ikna etmeye çalıştığı toplum 

özellikle idare ile yapılan ve sonuçsuz kalan bir diyalog sonunda bu 
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faaliyetine başlamışsa kolluğun ikna faaliyetinin başarıya ulaşması çok zor 

olacaktır. 

 Kolluk kuvvetleri tarafından, toplumsal olayda veya provokatif eylemde 

öncelikli olarak, savunulan düşüncenin haklılığı veya haksızlığına 

bakılmaksızın, hukukun üstünlüğünün sağlanması için kamu düzeninin 

yeniden tesisi hedeflenmelidir. 

 Toplumsal olaylar birdenbire ortaya çıkmaz; bazı kişiler tarafından 

menfaatleri doğrultusunda topluma yön vermek amacıyla uzun uğraşlarla 

hazırlanır. Bunda ise olumsuz ekonomik, sosyal, dini, siyasi ve kültürel 

şartların etkisi temel teşkil eder. Kitlenin özellikleri ve hangi amaçla bir araya 

geldikleri bilinmelidir. Kolluğun günlük faaliyetlerinde yapacağı halkla 

ilişkiler faaliyetleri, istihbarat faaliyetleri bu durumlarda çok işe yarayacaktır.  

 Provokatif olmayan toplumsal olaylarda, kitlenin başındaki lider ve 

organizatörlerle diyaloga geçilmeli; kitlenin harekete geçmemesi ve normale 

dönülmesi için etkili şahıslar ikna edilmelidir. 

 Normal zamanlarda kamuoyunun sempatisini kazanacak türdeki disiplinli, 

güleç yüzlü ve nitelikli davranışların bu tür kriz anlarında iletişimi 

kolaylaştıracağı ve kazanılan sempatinin olayların büyümeden çözümüne 

katkıda bulunacağı unutulmamalıdır. 

 Kolluk personeli kitleye hitap etmesi gerektiğinde, söylenmesi gereken 

şeyleri, herkesin kendisini rahatça görebileceği ve duyabileceği şekilde, 

dolgun, yüksek, sakin bir ses tonuyla ve kısa birkaç cümleyle söylemelidir. 

Konuşmasını kesinlikle uzatmamalı ve uzun cümleler kurmamalıdır. 

Topluluğu kitle psikolojisine sokacak konuşma ve davranışlardan 

kaçınılmalı, suçlayıcı tavır takınılmamalıdır. 

 Kolluk veya onun temsil ettiği idare aynı düşüncede olmasa bile fikir ve 

taleplerini ortaya koyan toplulukları dinlemelidir. Bu talepleri karşılamak 

veya karşılamamak idarenin bileceği bir iştir. Amaç ise topluluğun fikirlerine 

saygı gösterildiği ve onların muhatap kabul edildiği imajının insanlarda yer 

etmesidir. Aksi durumlarda topluluk dinlenmediğini ve muhatap kabul 

edilmediği kanısıyla sonraki dönemlerde ortaya çıkacak talepleri için 

iletişimden uzak ve idareyi hedef olarak algılar ve yasa dışı olaylara 

rahatlıkla yönelebilir. 

 Her düşünceye saygılı davranan, herkesin ihtiyaç ve beklentilerini eşit 

şekilde değerlendiren, toplumun her birey ve kesimini aynı sıcaklıkta bağrına 

basan bir yönetim anlayışı oluşturmak politikacılar için temel esastır. Bu 

nedenle, yürütülecek politikalarda, toplumu kaynaştırıcı ve bütün 

vatandaşları kucaklayıcı bir tavır sergilemek, toplumda gerginlik ve 

tansiyonu yükseltici olayların önüne geçerek toplumsal olaylarda kolluğun 

işini çok kolaylaştıracaktır. 
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 Toplumsal olaylarla ilgili kolluğun görevleri ile ilgili yazılan yönetmelik, 

yönerge, talimat, kılavuz gibi dokümanların tamamına yakını reaktif anlayışı 

benimsemişlerdir. Toplumsal olay, diplomasinin bitmesi nedeniyle eyleme 

geçilme durumu olarak değerlendirilmektedir. Bu dokümanların hiçbirinde 

topluluğun yasadışı eylemleri esnasında kolluğa retorik bir görev yüklenmez; 

ancak yasa dışına çıkılmadan önceki evrede topluluğa hitap edilmesi ve bu 

hitap şekliyle ilgili görevler belirtilir.  

 Kolluk toplumsal olaylarda proaktif eylem tarzıyla hareket etmelidir. 

Retoriği kullanarak topluluğun yasal çerçeve içerisinde kalmasını 

sağlamalıdır. Hukuk devleti olmanın gereği olarak hiçbir zaman 

unutulmaması gereken nokta; kolluk her zaman kanunda belirtilen hususlara 

göre hareket etmeli; suç teşkil edecek hiçbir uygulamaya yönelmemelidir. 
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1. Giriş 

     Tarihin en eski devirlerinden itibaren her toplum, kendisi açısından 

değerli gördüğü olayları gerek dini inançlarından, gerekse de gelenek ve 

göreneklerinden dolayı çeşitli etkinlikler yaparak kutlamış ya da anmıştır. 

Batı toplumları açısından Fransız İnkılâbına kadar geçen süreçte çoğunlukla 

dini ve geleneksel olarak yapılan bu etkinlikler Fransız İnkılâbı sonrasında 

değişim göstermiştir. Söz konusu inkılâbın ortaya koyduğu 

bağımsızlık/milliyetçilik fikri imparatorluklar dönemini sona erdirirken, ulus 

devletler dönemini de başlatmıştır. 

     Bu dönemin temel özelliği ise aynı vatan parçası içinde yaşama, ortak bir 

dil ve tarih birliği içinde olma, gururda, savaşta ve barışta ortak duygular 

içinde olmaktır.   Bu temel özelliklere yaslanan ulus devletler 

devamlılıklarını sağlamak noktasında, ulus bilincini gelecek kuşaklara 

aktarma arayışı içerisinde olmuşlardır. Bu arayışta anma, bayram, kutlama 

gibi etkinlikler birer araç görevi görmüştür. Bu anlamda ilk olarak Fransız 

İnkılâbı sonrası Batı da başlayan “Ulusal Bayram” anlayışı, Osmanlı 

Devleti’nde ancak II. Meşrutiyet döneminde görülmeye başlanmıştır.  

     II. Abdülhamit’in istibdat yönetimine karşı mücadele eden İttihatçılar II. 

Meşrutiyet’in ilan edildiği 23 Temmuz gününü “Hürriyet Bayramı” olarak 

ilan etmiştir. İttihatçılar bu günü bayram olarak ilan ederken, toplum 

nezdinde hem Meşrutiyet yönetiminin hem de kendilerinin meşruiyetlerini 

sağlama amacında olmuşlardır. Bununla birlikte İttihatçı gelenekten gelen 

Cumhuriyetin kurucu kadrosu 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan ettikten 

sonra söz konusu bayramı 27 Mayıs 1935 tarihine kadar kutlanmıştır
1
. Ayrıca 

II. Meşrutiyet döneminde 23 Temmuz Bayramı dışında ulusal bilinç 

                                                     
1Şükrü Hanioğlu, “Bir Asır Sonra İnkılâb-ı Azim” Kanun-i Esasi’den Askeri 

Müdahaleye II. Meşrutiyet, Zaman Kitap, İstanbul, 2008, s. 39. 
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oluşturmak amacıyla “İstiklal-i Osmani Günü”, “Çocuklar Bayramı” ve 

“İdman Bayramı” gibi bayramlar kutlanılmıştır
2
. 

     Misak-ı Milli sınırları içerisinde ulus devlet olarak şekillenen Türkiye 

Cumhuriyeti Devleti süreç içerisinde “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”, “23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 

Gençlik ve Spor Bayramı” ve “30 Ağustos Zafer Bayramı” gibi resmi 

bayramlar ulusal bilinç oluşturma yoluna gitmiştir
3
. Bu noktada örneğin 23 

Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile devlet 23 Nisan 1920’de 

kurulan TBMM’yi kurumsallaştırırken aynı zamanda çocuklara Türk 

İnkılâbının taşıyıcıları olarak baktığını göstermiştir. 

     Diğer taraftan 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası darbeciler tarafından Türk 

toplumunun hayatına sokulan “Hürriyet ve Anayasa Bayramı”, 1963-1980 

döneminde askeri vesayetin
4
 bir aracı olarak kutlanmıştır.  Kutlandığı süreçte, 

“Hürriyet ve Anayasa Bayramı” siyasi yelpazenin sağında yer alan siyasi 

partiler ve onların tabanları tarafından kabullenilmemiş ancak söz konusu 

partilerin iktidar olduğu dönemde de kaldırılmamıştır. 12 Eylül 1980 darbesi 

sonrasında darbeciler tarafından kaldırılan bayram kutlandığı dönemde resmi 

düzeyde kutlanan ve bu yönüyle de halkın olmadığı bayram özelliği 

taşımıştır. 

     Bu çalışmada sırasıyla “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” nın ortaya çıkışına 

temel olan 27 Mayıs 1960 darbesi, 27 Mayıs 1960’tan 12 Eylül 1980’e 

Türkiye’deki siyasal gelişmeler, 27 Mayıs gününün bayram olarak 

kutlamasını içeren kanunun meclis tartışmaları, 1963-1980 döneminde askeri 

vesayetin aracı olarak bayram kutlamaları ele alınmıştır. Çalışmada kaynak 

olarak, araştırma-inceleme eserler ve dönemin basını (Cumhuriyet, Milliyet, 

Son Havadis, Tercüman) kullanılmıştır.  

2. 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi 

     Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan II. Dünya Savaşı sonrasında gerek iç 

gerekse de dış şartların zorlamasıyla çok partili hayata geçinceye kadar tek 

partili bir dönemi yaşadı. Bu dönemin temel aktörü Cumhuriyet Halk Partisi 

                                                     
2Bengül Salman Bolat, Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yapılan 

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1923-1960), Atatürk Araştırma Merkezi 
Yayınları, Ankara, 2012, s. 23-31. 

3Mimar Türkkahraman, Türkiye’de Siyasal Sosyalleşme ve Siyasal Sembolizm, 

Birey Yayıncılık, İstanbul, 2000, s. 203. 
4Darbeciler ülkede askeri vesayete desteğin azaldığını hissettikleri noktada 

Hürriyet ve Anayasa Bayramına ek olarak faklı uygulamaları devreye 

sokmuştur. Bunlar; Gezici Konferanslar, Radyo Programları, 27 Mayıs Marş 

Yarışması, Hürriyet Tahvili, İlk Gün Zarfı, 27 Pulları, 27 Mayıs Sigarası, 27 

Mayıs Hatıra Parası şeklinde gelişmiştir. Mehmet Ö. Alkan, “27 Mayıs 
İnkılabı ve Siyasal Propaganda Araçlarından Örnekler”, Osmanlıdan 

Günümüze Darbeler, Haz. Mehmet Ö. Alkan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

İstanbul, 2016, s. 217-233.   
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(CHP) olurken kısa ömürlü Terakkiperver Cumhuriyet Fırka (TCF) ve 

Serbest Cumhuriyet Fırka (SCF) ülkede demokrasi arayışının ürünü oldu. 14 

Mayıs 1950’den 27 Mayıs 1960 darbesine kadar Türkiye’yi yöneten 

Demokrat Parti (DP) ise 7 Ocak 1946’da tek parti dönemi CHP’si içerisinden 

çıkan isimlerce kurulmuş ve yönetilmiştir.  

     Türk toplumunu tam bir demokratik düzene kavuşturma hedefiyle yola 

çıkan DP on yıllık iktidarı boyunca yönetici kadronun dünyaya bakış açıları, 

toplumun bakış açısı ve ferdiyetçi yaklaşımların doğurduğu siyasi ortamda 

gerginlikler ve ekonomik sorunlar ülkeyi günden güne huzursuzluk ortamına 

sürüklemiştir. DP’nin özellikle 1957 seçimlerinden sonra muhalefet 

partilerine ve muhalif basına karşı önce Vatan Cephesi’ni oluşturması 

ardından TBMM’de Tahkikat Komisyonunu devreye sokması muhalefet 

tarafından hükümetin sivil darbesi olarak görülmüştür
5
. 

     Dönem boyunca ortaya konan antidemokratik uygulamaların zirvesi olan 

bu komisyon DP’nin sonunu getirmiştir. DP çıkan olaylar nedeniyle 

sıkıyönetim ilan etmesine rağmen düzeni sağlayamamış sonuçta, 27 Mayıs 

1960 sabahı emir komuta zinciri dışında hareket eden cuntacılar radyodan 

okudukları darbe bildirisi ile DP yönetimine son vermişlerdir. 

     Cumhuriyet tarihinin ilk askeri darbesi olma özelliği taşıyan 27 Mayıs 

Türk siyasi hayatında sonuçları itibariyle derin izler bırakmıştır. Bu noktada 

örneğin darbenin en temel sonucu cuntacılığın ordu içerisinde kökleşmesi ve 

12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 örneklerinde olduğu gibi darbe geleneği 

oluşturmasıdır. 

     İdeolojik anlamda homojen bir nitelik taşımayan 38 alt rütbeli subay 

tarafından emir komuta zinciri dışında gerçekleştirilen 27 Mayıs darbe 

bildirisinde Kurmay Albay Alparslan Türkeş, darbenin daha fazla 

kardeşkanının dökülmesini engelleme ve demokrasi buhranına son verme 

amacı taşıdığını ifade etmiştir. Darbecilerin bu söylemi ilerleyen yıllarda 27 

Mayıs’ı benimseyen gazeteci, devlet adamı ve siyasetçi vb. çevrelerce sık sık 

dile getirilmiştir
6
. Buna ek olarak DP döneminde Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâplarından uzaklaşıldığı iddiası da darbenin meşruiyetini sağlama 

noktasında öne çıkarılan bir öge olmuştur
7
. 

     Darbe sonrası Milli Birlik Komitesi (MBK) adını alan darbecilerin 

emriyle başta Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakan Adnan Menderes 

olmak üzere ciddi sayıda DP’li isim tutuklanmış ve Yassıada yargılama 

süreci başlatılmıştır. Ayrıca TBMM’nin kapatıldığı, 1924 Anayasası’nın 

                                                     
5Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, 

İstanbul, 2003, s. 200-208. 
6Metin Toker, Demokrasiden Darbeye 1957-1960, Bilgi Yayınları, Ankara, 

1991, s. 352. 
7Şevket S. Aydemir, İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali, Remzi Kitabevi, 

İstanbul, 1999, s. 181. 
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yürürlükten kaldırıldığı süreçte yeni bir anayasa yapılması için bilim heyeti 

oluşturulurken hem ordudan hem de üniversitelerden tasfiyeler yapılmıştır
8
. 

     Yukarıda da ifade edildiği gibi ideolojik anlamda homojen bir nitelik 

taşımayan darbeciler tüm bu işlerin yapılması sürecinde fikir ayrılıkları 

yaşamıştır. Ülkenin ihtiyaç duyduğu temel reformların yapılması için bir süre 

daha yönetimde kalması gerektiğini savunan grup, seçimlerin hemen 

yapılmasını savunan ılımlı grup tarafından 13 Kasım 1960 iç darbesine maruz 

kalmıştır. Sonuçta içlerinde Alparslan Türkeş’in de olduğu “14’ler” olarak 

adlandırılan grup çeşitli görevlerle yurt dışına görevlendirme şeklinde 

sürgüne çıkarılmıştır
9
.          

     Darbe bildirisine aykırı olarak 29 Eylül 1960’da DP kapatılırken yaklaşık 

bir yıllık Yassıada yargılamaları sonunda 15 isme idam cezası verilmiştir. 

Ancak komitenin Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 

Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idamlarını onaylaması ile sadece 

üç idam uygulanmıştır
10

. 

3. 27 Mayıs 1960’tan 12 Eylül 1980’e Kadar Türk Siyasal Hayatı 

     27 Mayıs 1960 darbesi sonrası 1924 Anayasasını yürürlükten kaldıran 

darbeciler oluşturdukları “Kurucu Meclis” eliyle yeni anayasa yapım sürecini 

başlatmıştır. Sonuçta 27 Mayıs 1961’de tamamlanan anayasa 9 Temmuz 

1961’de halkoyuna sunulmuş ve %61.5’lik “evet” oyuyla yürürlüğe 

girmiştir
11

. Türk anayasa tarihinde halkoyuna sunulan ilk anayasa olma 

özelliği taşıyan 1961 Anayasası yaklaşık %40 nispetinde “hayır” oyu 

almıştır. Darbeciler tarafından kapatılan DP tabanının anayasa verdiği 

“hayır” oyu ile darbeye ve onu yapanlara karşı demokratik tavrını ortaya 

koyduğunu söylemek mümkündür.             

     Ocak 1961’de Kurucu Meclis, sivil siyasi hayata dönüş yolunda karar 

alarak yeni siyasi partilerin kurulmasına izin vermiştir. Söz konusu iznin 

çıkması sonrası darbenin kapatmadığı CHP ve CKMP’ye rakip olarak Adalet 

Partisi (AP), Yeni Türkiye Partisi (YTP) ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) 

kurulmuştur
12

. 

                                                     
8Hikmet Özdemir, “Siyasal Tarih (1960-1980)”, Çağdaş Türkiye (1908-1980), 

Yay. Yön. Sina Akşin, Cem Yayınevi, İstanbul, 1989, s. 197-206.  
9Murat Karataş, “Türkiye’nin 1960’lı Yıllarında Türkçü Basın Örneği Olarak 

Milli Yol Dergisi”, USBIK 2020 3.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

(29-31 Ocak 2020 Kayseri) Tam Metin E Kitabı, Kayseri, 2020, s. 817. 
10Şevket Süreyya Aydemir, Menderes’in Dramı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999, 

s. 467-504. 
11Suna Kili, “1961 Anayasası ve Devlet Anlayışı” 27 Mayıs 1960 Devrimi, 

Kurucu Meclis ve 1961 Anayasası, Ed. Suna Kili, Boyut Kitapları, İstanbul, 
1998, s. 55.  

12F. Hüsrev Tökin, Türk Tarihinde Siyasi Partiler ve Siyasi Düşüncenin 

Gelişmesi (1839-1965), Elif Yayınları, İstanbul, 1965, s. 103-108. 
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      Türk seçmeni 15 Ekim 1961 genel seçimlerine Başbakan Menderes ve iki 

bakanın idamları gölgesinde gitmiştir. Darbecilerin ve CHP tabanının tek 

başına CHP’nin iktidarını beklediği seçimlerden CHP 173 milletvekili almış 

ancak tek başına iktidar olamamıştır. DP’nin mirasına sahip çıkma iddiasını 

taşıyan AP ise 158 milletvekili kazanarak ikinci parti olmuştur. AP, YTP ve 

CKMP’nin seçim sonuçlarından tedirgin olan Silahlı Kuvvetler Birliği (SKB) 

siyasi partileri yeni darbe ile tehdit ederek Orgeneral Cemal Gürsel’i 

silahların gölgesinde meclislere ülkenin 4. Cumhurbaşkanı seçtirmiştir
13

.  

     Seçimlerden birinci çıkan CHP lideri İsmet İnönü dönemde ilk koalisyon 

hükümetini 20 Kasım 1961’de AP ile kurmuştur
14

. Ancak bu koalisyon 

hükümeti her ne kadar darbecilerin zorlamasıyla kurulmuş olsa da AP ve 

CHP’nin ekonomiye bakışlarındaki fark ile AP’nin eski DP’lilerin affı 

konusundaki ısrarcı tutumu nedeniyle yaklaşık sekiz ay sonra dağılmıştır. 

CHP, YTP, CKMP ve bağımsızlardan oluşan ikinci koalisyon hükümetinin 

de ömrü ilki gibi kısa süreli olmuştur. Bunun sebebi ise CKMP ve YTP’nin 

Kasım 1963’te yapılan yerel seçimlerdeki kötü sonuçların nedenini, 

seçmenlerin CHP’yle işbirliği yaptıkları için cezalandırıldıkları şeklinde 

yorumlamaları olmuştur. Bu seçimlerin bir diğer önemli sonucu ise AP’nin 

iktidara gelişinin ayak seslerini ortaya çıkarması olmuştur
15

. 

     Bu dönemde İkinci İnönü koalisyon hükümetinin dağılması sonrası 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel AP lideri Ragıp Gümüşpala’yı hükümet 

kurmakla görevlendirmiştir. Bu görevlendirmeyle ordu artık AP’yi siyasetin 

normal ve kabul edilebilir parçası olarak kabul ettiğini ve iktidarı İnönü’nün 

vesayeti altında tutmaktan vazgeçebileceğini göstermiştir. Ancak 

Gümüşpala’nın hükümet kuramaması üzerine İnönü dönemde üçüncü kez 

hükümet kurmakla görevlendirilmiştir. CHP ile bağımsızlardan oluşan azınlık 

koalisyonu diğerleri gibi kısa süreli olurken dış politikada Kıbrıs Meselesi ve 

Johnson Mektubu vb. konularla uğraşmıştır. Hükümetin ömrünü belirleyen 

gelişme ise AP lideri Süleyman Demirel’in CKMP ve YTP’ye 1965 

bütçesine hayır dedirtmeyi başarması olmuştur
16

. Dönemin son koalisyon 

hükümeti Bağımsız Senatör Suat Hayri Ürgüplü tarafından ülkeyi 1965 genel 

seçimlerine götürme şartıyla kurulmuştur
17

. 

                                                     
13Süleyman Coşkun, Türkiye’de Politika (1920-1995), Cem Yayınevi, İstanbul, 

1995, s. 28.  
14Nedim Yalansız, Türkiye’de Koalisyon Hükümetleri (1961-2002), Büke 

Kitapları, İstanbul, 2006, s. 67-73.  
15Feroz Ahmad, Modern Türkiye’nin Oluşumu, Kaynak Yayınları, İstanbul, 

2012, s. 164. 
16İnönü’nün üçüncü koalisyon hükümeti cumhuriyet tarihinden hükümet 

bütçesinin reddedilmesi sonucu istifa eden ilk hükümet olmuştur. Özdemir 

Kalpakçıoğlu, İkinci Cumhuriyetin 3 Başbakanı ve Olaylar, Nüve 
Matbaası, Ankara, 1967, s. 113-130. 

17Erik Jan Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İletişim Yayınları, 

İstanbul, 2000, s. 363-364. 
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     10 Ekim 1965 genel seçimlerinden AP oyların %53’ünü alarak tek başına 

iktidara gelirken AP lideri Demirel’de 40 yaşında Başbakanlık koltuğuna 

oturdu. Seçimler öncesinde “Ortanın Solu” söylemi ile çıkış yapmaya çalışan 

CHP %29’luk bir oy oranı ile ikinci parti durumuna düşmüştür. Bu 

seçimlerin sürprizi ise TİP tarafından yapılmıştır
18

. 1965-1969 döneminde 

ülkeyi tek başına yöneten Başbakan Demirel dış politikada çok yönlü bir 

arayış içerisinde olurken içeride de sanayileşmeye dayalı büyüme politikası 

uygulamıştır. Bu dönemde yıllık ortalama enflasyon %5 oranında 

gerçekleşirken, büyümede ortalama %7 oranında yaşanmıştır
19

.  

     Buna rağmen ülke 1969 seçimlerine içerde öğrenci olayları, işçi grevleri 

ve dışarda Kıbrıs Meselesi gibi kronikleşen sorunlarla gitmiştir. AP’nin 

oyların %46.55’ini alarak birinci çıktığı seçimlerden CHP oyların 

%27.37’sini alarak ikinci çıkmıştır. Bu dönemde iktidar partisi AP’nin 

geleceğini iki gelişme olumsuz etkilemiştir. Bu gelişmelerin ilki AP 

içerisindeki İslamcı kanadın Demirel’i yeterince dindar olmamakla 

suçlayarak Prof. Dr. Necmettin Erbakan liderliğinde Milli Görüş geleneğinin 

ilk partisi olan Milli Nizam Partisi (MNP)’ni 26 Ocak 1970’te kurması 

şeklinde yaşanmıştır
20

. İkinci gelişme ise Demirel’i ülkede ve partide tek 

adamlık müessesesi kurmakla itham eden “72’ler Muhtırası” sonrası Demirel 

tarafından AP’den ihraç edilenlerin 18 Aralık 1970’te Ferruh Bozbeyli 

liderliğinde Demokratik Parti (DP)’yi kurması olmuştur
21

. 

     Diğer taraftan 1961 Anayasasının sağladığı görece özgürlükçü ortamda 

kendini ifade etme fırsatı bulan sosyalist düşüncenin dönemdeki önemli 

yayınları Doğan Avcıoğlu yönetiminde çıkan Yön ve Devrim dergileri 

olmuştur. Söz konusu yayınların en önemli özelliği sivil ve askeri 

bürokraside sosyalist bir düzeni doğuracak darbenin fikri hazırlığını yapma 

olmuştur
22

. Sonuçta 9 Mart’ta gerçekleşecek emir komuta zinciri dışında 

gerçekleşecek bir sol darbe 12 Mart 1971’de ordu üst yönetiminin imza 

koyduğu muhtıra ile engellenmiştir
23

.  

                                                     
18Milli Bakiye Seçim Sistemi’nden dolayı Türkiye tarihinde kendisini sosyalist 

olarak niteleyen TİP %2.3 oy oranı ile 15 milletvekili çıkararak meclise 

girmiştir. Nuran Kılağız, Türk Siyasi Hayatında 1965 Seçimleri, Berikan 

Yayınevi, Ankara, 2010, s. 421. 
19Hulusi Turgut, Demirel’in Dünyası, ABC Yay., İstanbul, 1992, s. 270-271.  
20Feroz Ahmad-Bedia Turgay Ahmad, Türkiye’de Çok Partili Politikanın 

Açıklamalı Kronolojisi (1945-1971), Bilgi Yayınevi, Ankara, 1976, s. 382. 
21Murat Karataş, “27 Mayıs 1960 Sonrası Merkez Sağda Siyasal Bir Aktör Olarak 

Ferruh Bozbeyli ve Demokratik Sağ Düşüncesi”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, C: S: , İstanbul, s. 221-222.   
22“Yön-Devrim Hareketi” hakkında detaylı bilgi için Bkz.; Gökhan Atılgan, Yön-

Devrim Hareketi Kemalizm İle Marksizm Arasında Geleneksel Aydınlar, 
Yordam Kitap, İstanbul, 2018.  

23Mahir Kaynak, Darbeli Demokrasi Olaylar ve Çözümlemeler, Profil Kitap, 

İstanbul, 2019, s. 63. 
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     Bu gelişme üzerine Başbakan Demirel istifa ederken yılların CHP’lisi 

Nihat Erim partisinden istifa ederek partiler üstü hükümet kurmuştur. 

Yaklaşık üç yıl süren ara rejim döneminde askerlerin gözetiminde kısa 

ömürlü dört hükümet kurulmuştur. Bu hükümetlerin en önemli iddiası 

ülkenin ihtiyaç duyduğu temel reformları yapma olmuş ancak bunların 

hiçbirisi kurulan hükümetlerin meclise dayanmamasından dolayı hayata 

geçirilememiştir
24

. 

     14 Ekim 1973 genel seçimleri muhtıra dönemini bitirirken Bülent Ecevit 

liderliğindeki CHP’yi de seçimlerin birinci partisi yapmıştır. Tarihi yanılgıyı 

ortadan kaldırma iddiası ile kurulan CHP-MSP koalisyon hükümeti kısa 

ömürlü olmasına rağmen dış politikadaki en önemli başarısı Kıbrıs Barış 

Harekâtı olmuştur. Ancak Kıbrıs Barış Harekâtı başta ABD olmak üzere Batı 

dünyası ile ilişkilerini bozarken bu dönemde Türkiye’ye uygulanan ambargo 

ülkenin siyasi istikrarsızlık, sağ sol çatışması, bozuk ekonomi vb. sorunlarını 

kronik hale getirmiştir
25

. Sonuçta bütün bu sebeplerden beslenen 12 Eylül 

1980 darbesi ülkede yeni bir askeri vesayet dönemi başlatmıştır. 

4. 27 Mayıs Gününün Bayram Olarak Kabul Edilmesi 

     1961 genel seçimleri sonrasında darbecilerin zorlamasıyla kurulan CHP-

AP koalisyon hükümetinin ömrünü seçim sonuçlarından ve ortaya çıkan 

siyasi tablodan hoşnut olmayan Talat Aydemir’in darbe teşebbüsü kısaltan 

gelişme oldu. Kara Harp Okulu Komutanı Aydemir’in öncülüğünde 22 Şubat 

1962 günü gerçekleşen darbe girişimi Başbakan İnönü’nün müdahaleleriyle 

nihayetlenirken, darbe teşebbüsünde bulunanlar emekliye sevk edildiler ve 

bundan dolayı yargılanmamalarını temin edecek bir yasa çıkarıldı
26

. Bu 

gelişme eski DP’lilerin affını isteyen AP’nin tepkisine neden oldu ve kısa 

süre içinde CHP-AP koalisyon hükümeti dağılması sonucunu ortaya çıkardı.  

     Kısa süre içerisinde CHP lideri İnönü bağımsızlarında desteklediği CHP-

CKMP-YTP koalisyon hükümetini kurarak TBMM’den güvenoyu aldı. Yeni 

hükümetin iç politikada karşısına çıkan temel sorun eski DP’lilerin affı oldu. 

Hükümetin Kayseri’de tutuklu bulunan eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ı 

hastalığı sebebi ile geçici olarak tahliye etmesi soruna yeni boyut kazandırdı. 

Bayar’ın Kayseri’den Ankara’ya gelişi sırasında AP’lilerin gövde gösterisi 

                                                     
24Murat Karataş, “Türkiye’de Asker Sivil İlişkileri Bağlamında 12 Mart Muhtırası 

ve Partiler Üstü Hükümet Modeli Üzerine Bir Değerlendirme”, Anadolu 

Balkan Araştırmaları Dergisi, 2/3 (Haziran 2019), s. 88.  
25Alper Gülbay, Kısır Seçimler ve Bunalımlı Yıllar 12 Mart’tan 12 Eylül’e 

Türkiye’de Seçimler ve Sonuçları, Cinius Yayınları, İstanbul, 2018, s. 161-
175. 

26Mehmet Ali Birand, Can Dündar-Bülent Çaplı, 12 Mart İhtilalin Pençesinde 

Demokrasi, Can Yayınları, İstanbul, 2016, s. 81.  
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CHP’lilerin ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu gruplar tarafından 

protesto edilirken, AP Genel Merkezi de bu grupların saldırısına uğradı
27

.  

     Bu süreçte Başbakan İnönü başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu 

(MGK) 27 Mayıs gününün ulusal bayram ilan edilmesi, Tedbirler 

Kanunu’nun çıkarılması, Bayar’ın uygun görülecek bir yerde muhafaza altına 

alınmasını içeren bir dizi karar aldı
28

. Hükümetin bu kararları aldığı 

atmosferde AP lideri Gümüşpala ise basına verdiği beyanatta partisinin 27 

Mayıs darbesine ve orduya karşı olmadığını dile getirmişti
29

. 

     MGK kararı sonrası CHP-AP hükümeti tarafından hazırlanan 27 Mayıs 

gününün ulusal bayram olmasını içeren kanun teklifi Haziran 1962’de 

TBMM Başkanlığına sunulmuş
30

 ancak teklif yaklaşık bir yıl Milli Eğitim ve 

İçişleri komisyonlarında beklemişti. Bu bekleyişin sonunda Başbakan İnönü 

TBMM Başkanlığı’na 1 Nisan 1963 tarihinde verdiği önergede “Hükümetçe 

13.6.1962’de TBMM’ye sunulmuş olan Ulusal Bayram ve Genel tatiller 

hakkındaki 2739 sayılı Kanuna ek kanun tasarısının, içtüzüğün 36’ncı 

maddesinde kayıtlı süre fazlası ile geçmiş olduğundan, gündeme alınarak 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim” ifadesine yer 

vermişti. İnönü’nün önergesi üzerine yapılan oylamada TBMM genel kurulu 

tasarıyı gündeme almayı kabul etti
31

. Bu oylamada sadece bir AP’li 

milletvekili aleyhte oy kullanırken, diğerleri çekimser oy kullandılar
32

. 

     27 Mayıs gününün ulusal bayram olarak kabul edilmesi için hazırlanan 

kanun teklifinin hızlı bir şekilde yasalaşmasını isteyen CHP lideri İnönü 

partisinin milletvekili ve senatörlerinin gereken dikkati göstermelerini istedi. 

Aynı süreçte toplanan AP grubunda ise teklife dönük sert tartışmalar 

yaşanırken 30 milletvekili “evet”, 20 milletvekili “hayır” oyu kullanılmasını 

istedi. Sonuçta AP grubundan teklife “evet” oyu verilmesi yönünde grup 

kararı çıktı
33

. 

     Diğer taraftan 27 Mayıs gününün “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” ilan 

edilmesini içeren Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı 

kanuna ek kanun teklifi
34

 3 Nisan 1963 tarihinde TBMM’de görüşüldü. 

                                                     
27İhsan Dağı-Fatih Uğur, Yalnız Demokrat Ferruh Bozbeyli, Timaş Yay., 

İstanbul, 2009, s. 188-189. 
28

Cumhuriyet, 27 Mart 1963. 
29Milliyet, 31 Mart 1963. 
30MMTD, D. 1, C. 5, 1962, s. 607. 
31MMTD, D. 1, C. 15, 1963, s. 89. 
32Cumhuriyet, 2 Nisan 1963.  
33AP Aydın milletvekili Reşat Özarda “Bazı korkak Aydın AP milletvekili ve 

senatörlerin İnönü lehine bir hava yarattıklarını, AP grubunu İnönü’nün 

istikametine yönelttiklerini” söyleyerek AP’den istifa etti. Milliyet, 2 Nisan 

1963. 
34Teklifin gerekçesi şöyle idi: “… Kurucu Meclis tarafından hazırlanıp ilân edilen 

Anayasanın milletçe benimsenmesi ile insan hak ve hürriyetlerini, milli 

dayanışmayı sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını 

gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak demokratik hukuk 
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     TBMM Başkanvekili Nurettin Ok teklifin tümü üzerindeki görüşlerini 

açıklamaları için sırasıyla CKMP, CHP, YTP, AP ve MP temsilcilerine 

ardından da teklif lehine CHP Çanakkale milletvekili Şefik İnan ve teklif 

aleyhine CKMP İstanbul milletvekili Saadet Evren’e söz verdi. AP 

temsilcisinin dışındaki parti temsilcilerinin konuşmalarına bir bütün olarak 

bakıldığında milletin oyları ile iktidara gelen DP’nin kendisine bağlanan 

ümitleri boşa çıkardığını ayrıca milletin kazanılmış hak ve hürriyetlerinin 

dahi kaybedilme tehlikesinin ortaya çıktığını buna karşın 27 Mayıs 1960 

günü gençliği, ordusu ve aydını ile beraber direniş başlattığını bunun sonucu 

olarak o gün vaat edilen demokratik rejimin yeni anayasa ile kurulmaya 

başlandığını bu anlamda 27 Mayıs’ın bayram olmasındaki asıl mananın 

Atatürk milliyetçiliği anlayışı içinde tüm milleti bölünmez bir bütün halinde 

gören bir hukuk düzenini sağlayan anayasal sistemin kurulmasını 

hedeflediğini dile getirmişlerdi
35

. 

     AP grubu adına Elazığ milletvekili Ömer Faruk Sanaç kanun teklifi 

üzerine partisinin görüşlerini açıkladı. Sanaç ilk olarak 27 Mayıs’ın Hürriyet 

ve Anayasa Bayramı ilan edilmesi teklifine olumlu baktıklarını ve teklife 

beyaz oy vereceklerini ifade etti. Devamında AP’nin 27 Mayıs Anayasası ile 

kurulan hukuk sisteminin karşısında değil aksine o sistemin koruyucusu 

olduğunu ve mevcut anayasal düzene saygı duyduğunu söyleyen Sanaç 

partisinin 27 Mayıs, ordu ve Türk gençliğinin karşısında gösterilmeye 

çalışıldığını ancak bunun aksini ispatlayacaklarını dile getirdi. Yaşanılan 

günlerde her zamankinden daha fazla huzur, sükûn ve kardeşlik ortamına 

ihtiyaç olduğunu söyleyen Sanaç Hürriyet ve Anayasa kavramlarının 

dayandığı temelleri benimsediklerini ve teklifin gerekçesinde ifade edildiği 

gibi ülkenin huzuru ve milletin refah ve saadetinin ancak demokratik rejimin 

tüm kurumlarıyla yaşaması halinde mümkün olabileceği üzerinde durdu. 

Bunlara ek olarak dikta emellerinin ülkeyi felakete sürükleyeceğini ancak 

                                                                                                                 
devleti bütün sosyal ve hukuki temelleriyle kuruldu. Bu itibarla 27 Mayıs 1961 

tarihli ‘Milli şuur ve ülküler etrafında’ toplanan ve ‘kaderde, kıvançta ve 

tasada ortak olan bölünmez bir bütün halinde’ ki Türk Milletinin, yaşadığı acı 
günleri arkada bıraktığı mutlu bir gündür. Bugünü anmak benliğimizi bulmak 

bakımından gerçekten önemlidir. Bugünü kutlamakla Türk Milleti, büyük 

kayıplar sonunda kazanılmış bir zaferin tadını duymuş ve yaşatmış olacaktır. 

Milletimizin bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs ve 
Hâkimiyetin Millet tarafından ele alınması tarihi olan 23 Nisan gibi 27 Mayıs 

da özgürlüğün, Türk devrimlerine dönüşün, Hukuk Devleti ilkelerine 

bağlılığın tarihidir. Anayasamızın başlangıcında ‘Asıl teminatın 

vatandaşların gönüllerinde ve iradelerinde yer aldığı inancı ile hürriyete, 
adalete ve fazilete âşık, uyanık evlâtlarının bekçiliğine emanet eder’ 

denilmektedir. Bu ilke, milli bayramların terbiyevi tesiri ile büyük kütlelerin 

gönlüne yerleştirilebilir. Anayasa ve Hürriyet Bayramı bu bakımdan ayrıca 

önemlidir. Bu itibarla 27 Mayıs tarihinin Hürriyet ve Anayasa Bayramı 
olarak kabul edilmesi ve milli bayramlar arasına alınması icap eder.” 

MMTD, D. 1, C. 15, 1963, s. 137. 
35MMTD, D. 1, C. 15, 1963, s. 138-142. 
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hukuk devleti rejimi ile geleceğin kurulabileceğini söyleyen AP sözcüsü 

millete dayanmayan ve onun sevgisini kazanmayan teşekküllerin 

yaşamayacaklarını dile getirdi.  AP sözcüsü sözlerini 27 Mayıs’ın millete mal 

olarak tüm partilerin üzerinde bulunan ve anayasada gerçek yerini alan bir 

inkılâp olduğunu ifade ettikten sonra bu hareketi hiçbir partinin kendi 

çıkarları ve siyasi menfaatleri uğruna istismar etmemesini arzuladıklarını 

söylemiştir
36

. 

     Teklif lehine söz alan CHP Çanakkale milletvekili Şefik İnan 27 Mayıs’ın 

bir hükümet darbesi olmayıp 40 yıl önce yapılan Atatürk İhtilâli’nin 

korunması ve nihai hedefine ulaşması için yapılmış bir millet hareketi 

olduğunu söylemiştir
37

.                                         Teklif aleyhine söz alan tek 

isim ise CKMP İstanbul milletvekili Saadet Evren oldu. Konuşmasında 

hükümeti ve Başbakan İnönü’yü eleştiren Evren teklifin lehinde veya 

aleyhinde olmanın doğal karşılanması gerektiğini ve asıl önemli olan 

noktanın dil ile ikrar değil kalp ile tasdik olduğunu söyledi. Celal Bayar’ın 

tahliyesinin ardından yaşanan olayları kastederek anayasal rejim ve kamu 

düzeni açısından yaşanan krizlere değinen Evren hükümetin son gelişmelerin 

tahlilini ve tartışmasını yapmadan böyle bir teklifi gündeme getirmesini 

eleştirerek hükümetin tarafsız davranmadığını ve bu teklifi demokles’in kılıcı 

gibi kullanarak kimi kesimleri tahrik ettiğini söyledi. Hükümetin bu zamanda 

söz konusu teklifi yasalaştırmakla ne kazanmayı umduğunu ve hangi acil 

konuya çözüm getirdiğini soran Evren siyasilerin daima günü kurtarmaya 

çalıştıklarını, demokrasiye geçişin bayramlar ve abartılı nutuklarla 

kutlandığını ancak kısa süre sonra milletin birbirinin boğazına sarıldığını 

belirtti. 27 Mayıs’ın da büyük ihtilâl olarak benimsenip alkışlandığını ancak 

gelinen noktanın felakete gidiş olduğunu söyleyen Evren bir buçuk senedir 

aciz ve miskin bir idare ile devletin sözüm ona yönetildiğinden dert yandı. 

Gelinen noktada halkın kutuplaştığını ve vatandaşların kamplara bölünerek 

birbirlerine karşı insafsızca mücadele ettiklerini, devlet düzeninin 

kaybolduğunu şahıs ve mal güvenliği ile şeref ve haysiyet dokunulmazlığına 

uluorta tecavüz edildiğini, fikir ve düşünce özgürlüğünün ortadan kalktığını 

ve devlet kurumlarının itibarlarını yitirdiklerini ve gelinen noktada ülkede en 

ucuz suçun ihtilâl ve hükümet darbesi olduğunu yineleyen Evren Başbakan 

İnönü’ye kutlanmasını talep ettiğiniz anayasa rejimi ve devlet düzeni bu 

mudur şeklinde sordu. Benzer şekilde hükümetin vatandaşların düşüncelerini 

ve hangi çizgide durduklarını belirleme hakkı olmadığını aksine tarafsız bir 

yönetim sergilemesi gerektiğini söyleyen Evren ülkede rejimin teminatının 

bayram kanunları ve törenler olmayıp ülkeyi yönetenlerin siyasi fikir ve 

karakterleri olduğunu belirtti. Teklifte öngörülen türden bir bayram kanununu 

sorunlarını çözmüş, anayasal rejimi ve kanun üstünlüğünü tesis etmiş bir 

hükümetin getirebileceğini ifade eden Evren sözlerini teklifin getiriliş nedeni 

                                                     
36MMTD, D. 1, C. 15, 1963, s. 140-141. 
37MMTD, D. 1, C. 15, 1963, s. 142-145. 
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ve zamanına dönük tepkisi nedeniyle oylamaya katılmayacağını belirterek 

sonlandırdı
38

. 

     Evren’in konuşmasının ardından teklifte yer alan üç madde oylanarak 

kabul edildi. Bundan sonra teklifin aleyhinde söz isteyen olmadığı için 

TBMM Başkanvekili Ok Başbakan İnönü’ye söz verdi. İnönü konuşmasının 

bütününde hükümeti ve kendisini eleştiren Evren’e yanıt verdi. Sözlerine 

ülkenin siyasi durumunun Evren’in görüşlerinin aksine sağlam bir yolda 

olduğunu söyleyerek başlayan İnönü demokratik rejimin Türkiye’de 

yürüyebileceğini, bu yolda büyük mesafeler alınarak ciddi başarılar 

kazanıldığını ayrıca son bir buçuk yılda atılan güçlüklerin sınırsız olduğunu 

ve ihtilâlden çıkıp intikal devresine giren bir ülkede bu tarz sorunları aşmış 

olmanın önemli bir kazanım kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Sözlerinin 

devamında siyasi atmosferi bozan tahriklerin sona ermesi gerektiğini ve 

böyle olması durumunda siyasi yapının gelişerek ülkenin huzur ve saadete 

erişeceğini tekrarlayan İnönü, Evren’in teklifin geliş zamanına dönük 

eleştirilerin de: “Biraz evvel konuşan ve karanlık mülâhazalarını söyleyen 

milletvekili emin olun, şimdi kabul buyurduğunuz kanunun bugüne kadar geç 

kalması intikal devresinin devam etmesindendir. 27 Mayıs gününü Hürriyet 

ve Anayasa Bayramı ilân etmek ihtilâlden bir hafta sonra veya seçimden bir 

hafta sonra yapılacak bir iş değildir. Bütün siyasi partilerin, bütün 

vatandaşların, 27 Mayıs Bayramı Kanunu’nun el birliği ile yürekten ve 

lüzumlu bir kanun olarak çıkmasına inanması için bu kadar zamanın 

geçmesi, tekâmülün zaruri bir şartı idi. O neticeye vardık. Bütün siyasi 

partiler bu temelde birleşmek zaruretini kavradılar. Şimdi kanunun kabulü 

günüdür. Bu kanunu kabul etmekle memlekette huzuru tesis ve vatandaşlar 

arasında anlaşmayı ilerletmek için büyük bir adım atmış olacaksınız. Sizleri 

tebrik ederim arkadaşlarım.”
39

 şeklinde cevapladı. 

     Başbakan İnönü’nün konuşmasının ardından teklifin tümü için oylamaya 

geçildi. Oylamada teklife evet diyenler beyaz, hayır diyenler kırmızı ve 

çekimser kalanlar ise yeşil oy kullandı. Oylamaya 294 milletvekili katılırken, 

evet 291, hayır 2 ve çekimser 1 şeklinde gerçekleşti. Teklife hayır ve 

çekimser oylar AP’den çıktı. AP Ağrı milletvekili Kerem Özcan ile AP 

Samsun milletvekili Mehmet Başaran teklife hayır oyu verirken, AP Manisa 

milletvekili Nahit Yenişehirlioğlu ise çekimser oy kullandı
40

. Diğer taraftan 

AP grubu oylamadan bir gün önce teklife evet oyu verme kararı almasına 

rağmen genel kurulda bulunan AP’nin 147 milletvekilinden 117’si oylamaya 

katılmadı. Milletvekillerinden bazıları oylama sırasında genel kurulu terk 

ederken bazıları da genel kurul salonunda olmakla birlikte oy kullanmadığı 

görüldü. Sonuçta AP’li 30 milletvekili oy kullanırken 27’si evet oyu verdi
41

. 

                                                     
38

MMTD, D. 1, C. 15, 1963, s. 145-146. 
39MMTD, D. 1, C. 15, 1963, s. 147. 
40MMTD, D. 1, C. 15, 1963, s. 158-193. 
41Milliyet, 4 Nisan 1963. 
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     Teklifin Millet Meclisi aşaması bu şekilde tamamlandıktan sonra 

Cumhuriyet Senatosu’ndaki görüşmesi 9 Nisan 1963 tarihinde gerçekleşti. 

Teklif üzerinde Tabii senatörler adına Mehmet Özgüneş söz aldıktan
42

 sonra 

parti grupları adına sırasıyla Neşet Çetintaş (MP), İhsan Sabri Çağlayangil 

(AP), Fehmi Alpaslan (CHP), Turhan Kapanlı (YTP), Niyazi Ağınaslı (TİP) 

söz alarak teklifi desteklediklerini dile getirdiler
43

. CHP adına söz alan Artvin 

Senatörü Fehmi Alpaslan bayramın adına “Milli Birlik” ilavesi yapılmasına 

gerek olmadığını, çoğunluğunu CHP’lilerin oluşturduğu kurucu meclis ile 

Milli Birlik Komitesi’nin hazırladığı anayasanın hiçbir partizan düşünce 

içermeksizin milli birlik ve beraberlik ruhu taşıdığını söyleyerek tabii senatör 

Özgüneş’in sözlerine karşılık verdi
44

. AP grubu adına söz alan Bursa 

Senatörü İhsan Sabri Çağlayangil “… Bizim tek temennimiz bu devrimin Türk 

milletinin müşterek malı olduğu gerçeği karşısında 27 Mayıs Bayramı’nın bir 

ulusal birlik ve beraberlik günü halinde kutlanmasının 

gelenekselleşmesidir”
45

 şeklinde konuşarak 27 Mayıs’ın herhangi bir parti ile 

ilişkilendirilmemesini talep etti. 

     Diğer taraftan şahısları adına söz alan AP İstanbul Senatörü Özel 

Şahingiray ile AP Adana Senatörü Sakıp Önal İnönü ve CHP’ye dönük 

eleştirilerde bulundu. Bu noktada örneğin Önal CHP’nin tek başına Atatürk’e 

sahip çıkarak kendisi dışındakileri Atatürkçü olmamakla itham etme gafletine 

düştüğünü, İnönü’nün para ve pullardan Atatürk’ün resimlerini kaldırdığını, 

şayet kendileri ya da başka bir parti böyle bir şey yapmış olsaydı vatan haini 

diye damgalanacağını ifade etti. Ayrıca CHP’yi 27 Mayıs’ı kendi politikaları 

için kullanmakla itham eden Önal “… Bir siyasi parti ihtilâle sahip çıkmıştır. 

Onun hatası olursa biz yapmadık, Milli Birlik Hükümeti yaptı, sevabı olursa 

biz yaptık, böyle şey olmaz…”
46

 şeklinde eleştiride bulundu. 

     Teklifin tümü üzerine yapılan görüşmelerin tamamlanmasından sonra 

bayramın ismi ile ilgili iki önerge gündeme alındı. Tabii senatör Ahmet 

Yıldız önergesinde bayramın adının “Milli Birlik ve Hürriyet Bayramı” 

olarak değiştirilmesini teklif ederken, yine Mehmet Özgüneş 9 Tabii 

senatörle birlikte verdikleri önergede bayramın isminin “Milli Birlik, 

Hürriyet ve Anayasa Bayramı” olarak değiştirilmesini teklif ettiler. Ancak 

her iki önerge de yapılan oylamalar sonunda reddedildi. Bunun üzerine 

                                                     
42Özgüneş teklifte öngörülen bayramın ismi üzerinde durarak 27 Mayıs’ın sadece 

Hürriyet ve Anayasa’dan ibaret olmadığını, TSK’nın bu hareketi Milli Birlik 

Hareketi diye adlandırdığını ve kurduğu idarenin de Milli Birlik İdaresi adını 

aldığını ifade ederek gerçek anlamda bir 27 Mayıs Bayramı oluşturulacaksa 
bunun adı Milli Birlik, Hürriyet ve Anayasa Bayramı olmalıdır dedikten 9 

arkadaşı ile birlikte bu konuda bir önerge vereceklerini dile getirdi. CSTD, D. 

1, C. 10, 1963, s. 543.  
43

CSTD, D. 1, C. 10, 1963, s. 551-553. 
44CSTD, D. 1, C. 10, 1963, s. 548-549. 
45CSTD, D. 1, C. 10, 1963, s. 548. 
46CSTD, D. 1, C. 10, 1963, s. 562-563. 
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teklifin tümü açık oylamaya sunuldu. 115 senatörün katıldığı oylamada 111 

evet, 4 hayır oyu çıkarken 27 Mayıs gününün “Hürriyet ve Anayasa 

Bayramı” olmasına dönük teklif kabul edilerek yasalaştı
47

. Teklife hayır oyu 

verenler ise Mehmet Özgüneş, Muzaffer Yurdakuler, Özel Şahingiray ve 

Sakıp Önal oldu
48

. 

     Bu şekilde Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosu tarafından kabul 

edilerek yasalaşan 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı kanunu 11381 

sayılı Resmi Gazete de yayınlanması sonrası 221 numaralı kanun olarak 13 

Nisan 1963 tarihinde yürürlüğe girdi
49

. Buna ek olarak Ankara’da yapılacak 

olan törenlerin ilk olarak Anıtkabir, sonrasında Genelkurmay Başkanlığı, 

Anayasa Mahkemesi ziyareti ve Hipodrom’daki askeri geçit ve kutlamalar 

şeklinde olması öngörülmüştü
50

. 

     Görüldüğü gibi 1963 yılından itibaren resmi olarak kutlanmaya başlanan 

“27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı” 12 Eylül 1980 darbesi sonrası 

yürürlükten kaldırıldı. Bu bayram 12 Eylül’ün mimarı Kenan Evren’in 

başında bulunduğu Milli Güvenlik Konseyi (MGK) tarafından kaldırıldığı 

1981 yılına kadar ulusal bayram olarak kutlanırken 27 Mayıs darbesinin 

toplum üzerinde kurmaya çalıştığı askeri vesayetinde simgesi olma özelliği 

taşıdığını söylemek mümkündür. 

5. Hürriyet ve Anayasa Bayramı Kutlamaları (1963-1980) 

     27 Mayıs gününün 13 Nisan 1963’de ulusal bayram olarak kabul 

edilmesinden sonra ilk kez kutlanması bu yılda olmuştur. Ancak bu yılki 

kutlamalar bir hafta önce gerçekleşen Talat Aydemir’in ikinci başarısız darbe 

girişimi gölgesinde gerçekleşmiştir. Basından takip edebildiğimiz şekliyle 

Ankara’daki törenler; Anıtkabir, Genelkurmay Başkanlığı ve Anayasa 

Mahkemesi ziyaretleri sonrası Hipodrom’daki askeri geçit ve kutlamalar 

şeklinde düzenlenmiştir
51

.     Rahatsızlığı nedeniyle kutlamalara katılamayan 

Cumhurbaşkanı Gürsel yayınladığı bayram mesajında 27 Mayıs’ın 

gerekçesini “Anayasa ve hukuk dışı tutum ve davranışlarıyla meşruluğunu 

kaybetmiş bir iktidarı Türk milletinin direnme hakkını kullanarak yıkması” 

                                                     
47

CSTD, D. 1, C. 10, 1963, s. 568-573. 
48CSTD, D. 1, C. 10, 1963, s. 579. 
49Mehmet Serkan Şahin, “27 Mayıs Darbe Gününün Ulusal Bayram İlan 

Edilmesi”, 3.Uluslararası Yeşilyurt Sempozyumu Toplumsal, Siyasal ve 

Ekonomik Yönleriyle Darbeler (12-13 Eylül 2017 Yeşilyurt/Malatya), 

Yeşilyurt Belediyesi Yayınları, Malatya, 2017, s. 184. 
50Mahmut Bolat, “27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı (1963-1980)”, Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, 34/2 (Güz 2018), s. 388. 
51Bununla birlikte darbeciler 27 Mayıs bayramının toplumun bütün katmanlarında 

karşılık bulması için çalışmışlardır. Bu noktada örneğin köylere temsilci 
gönderme ilkokullarda kutlanması için Milli Eğitim Bakanlığının genelge 

göndermesi vb. basında görülmektedir. Cumhuriyet, 28 Mayıs 1963; 

Milliyet, 27 Mayıs 1969. 
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şeklinde açıkladıktan sonra Aydemir olayına “Bizi demokratik idareden 

hiçbir şerir ayıramaz”
52

 tarzında göndermede bulunmuştur.  

     Aynı şekilde Başbakan İnönü’de Hipodrom konuşmasında “21 Mayıs’taki 

gibi şerefsiz sergüzeştçilerin akıbetinin daima bu olacağının kesinlikle 

anlaşılması milletin geleceği için teminattır”
53

 ifadesine yer vermiştir. Bu 

noktada hem Cumhurbaşkanı Gürsel’in hem de Başbakan İnönü’nün 

demokrasi ve Anayasa’ya bağlılık vurgusunda bulunmaları ordu içerisinde 

varlığı bilinen cuntalara karşı bir uyarı niteliği taşıdığını söylemek 

mümkündür. 

     Hürriyet ve Anayasa Bayramı’nın ikinci yılı kutlamalarına Başbakan 

İnönü, yıllardır takmadığı İstiklal Madalyası ile katılırken Cumhurbaşkanı 

Gürsel basına yaptığı 27 Mayıs değerlendirmesinde 27 Mayısın ülkeye 

eşitlik, sevgi, karşılıklı saygı hisleri getirerek ülkede faziletli bir idarenin 

temellerinin atılmasını sağladığını söylemiştir. 

     Hürriyet ve Anayasa Bayramı’nın üçüncü yılı kutlamaları AP iktidarını 

getirecek seçimlerin oluşturduğu atmosferde gerçekleşmiştir. CHP’nin 

muhalefette olduğu AP’nin koalisyon şekliyle de olsa iktidarda bulunduğu 

kutlamalarda hükümet adına konuşan Devlet Bakanı Mehmet Altınsoy’un 

“27 Mayıs devrimi, tarihi ve fiili bir zaruretten doğmuştur.”
54

 şeklindeki 

değerlendirmesi dönemde sivil siyasetin özellikle de DP’nin mirasına sahip 

çıkma iddiasındaki AP’nin haletiruhiyesini anlama açısından oldukça dikkat 

çekicidir. Bu noktada kutlamalarda ordu adına konuşan Üsteğmen Kamil 

Başar’ın, “Silahlı kuvvetler, rejimlerin en üstünü olan demokrasinin teminatı 

ve onun bekçisidir. Ona dokunmaya teşebbüs edecek elleri kırmaya ve 

bakacak kem gözleri kör etmeye kararlıdır”
55

 şeklindeki değerlendirmesi 27 

Mayıs’a meşruiyet kazandırma amacı taşırken aynı zamanda kısa süre sonra 

iktidara gelmesi beklenen AP’ye de ihtar niteliği göstermiştir. 

     1966-1970 yıllarındaki Hürriyet ve Anayasa Bayramı kutlamaları AP’nin 

tek başına iktidarı döneminde yaşanmıştır. Bu dönemde ordu ile yakın ilişki 

kurarak sivil siyasete alan açma stratejisi izleyen Başbakan Demirel 

Ankara’daki kutlamalara katılırken AP’nin kimi taşra teşkilatları törenlere 

katılmıyor ve bu durumda basına yansıyordu
56

. 1966 yılındaki Hürriyet ve 

Anayasa Bayramı kutlamalarında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cemal 

Tural, 27 Mayıs’ı İstanbul’un Fethi ve Büyük Taarruz ile özdeşleştirerek 

“milletin çaresizliğe düştüğü bir anda, bir kurtarıcı görevi gördüğü”
57

 

                                                     
52Milliyet, 28 Mayıs 1963.  
53Tercüman, 28 Mayıs 1963. 
54Milliyet, 28 Mayıs 1965. 
55Cumhuriyet, 28 Mayıs 1965. 
56İzmir’de törenlere katılmayan AP, farklı öğrenci gruplarınca protesto edilirken 

öğrenciler parti binasının önüne üzerinde  “Çirkin Politikacı Kendine Dön”, 
“İntikamla Hükümet İdare Edilemez” yazılarını içeren çelenk bırakmıştır.  

Cumhuriyet, 28 Mayıs 1967. 
57Milliyet, 28 Mayıs 1966. 
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şeklinde değerlendirmede bulunurken 1969 yılındaki kutlamaların 

Genelkurmay’daki ayağında askerlerin CHP lideri İsmet İnönü’yü 

selamlamaları dikkatlerden kaçmamıştır
58

.  

     Diğer taraftan AP’nin yayın organı durumunda olan Son Havadis 

dönemde cılızda olsa 27 Mayıs’a dönük eleştirilerini “27 Mayıs, milli bir 

bayram günü değildir, siyasi bir bayram günüdür. Siyasi bayramlarda 

mutsuzların yüreği kan ağlarken, mutlu olanlar bayram kutlar. Bu tür 

bayramlar, bir otoritenin millete zorla kabul ettirdiği bayramlardır. 

Kendileri ile her an çelişme içindedirler. 27 Mayıs, 23 Nisan’a ve diğer 

bayramlara bütünüyle zıt olduğu imanını tamamlamıştır. Bu nedenle sadece 

bir milli bayram olarak değil, siyasi bir bayram olarak da devam edemez”
59

 

şeklinde ifade ederken Anayasa ve Hürriyet Bayramının öteki ulusal 

bayramlar gibi toplum tarafından benimsenmediğini bu nedenle de kalıcı 

olamayacağını söylemiştir. 

     27 Mayıs’ın onuncu yıldönümü olan 1970 yılındaki kutlamalarda 

Cumhurbaşkanı Sunay’ın 27 Mayıs’ı Atatürk devrimlerinin devamı olarak 

gösterme çabası öne çıkmıştır. Anıtkabir defterine yazdığı mesajında Sunay, 

“Büyük Atatürk, devrimlerinizin devamı olan 27 Mayıs’ın onuncu yıl 

dönümünü huzurunuzda eğilerek kutluyoruz.”
60

 ifadesine yer vererek 

toplumdaki Atatürk sevgisini 27 Mayıs’ın oluşturmaya çalıştığı düzenin aracı 

yapma yoluna gitmiştir. 

     Ordu, asker-sivil odaklı sosyalist bir darbe tehdidine karşı 12 Mart 1971 

günü verdiği muhtıra ile AP iktidarını düşürürken ülkede yaklaşık otuz iki ay 

sürecek bir “Ara Rejim Dönemi” başlatmıştır. Bu anlamda söz konusu yıldaki 

Hürriyet ve Anayasa Bayramı kutlamaları 12 Mart Muhtırasının gölgesinde 

gerçekleşirken askerler tarafından tarafsız nitelemesi ile Başbakanlık 

koltuğuna oturtulan yılların CHP’lisi Nihat Erim bayram mesajında 27 

Mayıs’ın topluma hürriyet getirdiğini söylemiş
61

 Cumhurbaşkanı Cevdet 

Sunay ise “Anayasa kimseye hürriyetleri yok etme hürriyeti vermedi.” 

Şeklinde konuşmuştu.  

     Diğer taraftan muhtıra ile istifa etmek zorunda kalan AP lideri Demirel ise 

Genelkurmay’daki kutlamalara katılarak askerleri kutlamıştır
62

. Demirel daha 

önce ifade edildiği gibi ordu ile yakın ilişki kurarak sivil siyasete alan açma 

stratejisi muhtıra sonrasında da başarıyla uygulamıştır. Öyle ki 1973 

seçimlerinin ortaya çıkardığı siyasi kompozisyonda hiçbir aktör tek başına 

iktidara gelemezken Mart 1975’te koalisyon şekliyle de olsa yeniden iktidara 

gelmiştir. 

                                                     
58Cumhuriyet, 28 Mayıs 1969. 
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Son Havadis, 27 Mayıs 1969. 
60Cumhuriyet, 28 Mayıs 1970. 
61Milliyet, 28 Mayıs 1971. 
62Cumhuriyet, 28 Mayıs 1971. 
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     Hürriyet ve Anayasa Bayramının 1974 yılı kutlamaları CHP-MSP 

koalisyon hükümeti döneminde gerçekleşmiştir. Kutlamaların 

Genelkurmay’daki ayağında dikkat çekici diyalog Genelkurmay Başkanı 

Semih Sancar ile MSP’li Adalet Bakanı Şevket Kazan arasında yaşanmıştır. 

Kazan’ın “Bayramınızı Kutlarım” şeklindeki konuşmasına Sancar “ Bu 

bayram aynı zamanda sizin de bayramınız sayılır.”
63

 şeklinde yanıt vermiştir. 

Görüldüğü gibi sivil siyaset cılız bir şekilde de olsa bayramı 

benimsemediğini göstermeye çalışmaktadır. 

     Hürriyet ve Anayasa Bayramının 1975,1976 ve 1977 yılı kutlamaları ise 

CHP-MSP koalisyon hükümetinin dağılması sonrası AP lideri Demirel 

başkanlığında kurulan Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde 

gerçekleşmiştir. Bu dönemdeki kutlamalara dönük dikkat çekici gelişme 

1977 yılında Başbakan Demirel’in ilk kez kutlamalara katılmaması olmuştur. 

Kutlamalara katılmayan Demirel, Haziran 1977 seçimleri için Kayseri ve 

Niğde’de seçmene hitap etmeyi tercih ederek ülkenin 1961 Anayasası ile 

yönetilemediğini söylemişti. Bu durum ise 27 Mayıs’ı destekleyen basın 

tarafından “AP lideri Demirel, Anayasa Bayramı’nda Anayasa’yı suçladı”
64

 

şeklinde değerlendirilmiştir.  

     Hürriyet ve Anayasa Bayramının 1978 ve 1979 yılı kutlamaları üçüncü 

Ecevit Hükümeti döneminde gerçekleşmişti. Bu hükümet Güneş Motel’de 

AP’den Bakanlık sözü ile istifa ettirilen on bir ismin katılımı ile Demirel 

liderliğindeki ikinci Milliyetçi Cephe Hükümetinin düşürülmesi sonrası 

kurulmuştu. Buna tepki olarak AP lideri Demirel, MSP lideri Necmettin 

Erbakan ve MHP lideri Alparslan Türkeş’in Hürriyet ve Anayasa Bayramının 

1978 yılı kutlamalarına katılmamıştı
65

.  

     Aynı şekilde 1979 yılı kutlamalarına katılmayan AP lideri Demirel, 27 

Mayıs bayramının orduyu siyasette tutmak için CHP tarafından icat edildiğini 

söylemişti. Demirel, “27 Mayıs Bayramı, orduyu siyasette tutmak için CHP 

tarafından icat edilmiştir. 27 Mayıs ne nam altında olursa olsun 

kutlanmamalıdır. Milletin bir kısmının acı duyduğu olaylara diğer kısmı neşe 

duyuyormuş ve bayram yapıyormuş gibi bir davranış ilanihaye sürdürülemez. 

Devlet bu bayramı usulen yapıyor. Bizim şu anda bu konuyla ilgili kanunu 

parlamentodan geçirecek yeterli çoğunluğumuz yok biz evvela bunun 

kamuoyu mücadelesini yapıyoruz”
66

 şeklinde 27 Mayıs’ın bayram olarak 

kutlanılmaması gerektiğini yüksek perdeden ilk kez dile getirmişti. 

     Hürriyet ve Anayasa Bayramının 1980 yılı kutlamaları on sekiz yıllık 

sürecin son kutlamaları olmuştur. 1978 ve 1979 yılı kutlamalarına muhalefet 

                                                     
63Milliyet, 28 Mayıs 1975. 
64Cumhuriyet, 28 Mayıs 1978; AP lideri Demirel’den önce 1965 yılı 

kutlamalarına Millet Partisi (MP) lideri Osman Bölükbaşı katılmamış idi. 
Milliyet, 28 Mayıs 1965.  

65Tercüman, 28 Mayıs 1978. 
66Son Havadis, 28 Mayıs 1979. 
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lideri olarak katılmayan AP lideri Demirel bu yılki kutlamalar Başbakan 

olarak son kez katılmıştır. Kutlamaların Anayasa Mahkemesi ayağında 

Anayasa Mahkemesi Başkanı yaptığı konuşmada, 1961 Anayasasının, 

Anayasa Mahkemesini kurarak güvence oluşturduğunu söylerken, Türk 

Hukuk Derneği Başkanı Aksoy ise 27 Mayıs bayramına karşı olanların bugün 

yürütmenin başı oldukları ve 27 Mayıs bayramının tam bir çelişkiler faciası 

şeklinde yaşandığını dile getirmişti
67

. 

6. 27 Mayıs Gününün Bayram Olmaktan Çıkarılması 

     Türkiye 12 Eylül 1980 sabahına yeni bir darbe ile uyandı. 27 Mayıs’ın 

yürürlüğe koyduğu 1961 anayasasını askıya alan, siyasi partileri ve meclisleri 

kapatan darbeciler 27 Mayıs gününün bayram olarak kutlanmasına da son 

vererek ülkede yeni bir askeri vesayet dönemi başlattı. 

     Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren’in başında olduğu MGK 

10 Mart 1981’de 27 Mayıs gününü Hürriyet ve Anayasa Bayramı olmaktan 

çıkardı. Konsey kararın gerekçesini: “27 Mayıs gününü 1963 yılından beri 

Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak kutlanmaktadır. Bugün 1960 

Devriminin ve dolayısıyla 1961 Anayasasının kutlandığı gündür. Ancak 

özellikle 1970’li yıllardan itibaren meydana gelen gelişmeler sonucu 1961 

Anayasasının toplum bünyemize uygunluğu tartışılır hale gelmiş ve bayram 

günü halk arasında etkinliğini yitirmiştir. Bu nedenle 27 Mayıs resmi 

bayramlar arasında sayılmamıştır.”
68

 şeklinde açıklama yoluna gitmişti. 

     Yukarıda açıklandığı gibi darbeciler 1970’li yıllardan itibaren ülkede 

yaşanan ekonomik, siyasi, sosyal gelişmelerin kaynağı olarak 1961 

Anayasasını işaret ederken 27 Mayıs gününün de toplumun bütünü tarafından 

benimsenmediğini ya da etkinliğini yitirdiğini gerekçe göstermiştir. 

     Dönemde AP’ye yakın yayın politikası izleyen Son Havadis Gazetesi de 

27 Mayıs gününün bayram olarak kutlanmasına son verilmesini darbeciler 

gibi açıklama yoluna gitmiştir. Gazeteye göre, “Bayramlar bütünün, 

tartışılmaz çoğunluğunun ortaklaşa fikir birliğine vardıkları olumlu tarihler 

olurken 27 Mayıs günü Türk toplumunun ezici çoğunluğu tarafından asla 

mutluluk günü olarak benimsenmemiştir.”
69

 şeklinde karardan duyduğu 

memnuniyeti açıklama yoluna gitmiştir. Buna karşın başından itibaren 27 

Mayıs’a ve onun uygulamalarına destek veren Cumhuriyet Gazetesi ise 

bayramın kaldırılmasına eleştirel bir bakışla yaklaşmıştır. Buna göre: “Şimdi 

bu tutucu güçler, 27 Mayıs’ın resmi bayram olmaktan çıkarılışına 

seviniyorlar. Yanılıyorlar çünkü 27 Mayıs’ı bir resmi bayram günü olarak 

anlamak, biçimsel bir görüş, bir yanılgıdır. 27 Mayıs eylemi özgürlük 

devrimi niteliğiyle toplumsal yaşamda silinmeyecek izler bırakmış, geleceğe 
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doğru büyüyen tohumlar atamıştır.”
70

 Görüldüğü gibi gazete 27 Mayıs 

gününün bayram olarak kutlanmasına son verilerek 27 Mayıs’ın Türkiye’de 

ortaya koyduğu sonuçların unutturulamayacağı düşüncesini taşımaktaydı. 

7. Sonuç 

     27 Mayıs 1960 darbesi cumhuriyet döneminin emir komuta zinciri dışında 

gerçekleşen ve başarıya ulaşan ilk askeri darbesi olma özelliği taşır. Bu 

yönüyle kendisinden sonra gelen darbelerin ve darbe teşebbüslerinin yolunu 

açmıştır. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve 

Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idamı ile sonuçlanan söz konusu darbe 

farklı yönleriyle Türk demokrasi tarihinin akışını değiştirecek sonuçlar 

doğurmuştur. Darbe sonrasında darbeciler kendilerinin etkin olduğu bir 

dönemi tasarlamıştır. Bu noktada darbeciler yeni anayasanın halkoyuna 

sunularak yürürlüğe sokulması, cumhuriyet tarihinin ilk koalisyon 

hükümetinin CHP lideri İsmet İnönü başkanlığında kurulması, darbenin lideri 

Orgeneral Cemal Gürsel’in yeni oluşan meclise silah zoruyla Cumhurbaşkanı 

seçtirilmesi ve 27 Mayıs gününün “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” olarak 

kutlanması gibi adımları atmıştır. 

     İttihatçılar’ın II. Meşrutiyet’in ilan edildiği 23 Temmuz gününü “Hürriyet 

Bayramı” olarak ilan etmesi örneğinden hareketle darbeciler 27 Mayıs 

gününü “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” ilan etme yoluna gitmiştir. Bu 

bayramın gerek kabul ediliş süreci gerekse de kaldırıldığı ana kadarki 

kutlanma biçimi, askeri vesayet dönemini başlatan önemli ipuçları 

taşımaktadır. Bu noktada örneğin DP’nin mirasına sahip çıkma iddiası 

taşıyan AP, darbe gününün bayram olmasına karşı çıkamamış aksine yasa 

teklifine destek vermiştir. Yine bayram kutlamalarının Anıtkabir ziyareti 

sonrası Genelkurmay ve Anayasa Mahkemesindeki törenlerde sivil siyasetin 

askerleri ve yargı mensuplarını tebrik etmek zorunda kalmaları ülkedeki sivil 

siyasetin gelişimini olumsuz etkilemiştir. 

     Bunlara ek olarak yürürlükte olduğu dönemde “Hürriyet ve Anayasa 

Bayramı”, askeri vesayetin önemli bir aracı olmuştur. Bu noktada örneğin 

kutlamalar köy okullarına kadar yaygınlaştırılarak gençlere darbe 

propagandası yapılırken, il ve ilçe merkezlerindeki kutlamalara devlet 

görevlilerinin katılması zorunlu tutulmuştur. 

     27 Mayıs gününün “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” olarak kutlanması 

dönemin basınında da yer bulmuştur. Cumhuriyet ve Milliyet gazeteleri 

darbenin ve darbe uygulamalarının yanında yer alırken, Son Havadis ve 

Tercüman gazeteleri ise darbenin ve darbe uygulamalarının karşısında yer 

almıştır. Bu noktada örneğin “Hürriyet ve Anayasa Bayramı” kutlamalarına 

Cumhuriyet ve Milliyet’in oldukça ilgi gösterdiği ve ayrıntılı olarak yer 
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verdiği görülürken, Son Havadis ve Tercüman’ın askeri baskının dozuna göre 

bayram kutlamalarına ilgi göstermiştir. 

     1963-1980 yılları arasında kutlanan “Hürriyet ve Anayasa Bayramı”, 

askeri vesayetin etkili olduğu 1970’lerin başına kadar daha coşkulu ve daha 

fazla katılımla gerçekleşirken, askeri vesayetin biraz daha hafiflediği 

1970’ler boyunca coşku kaybolmuş ve bayram kutlamaları sönük geçmiştir. 

Yine her yıl tekrarlanan bayram kutlamaları, sivil siyaset açısından açık bir 

tehdit unsuru olma özelliği taşımıştır. Özellikle AP yöneticileri dönemde her 

an ikinci bir 27 Mayıs korkusuyla yaşarken, 1965 genel seçimleri sonrası 

Başbakanlık koltuğuna oturan AP lideri Süleyman Demirel siyasi hayatı 

boyunca Menderes fobisini üzerinden atamamıştır. 

     1965-1980 döneminde siyasi yelpazenin sağındaki temel aktör AP 

olmuştur. 1965 genel seçimleri sonrası tek başına iktidar olan AP’ye karşı 

eleştirilerin temel noktası katılımın düşük kaldığı, kutlamaların aksadığı 

yönünde olmuştur. Bu dönemde AP yetkilileri Ankara başta olmak üzere 

kutlamalara katılmamış ya da katılsalar da bu Bayrama dönük eleştirilerini 

dile getirmişlerdir. Soğuk Savaş’ın bütün ağırlığıyla siyasi ve sosyal hayatı 

etkisi altına aldığı 1970’li yıllar boyunca sağ ve sol çatışması gittikçe 

yoğunluğunu artırırken bayram mesajları da, iki tarafın gerek basın gerekse 

de siyasi temsilcilerinin birbirlerine karşı eleştirilerinde bir araç olmuştur. 

     “27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı”, 12 Eylül 1980 darbesinin 

ardından 1981 yılında darbeci Kenan Evren’in başında bulunduğu Milli 

Güvenlik Konseyi tarafından kaldırılmıştır. Konsey bayramın toplumun tüm 

kesimleri tarafından benimsenmediği ve törenlerin resmi düzeyde kaldığını 

gerekçe olarak açıklamıştır. 12 Eylül darbecilerinin de ifade ettiği gibi 

bayramların kalıcı olabilmesinin temel şartı halkın tüm kesimlerini ortak 

duyguda birleştirmesidir. Tek parti döneminde ulus devleti ortaya çıkarmada 

bir araç görevi üstlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor 

Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi bayramlara dönük süreç içerisinde 

eleştiriler getirilmiştir. Buna rağmen bu bayramlar ülkenin işgalden 

kurtarılması, çağdaş bir ülkenin kurulması vb. durumlardan hareketle Türk 

toplumunun geniş kesimlerince benimsenmiştir. “27 Mayıs Hürriyet ve 

Anayasa Bayramı” ise toplumun tüm kesimlerince kabul edilen ve 

benimsenen bir nitelik taşımadığı için işlevsiz kalmış ve bir darbe sonrasında 

da kaldırılmıştır.    
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1. Introduction 

As a concept ethics is generally linked with attitudes, behaviors and 

especially relationships and responsibilities (Norberg & Johansson, 2007). 

Teachers deal with many ethical problems in their testing practices and 

ethical conceptions guide teachers in their actions, preferences and choices in 

this process. While the literature on ethics often address the issue of teachers’ 

ethical dilemmas (Bergdahl, 2006; Franberg, 2006; Mahony, 2009), the 

present researchers aimed to examine teachers’ ethical considerations and 

conflicts on assessment and testing practices considering that ethical beliefs 

change from person to person and from culture to culture. In search of the 

ethical conceptions of native and non-native teachers concerns related to 

testing and assessments teachers were given some scenarios categorized 

under five topics: power of tests, professionalism, reliability, validity and 

fairness. Besides exploring the ethical considerations of native and non-

native teachers, the study also investigated the relationship between teachers’ 

ethical perceptions and their thoughts of what they would or would not do as 

for the given scenarios. 

 It is clear from the ethics literature that there is a gap between what is 

ethically thought and what is actually done in assessment practices especially 

on the issues of power of tests, professionalism, reliability, validity and 

fairness. Thus, the objective of this research is  to explore the differences 

between native and non-native university level language teachers in their 

conceptions of ethics in language testing and to understand whether teachers’ 

ideas of what is ethical or unethical correspond to the situations what they 

would or would not as for the given scenarios. The  research questions 

guiding the study  are as follows: 

a.  “What are the differences between native and non-native prep-

school teachers in their perceptions of ethics in language testing?”  

b. “Do teachers’ ideas of what is ethical or unethical correspond to the 

situations what they would or would not do?”.  

mailto:senemdag@cag.edu.tr
mailto:semihagursoy@cag.edu.tr
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In line with these research questions, a variety of classroom assessment 

scenarios were designed to survey both native and non-native teachers’ 

ethical conceptions and their thoughts of what they would do through a range 

of assessment practices. 

2. Theoretical Background 

2.1. The role of ethics in language testing 

Testing plays an important role in the educational system as it provides 

some information about the language ability and success of test takers based 

on their scores. Alimorad (2014) states that the lives of all of the 

stakeholders, particularly those of the test takers are influenced by the 

decisions as a result of test scores. Shohamy (2001) also highlights the 

impact of test scores on “decisions such as acceptance to programs, 

placement in specific language courses, obtaining certificates, being allowed 

to continue with future studies, deciding on specific professions” (p. 523). In 

the view of the importance of testing and its influence on test takers’ future, 

testers have tried to prepare the test as valid and reliable as possible 

considering the ethical issues in terms of its use, interpretation, consequence 

and its role especially in educational contexts. From this point of view, it is 

important to explain the ethical issues in language testing. 

Many professional testers who are working in the testing field have been 

interested in ethical issues (Davies, 1997; Hamp-Lyons, 1997; Lynch, 1997; 

Bachman, 2000) by giving great emphasis on the meaning of “ethics”, and 

ethical dilemmas that teachers face in the preparation, scoring and 

interpretation of language tests. As a result of this, different conceptions of 

ethics have been proposed. According to Iliescu, Ispas and Harris (2009), 

“ethics describes the criterion for determining the appropriateness of 

attitudes, acts, judgments or intellectual positions," (p. 1). 

When viewed within the scope of language testing, the term "ethics" is 

described as a collection of beliefs and understandings of people who discern 

what is right and wrong" in the testing environment  (Buzeli & Johnston, 

2011, p. 4). Moreover, Davies (1997) also highlights the important role of 

ethics which limits and announces duties and responsibilities of institutions 

in language testing. Based on these, it is obvious that there has been an 

increased awareness among language testers on ethical language testing. 

Hamp-Lyons (2000) tries to tap the meaning of ethical language testing as 

“the combination of expanded views of stakeholders and accountability with 

growing acceptance that the truth is not ‘out there’ but in us has made many 

language testing professionals question what they do and how they do it” 

(p.581). However, although all of these and many other works have been 

devoted to define the terms “ethics” and “ethical tests”, there have been still 

various ethical dilemmas that teachers face in language testing. 
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2.2. Teachers’ Conceptions of Ethical Dilemmas in Testing 

There are many issues in language testing that include ethical concerns. 

Stansfield (1993) states that "these issues are sometimes complicated and 

sometimes they include contradictory ethical issues, causing ethical 

dilemmas" (p. 153). In the educational context, how teachers conceive of 

these ethical dilemmas in assessment practices is a great issue to be 

concerned as conceptions of various educational processes have an effect on 

educational practices and outcomes (Clark & Peterson, 1986; Calderhead, 

1996). Conceptions, for example, act as a framework in which a teacher sees, 

interprets, and interacts in the teaching world (Marton, 1981). Therefore, the 

ethical conceptions of teachers, which can be both personal and cultural, are 

critical as they influence the use of assessment practices. Thanks to these 

ethical conceptions, teachers know how to shape their teaching according to 

students’ learning, how to prepare, score and evaluate the tests. Considering 

the importance of teachers’ ethical conceptions in terms of ethical dilemmas 

in testing, many researchers have been interested how teachers deal with the 

conflicts in their teaching process. For example, in his review of ethical and 

moral issues in teaching, Bullough (2011) concludes that there are conflicts 

between the views and principles of teachers about teaching and it is quite 

normal that there can be difference among teachers in terms of their 

understanding and reaction to these conflicts. He adds that some educators 

prioritize the ego needs, others prioritize social and institutional expectations 

(Robert & Bullough, 2011). However, Colnerud (1997) argues that 

examining the ethical issues teachers face in their professional lives is the 

best way to explore professional ethics and teaching. Therefore, he 

investigated teachers' ethical conflicts and the situations that trigger ethical 

dilemmas for teachers. Based on his study, he classified five norms that 

cause ethical dilemmas for teachers, which are institutional, professional, 

social conformity, interpersonal, and self-protection. Apart from his study, 

many researchers conducted several studies with regard to ethical 

conceptions and ethical conflicts in the preparation of high stakes testing 

(Haladyna, Nolen, & Haas, 1991; Mehrens & Kaminski, 1989; Popham, 

1991), and the importance of ethics in assessment (Baumgart, 1996; Gipps, 

1994; Popham, 2000; Green, Johnson, Kim & Pope, 2007). However, there 

are relatively few studies examining teachers’ conceptions on the ethical 

issues teachers face in terms of testing and assessment (Green et.al. 2007; 

Johnson, Green, Kim, & Pope, 2008). These studies explored the degree of 

agreement among teachers related to the given scenarios which ask whether 

the assessment practices are ethical or not.  
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When the results of these studies considered, Green et. al. (2007) found 

that on less than half of the scenarios discussed, the participants held the 

same ethical concerns, although Johnson et. al. (in press) expressed clear 

agreement on half of the scenarios. What is striking among the studies is that 

the comparison of ethical principles of native and non-native teachers in 

terms of testing and assessment has not been placed in the literature. On the 

basis of this, it is important to clarify the meaning of native and non-native.  

 In the present study, native teachers (NT) are those who speak English as 

their first language and non-native teachers (NNT) are those who learned 

English as their second or foreign language (Arvizu, 2014). Medgyes (as 

cited in Arva & Medgyes, 2000) claimed that native and non-native teachers 

are very different in terms of their language proficiency and teaching 

behavior. As the ethical considerations change from culture to culture; the 

present study aims to investigate the ethical perceptions of NT and NNT in 

terms of testing and assessment. Besides the ethical considerations of native 

and non-native teachers, this study also looks at what teachers would do or 

would not do as for the given scenarios.  

3. Method 

3.1. Participants 

The participants for this study consisted of 100 teachers working at the 

preparatory school of six different universities in the south part of Turkey. 

The participants were categorized under two main groups as native and non-

native teachers. While the average age for the native teachers were 32, with 

56 % females and 44 % males, it is 30, with 48 % females and 32 % males 

for non-native teachers. The majority of the participants for native teachers 

were American (64 %), with 24 % British, 12 % Irish. They had the average 

of 7 years teaching experience ranging from 2 years to more than 30 years. 

However, it is different for non-native teachers. The teaching experience 

range for non-native teachers was from one to more than 30 years, with the 

average of 15 years. 

3.2. Instrument 

Scenarios were utilized in order to explore teachers’ ethical perception in 

classroom assessment. . These scenarios about classroom assessment and 

classroom issues were developed based on the researchers’ experiences as 

well as the relevant literature on ethics and assessment.  

A number of scenarios were presented to teachers about their ethical 

perceptions with regard to student evaluation practice, their scoring, their 

colleagues’ behavior as well as their own behavior towards students before or 

after the assessment. The teachers were asked to choose whether this scenario 
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was ethical or not. They were also asked to indicate their own thoughts by 

choosing one of the options which were “I would do the same” or “I would 

not do the same”. For example, one scenario stated that “After the exam, you 

just inform your students their grades but you don’t let them see their 

exams.’’ The teacher choses the ethical or unethical option and then he/she 

was required to answer what he/she would do in that situation. In addition, 

the items about teachers’ gender, number of teaching years, nationality, and 

age were also included in the survey to depict the similarities and differences 

between two groups of teachers, native, non-native. 

3.3. Procedure 

Two different faculty members experienced in their fields translated the 

scenarios. Suju (2006) states that rendering receptor phrases from one 

language to another is essential as it addresses the linguistic competence and 

cultural needs of the receptor. For this reason, the translators were also 

carefully selected, since the translation should be approximately identical to 

the original text. Then, two experts who are specialized in the field of 

language translation did back-translation from Turkish to English. In 

addition, taking the views of two different teachers of English, the 

translations were revised carefully. After this process, the wording of the 

items was examined with meticulous attention to understand if there were 

any negative statements in the tool. Negative statements were recorded 

before composite scale scores were calculated. Then, reliability and validity 

analyses were made. A pilot survey was conducted with 43 postgraduate 

students to ensure the validity of the scenarios. Participants were informed 

about the purpose of the study and how to fill in the questionnaire during the 

lesson. The first draft of the survey consisted of 18 scenarios and four 

demographic information questions. The results of the pilot survey were 

checked and five items that appeared ambiguous were changed or replaced. 

The final 21-item survey was conducted in the fall of 2014. In order to 

equalize the number of native and non-native teachers, some of the responses 

were omitted. After all, only 100 responses were evaluated, 50 of which were 

native and 50 non-native teachers. 

3.4. Data Analysis 

The data obtained from the research were analysed using SPSS. The data, 

which was collected from  100 participants (50 native and 50 non-native 

teachers), was analyzed using descriptive statistics in order to answer the first 

research question, “What are the differences between native and non-native 

prep-school teachers in their perceptions of ethics in language testing?”. The 

means and standard deviations for the items were calculated. Survey items 

were grouped under subcategories such as Power of Tests, Professionalism, 
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Reliability, Validity, and Fairness. Apart from this, in order to answer the 

second question, “Do teachers’ ideas of what is ethical or unethical 

correspond to the situations what they would or would not do?”, Pearson 

correlation was calculated for both native and non-native teachers to 

determine whether there was any relationship between what they thought as 

ethical or unethical and what they would do. 

4. Results 

From a total of 21 scenarios, five main categories were extracted as 

follows: Power of Tests, Professionalism, Reliability, Validity, and Fairness. 

Among the categories, fairness category had the highest number of items (6 

items), followed by reliability, professionalism and validity categories (4 

items per each). Power of tests category had the least items of all (3 items). In 

the following sections, each of these categories was analyzed with their 

percentages both for native and non-native teachers’ ethical conceptions and 

thoughts of what they would do. 

4.1. Power of tests 

As it was mentioned before, tests sometimes have great influence on 

people’s life. There could be intended or unintended results of tests affecting 

critical and important decisions. Shohamy (2001) states that “tests play a 

major role as their results have far-reaching implications for individuals and 

educational systems; tests can create winners and losers, successes and 

failures, the rejected and the accepted” (p. 374).  

In Table 1, it is clear that native and non-native teachers’ views about 

power of tests varied widely as teachers’ responses indicated high level of 

disagreement for all the three questions. Levels of high disagreement ranging 

from 55% to 75% included  giving pop quizzes as a punishment (Item 1, 

55%), not informing students about the quiz dates (Item 7, 75%), and 

lowering students’ grades for disruptive behavior (Item 17).  Both native and 

non-native teachers disagreed in two of the items (Items 1 and 17); on the 

other hand, almost all of the non-native teachers rated item 7 as unethical 

showing high level of agreement (94%). For the same item, native teachers 

indicated low level of agreement (75 %). 
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Table 1: Percentage of native and non-native teachers indicating the 

ethicality in the category of power of tests 

 

  

Table 2 shows what native and non-native teachers would do or would 

not do in terms of the given situations regarding the category of power of 

tests. Two items in this category indicated high disagreement (Items 1 and 

17) falling within the range of 73% and 64%. However, not informing the 

students about the quiz dates (Item 7) reached the 80% agreement level and 

this item was highly rated as “I would do that”. Wide varieties of 

disagreement revealed in the power of tests category between native and non-

native teachers’ responses. When 90% of native teachers indicated item 1 as 

“I wouldn’t do that”, only 56% of non-native teachers rated it the same. The 

same divergence occurred between the native and non-native teachers in 

Items 7. Even though, nearly all the non- native teachers rated this item as “I 

would do that”, native teachers showed disagreement (70%).    
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Table 2: Percentage of native and non-native teachers indicating what they 

would or would not do in the category of power of tests 

 

4.2. Professionalism 

Table 3: Percentage of native and non-native teachers indicating the ethicality 

in the category of professionalism 

 
 

 

Shohamy (2001) believes that teachers, as assessors, should also be 

responsible for the use and the consequences of tests. “Professional tester 

serves mostly as a facilitator who assists in the strategies of collecting the 
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information and in its interpretation” (Shohamy, 2001, p. 379). As seen in 

Table 3, for the category of professionalism, 90% of the teachers rated item 

15 as ethical which included considering student participation in class when 

determining the final grades. The other items in this category showed quite 

diverging results. (Items 2, 5 and 6). Levels of agreement for these items 

ranged from 74% to 55%. Items which showed a high level of disagreement 

included explaining an instruction to a student  in a standardized test although 

being told not to do so by the administration (Item 2, 69%), informing the 

administration about the colleague who shared exam questions before a 

standardized test (Item 5, 74% ), giving full points to all student for one part 

in a standardized test because of the fact that you have skipped the related 

part in the class although it was in the curriculum (Item 6, 55% unethical). 

For items 2, 6, and 7, agreement occurred between native and non-native 

teachers whereas native teachers agreed on item 5; but non-native teachers 

showed high level of disagreement. 

 

Table 4:  Percentage of native and non-native teachers indicating what they 

would or would not do in the category of professionalism 

 
 

 

Table 4 shows what teachers would do in the given professionalism 

scenarios. In this category, three of the items (Items 2, 5, and 6) fell in the 

strong disagreement range falling within 55% and 74% range. However, for 

Item 15, agreement emerged as both native and non-native teachers rated this 

item, which was about considering student participation in class when 

determining the final grades, as “I would do that”. 
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When the agreement between the native and non-native teachers 

considered, Table 4 revealed some kind of disagreement between the 

teachers. The highest disagreement especially occurred among the items 2, 5, 

and 6. Native and non-native teachers showed diverging percentages for each 

of the scenarios in this category. It is worth mentioning that although native 

teachers indicated agreement for item 15, non-native teachers disagreed on 

the same item. 

4.3. Professionalism 

 

Table 5. Percentage of native and non-native teachers indicating the ethicality 

in the category of reliability 

 
 

Test reliability is related to the degree to which a test is consistent and 

stable in measuring what it is planned to measure (Hughes, 2003). Table 5 

shows the data about reliability of tests.  The level of agreement for the 

individual items in the reliability category ranged from 72% to 99%. Items 

that fell within 70% range include Item 4 and 21. Item 21 was about 

cancelling a test because of different results gained from two different 

classes, and this item fell within the 72% of disagreement. Item 8 was within 

the range of 80%, which is about tapping on a student’s incorrect answer 

during a test. Item 3 showed the highest value in this category by the 99% of 

agreement. This item was about ignoring a favorite student who was cheating 

in an exam. Almost all of the participants rated it as unethical (99%). 
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Table 6: Percentage of native and non-native teachers indicating what they 

would or would not do in the category of reliability 

 
 

Through the investigation of what the teachers would do or would not do 

as for the given scenarios, the data revealed that there is a strong agreement 

among the teachers in the category of reliability for items 3, 4 and 8. Besides 

this, item 21 nearly reached the level of agreement (78%).   

When the native and non-native teachers’ responses compared, no 

significant difference was found for the items 3, 4, and 8 between the two 

groups. Both of the groups fell within 80-90% agreement. However, for the 

scenario about cancelling a test because of different results gained from two 

different classes (Item 21), while 90% of native teachers rated it as “I would 

not do that”, only 66% of non-native teachers rated this scenario as “I would 

not do that”.   
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4.4. Validity 

Table 7. Percentage of native and non-native teachers indicating the ethicality 

in the category of validity 

 
 

Validity is one of the most important principles of an effective test. 

Gronlund (1998) defines a valid test as appropriate, meaningful and useful in 

terms of the purpose of the assessment. For the category of validity the rates 

of agreement ranged from 82 % to 94% (see Table 7). Most of the teachers 

found assessing students’ knowledge by using many types of assessment 

(Item 9) ethical. Majority of the teachers rated assessing only the students’ 

grammar knowledge (Item 11) and using a few surprise items for the final 

exam (Item 14) as unethical falling within 82%-89%. The other item in this 

category, basing students’ final exam grade on only two multiple choice tests 

displayed high disagreement rate (75%). For items 9 and 11 both native and 

non-native teachers indicated high levels of agreement. On the contrary; a 

large percentage of the non-native teachers (90%) rated item 10 unethical 

whereas native teachers’ views varied as 40% and 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   15      

285 

Table 8: Percentage of native and non-native teachers indicating what they 

would or would not do in the category of validity 

 
 

Table 8 shows what the teachers would do or would not do for the given 

scenarios in the category of validity. All the four items (Items 9, 10, 11, 14) 

in this category reflected high levels of agreement ranging from 83% to 92%.  

Native and non-native teachers agreed for the items in this category. 

Irrespectively, 88% of the non-native teachers rated item 14 as ‘I wouldn’t do 

that’ which shows high level of agreement; besides this native teachers 

responses nearly reached the level of agreement (78%). 
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4.5. Fairness 

Table 9. Percentage of native and non-native teachers indicating the ethicality 

in the category of fairness 

 
 

The fairness concept is an interdisciplinary concept; not only based on 

tests and testing practice but also on social, ethical, legal and philosophical 

views (Kunnan, 2001). Kunnan states that fairness includes thinking about 

justice and the constructs, thinking about the content and possible tasks and 

task methods, thinking about scoring and reporting issues. Related to the 

fairness concern the level of agreement for the individual items in the 

category of fairness ranged from 67% to 86% (see table 9). Items 12, 13, and 

20 fell within 80% agreement; they are about stating how you will grade a 

test (item 12), telling students what materials are important for test 

preparation item (13), and raising a student’s grade (Item 20). Three items 

related to changing students’ grades (Items 16, 18 and 19) indicated high 

levels of disagreement falling between 50% and 70% range.  

In the fairness category items 16, 18, 19 displayed low level of agreement 

between native and non-native teachers. Irrelevantly, items 12, 13, and 20 

indicated different rates of agreement between native and non-native 

teachers. For example, the level of agreement for item 12 is 100% among 

native teachers whereas among non-native teachers the level of agreement is 

low (66%). 

Through the investigation of what the teachers would do or would not do 

as for the given scenarios in the category of fairness; items that fell within 
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80% and 90% agreement included 12, 13, and 20. As shown in Table 10, 

almost all the native and non-native teachers (97%) rated item 12 as ‘I would 

do that’; that is about stating how you will grade a task. The other items 16, 

18, and 19 indicated high disagreement range falling within the 65% - 52% . 

Regarding the comparison of native and non-native teachers’ responses in 

terms of what they would do; in the fairness category, high level of 

agreement occurred between the two groups for item 12 (98% and 96%). 

About telling the students what materials are important in preparation of a 

test (Item 13), although all the native teachers rated as ‘I would do that’, non-

native teachers nearly reached agreement (78%). 

 

Table 10: Percentage of native and non-native teachers indicating what they 

would or would not do in the category of fairness 

 
 

4.6. Analysis across content categories 

In examining the five categories, two out of five categories contained 

items with high levels of disagreement, Power of tests (3 of 3 items), 

Professionalism (3 of 4 items), only one had high agreement, Validity (3 of 4 

items) and two out of five categories were in the medium agreement, 

Reliability (2 of 4 items) and Fairness (2 of 4 items) in Table 11. 
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Table 11. Categories ranked by percent of items showing agreement (80% +) 

and disagreement (40-70%) 

 

Categories Items showing  Items showing  

  agreement  disagreement 

Power of tests 0 3 (100 %) 

Professionalism 1 (33 %) 3 (77 %) 

Reliability 2 (50 %) 2 (50 %) 

Validity 3 (77 %) 1 (33 %) 

Fairness 3 (50 %) 3 (50 %) 

 

4.7. The correlation coefficients between teachers’ ethical conceptions 

and thoughts of what they would do 

Table 12 demonstrated the different levels of correlations between the 

native’ and non-native teachers’ ethical perceptions and their thoughts what 

they would do in terms of five categories received from the scenarios. The 

correlation range varied across teacher groups. For native teachers, the range 

is from .157 to .453: power of tests (r= 0.157), professionalism (r=0.349), 

reliability (r=0.219), validity (r=0.453), fairness (r=0.276), and for non-native 

teachers, the range is from 0.409 to 0.817: power of tests (r=0.409), 

professionalism (r=0.481), reliability (r=0.771), validity (r=0.409), fairness 

(r=0.817) respectively. This signified that the aspect which teachers 

perceived as ethical corresponding to their thoughts was validity for native 

teachers with the highest correlation (r=0.453). On the contrary, fairness was 

the aspect that non-native teachers perceived as ethical corresponding to their 

thoughts with the highest correlation (r=0.817). As for lowest correlations, it 

showed differences both for native and non-native teachers.  

While power of the tests had the lowest correlation (r= 0.157) for native 

teachers, it was validity (r= 0.409) for non-native teachers. In line with these 

results, it can be said that teachers’ ethical perceptions in terms of the 

aforementioned categories, power of tests for natives and validity for non-

natives, did not correspond to what they do. 
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Table 12. Categories ranked by correlation of teachers’ ethical conceptions 

and thoughts of what they would do 

 
Categories Respondents' Native Non-native 

 answers Teachers Teachers 

  (N:50) (N:50) 

  (Pearson's r) (Pearson's r) 

Power of tests Ethical/Unethical   

 I would do that/I .157 .748 

 wouldn't do that   

    

Professionalism Ethical/Unethical   

 I would do that/I .349 .481 

 wouldn't do that   

Reliability Ethical/Unethical   

 I would do that/I .219 .771 

 wouldn't do that   

Validity Ethical/Unethical   

 I would do that/I .453 .409 

 wouldn't do that   

Fairness Ethical/Unethical   

 I would do that/I .276 .817 

 wouldn't do that   

 

Considering the differences between each other, non-native teachers’ 

ethical perceptions and their thoughts what they would do correlated each 

other in each category since p-value is greater than 0.01. However, it was not 

the same for native teachers. Only two categories correlated each other, 

which are professionalism and validity. What is striking is that only the 

validity category showed similarity both for native and non-native teachers in 

terms of its correlation coefficient. (r= 0.453 for native teachers, r=0.409 for 

non-native teachers). However, the correlation range between native and non-

native teachers for the other categories was very high when their coefficients 

were taken into consideration except for professionalism, (r=0.349 for native 

teachers, r= 0.481 for non-native teachers). 

5. Findings and Discussion 

The relevant literature on teaching depicts ethical and unethical issues 

that teachers face in their teaching process; however, few studies focus on 

ethical and unethical practices in regard to assessment in language testing. 

This study is one of the studies that investigated teachers’ ethical conceptions 
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on assessment through the given scenarios categorized under five topics; 

power of tests, professionalism, reliability, validity, and  fairness. The 

primary aim of the researchers to develop scenarios was to identify ethical 

perceptions of both native and non-native teachers. In order to answer the 

first question which was, “What are the differences between native and non-

native prep-school teachers in their conceptions of ethics in language 

testing?”, the percentage of the native and non-native teachers’ responses to 

the given scenarios were calculated. The findings indicated that more than 

half of the participant teachers in this study displayed a high level of 

agreement on less than half of the scenarios. To examine disagreement 

among teachers, the researchers identified the number of items in each 

category that displayed high disagreement. The category with the highest 

disagreement among teachers was the power of tests. All the three items in 

this category showed high level of disagreement. In the categories of fairness 

and reliability, the results displayed disagreement on half of the items. 

It was also seen that, in the category of fairness, although non-native 

teachers showed disagreement on all of the six items, native teachers’ 

disagreement emerged only on three items. The other issue that drew the 

researchers’ attention was while the non-native teachers showed high level of 

disagreement on all of the four items, non-native teachers showed 

disagreement on two items. When the reliability category was examined, both 

native and non-native teachers agreed on three of the four items. 

Concerning the second research question “Do teachers’ ideas of what is 

ethical or unethical correspond to the situations what they would or would 

not do”?, the correlation coefficient for both native and non-native teachers 

was calculated. It was clear from the analysis in Table 11 that native 

teachers’ ethical conceptions did not correspond to what they would do in 

terms of assessment. However, the same picture did not comply with non-

native teachers as they all did what they thought as ethical. What is most 

striking about the results was that only the validity category showed 

similarity for both native and non-native teachers in terms of its correlation 

coefficient. However, when the correlation coefficients for each category 

were examined individually, validity category emerged as the highest 

correlation for native teachers but as the lowest correlation for non-native 

teachers, which is worth thinking.  

6. Conclusion 

Results of the present study confirmed the fact that both native and non-

native teachers’ ethical conceptions on testing and assessment indicated 

diversity. What is striking about the findings of the study is, while non-native 

teachers’ ethical beliefs complied with ‘what they think they would do’, 

native teachers’ ethical beliefs and ‘what they think they would do’ were not 
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consistent.   

The results of the study cannot be generalized because of its limitations. 

One of the limitations is the number of participants (N=100). Additionally, 

the research method applied in this study required the participant teachers to 

evaluate the scenarios as ethical or unethical, that is the scenarios did not 

leave space for interpretation or for another choice as the scenarios could be 

topics of discussion in terms of ethical considerations on assessment. In 

future research, the use of open-ended questions or supporting the data with 

interviews could produce more detailed comparisons.  

The findings of the present study contribute to the literature on the ethical 

conceptions of native and non-native teachers in regard to testing and 

assessment. From a theoretical perspective, the analysis of teachers’ ethical 

conceptions through the given scenarios provides a picture for the level of 

agreements and disagreements of native and non-native teachers on the issue 

of ethics and testing. Furthermore, the study shed light on the gap between 

teachers’ ethical beliefs and ‘what they think they would or would not do’ in 

their testing practices. This study can pave the way to initiate discussion of 

these important issues.  
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Giriş 

27 Mayıs 1960 müdahalesinden bir müddet sonra yürürlüğe giren 1961 

Anayasası ile oluşan görece özgürlük ortamı ile beraber, yasal örgütlenme 

konusunda Osmanlı devrinden itibaren sürekli sorunlar yaşayan sosyalist 

hareketin partileşmesinin de önü açılmış oldu. Bu amaca matuf olarak yola 

çıkan on iki sendikacı, 1961 yılında Türkiye İşçi Partisi’nin kurulmasına ön 

ayak oldu. Böylece, Cumhuriyet tarihinde ilk defaya mahsus olmak üzere 

sosyalist görüşlü siyasi bir parti, aşağıdan yukarıya örgütlü bir işçi hareketi 

şeklinde gelişme olanağı buldu. Salt bu hususiyeti dahi bilimsel bir 

incelemenin konusu olmayı hak eden TİP, parlamentoda verdiği mücadeleyle 

ve Türkiye’ye özgü bir sosyalizm meydana getirme çabalarıyla, Türk siyasi 

hayatının ve sosyalizm hareketinin dikkat çekici bir ögesi olmuştur. 

Halkın demokratik yollarla verdiği oylar sayesinde seçilen ilk sosyalist 

parti olma özelliğini taşıyan TİP, 1961-66 döneminde sosyalist bir parti 

olarak, Türkiye’de ilk defaya mahsus olmak üzere halka nüfuz edebilmiş ve 

kitlelerin çekim merkezi haline gelmiştir. Aynı zamanda, 1970 sonrası Türk 

sosyalist hareketine hâkim olacak olan aydın kadrolar için bir okul vazifesi 

görmüştür. 1966 sonrası girdiği hizipleşme ve ayrışma dönemi ile de Türk 

sosyalizmi açısından, çok mühim dersler çıkarılması gereken somut bir 

tecrübe olarak örneklik teşkil etmiştir. Bu dönemde ortaya çıkmaya başlayan 

örgüt ve kişiler; 1970’lerin, 80’lerin, hatta 90’lı yıllar ve sonrasının sosyalist 

hareketinin veya sosyalist görünümlü terörist örgütlerinin öncülleri olmuş ve 

Türk siyasal yaşamını doğrudan etkilemişlerdir. TİP, bu kişilere teorik ve 

pratik donanım kazandıran bir okul; örgütler içinse kadro sağlayan bir kaynak 

vazifesi görmüştür. Kısaca söylemek gerekirse, TİP, faal olduğu dönem 

boyunca sosyalist hareketi doğrudan etkilemiş ve Türk siyasal yaşamına 

damgasını geri dönülmez biçimde vurmuştur. Bu özelliğini, tarih sahnesinden 

çekildikten sonra dahi dolaylı yoldan sürdürmeye devam etmiştir. 

                                                     
1 Bu makale doktora tezinden çıkarılmıştır. 
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1. Türkiye İşçi Partisi’nin Kuruluşu ve Gelişimi  

1.1. Aybar Öncesi Dönem 

Türkiye İşçi Partisi, 13 Şubat 1961 tarihinde aralarında Kemal Türkler, 

Rıza Kuas ve Kemal Nebioğlu gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu, Türk-

İş’e bağlı sendikalarda görev yapan on iki işçi-sendikacı tarafından 

kurulmuştur.
2
 Parti kurulduktan sonra kurucular görev bölümü yapmışlar ve 

genel başkanlığa Avni Erakalın’ı, başkan vekilliğine Kemal Türkler’i, genel 

sekreterliğe Şaban Yıldız’ı ve saymanlığa da Rıza Kuas’ı seçmişlerdi. 

Partililer, Seçim Yasası’nın öngördüğü on beş ilde ve bu illerin tüm 

ilçelerinde örgütlenmiş olmak koşulunun kısa sürede 

gerçekleştirilemeyeceğini düşündüklerinden, Ekim 1961’de yapılacak genel 

seçime katılmama kararı almışlardı. Avni Erakalın ise partinin genel başkanı 

olmasına rağmen, Demokrat Parti’nin mirasına sahip çıkmak için kurulmuş 

olan Yeni Türkiye Partisi’nden milletvekili adayı olmuştur. Salt bu örnek 

dahi, TİP’in henüz sınıfsal bir parti niteliğinde olmadığını açıkça 

göstermekteydi.
3
  

Gerçekten de ilk kurulan TİP, Mehmet Ali Aybar’ın başkanlığı dönemine 

kadar marksist-sosyalist vaya sınıfsal bir parti olma özelliğini 

taşımamaktaydı. Artun Ünsal’a göre de ilk kurulan TİP, “sosyal adaletçi” ve 

“reformcu” bir partiydi ve kurucuları seçecekleri başkanın “milliyetçi”, “anti-

faşist” ve “anti-komünist” olması noktasında hemfikirdi. Açıkça partinin 

temel görüşü, işçi hak ve özgürlüklerini daha iyi bir seviyeye çıkarmak ve 

Anayasa’da yer alan “sosyal devlet” ilkesinin yaşama geçirilmesini 

sağlamaktan ibaretti.
4
 

Bununla birlikte, kurucu sendikacıların işçi kökenli olmaları ve aydınlara 

                                                     
2 TİP kurucuları: Kemal Türkler (Maden-İş Genel Başkanı), Avni Erakalın 

(İstanbul İşçi Sendikaları Birliği Başkanı), Şaban Yıldız (İstanbul İşçi 

Sendikaları Birliği Genel Sekreteri), İbrahim Güzelce (İstanbul Basın 
Teknisyenleri Sendikası Genel Sekreteri), Rıza Kuas (Lastik-İş Genel 

Başkanı), Kemal Nebioğlu (Oleyis Sendikası Üyesi), Hüseyin Uslubaş 

(İstanbul Yaprak Tütün İşçileri Sendikası Başkanı), Salih Özkarabay (İstanbul 

Basın Teknisyenleri Sendikası Başkanı), İbrahim Denizcier (Müskirat İşçileri 
Sendikaları Federasyonu Başkanı), Adnan Arkın (İstanbul İşçi Sendikaları 

Birliği İcra Heyeti Üyesi), Ahmet Muşlu (Türkiye Çikolata Sanayii İşçileri 

Sendikası), Saffet Göksüzoğlu (İlaç ve Kimya İşçileri Sendikası Başkanı). 

Bkz.: Artun Ünsal, Türkiye İşçi Partisi 1961-1971, İstanbul 2002, s. 80. 
3 Sadun Aren, TİP Olayı, İstanbul 1993, s.30; Nihat Sargın, TİP’li Yıllar ‘Anılar-

Belgeler’, 1.cilt, Ankara 2001, s.65; Mehmet Ali Aybar, TİP Tarihi, 1. kitap, 

İstanbul 1988, s. 196; Doğan Özgüden, Türkiye İşçi Partisi’nin Kuruluşu, 

Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, 6.cilt, İstanbul 1988, s. 
1998; Hakkı Öznur, Derin Sol, 1.cilt, Ankara 2004, s. 77; Tarık Ziya Ekinci, 

Sol Siyaset Sorunları, İstanbul 2004, s. 221. 
4 A. Ünsal, a.g.e., s. 79, 81; S. Aren, a.g.e., s. 33; D. Özgüden, a.g.m., s. 1998. 
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karşı önyargılı tutumları nedeniyle parti uvriyerist

 bir örgütlenme içindeydi. 

Partinin ilk tüzüğünün dokuzuncu maddesinde, parti yönetim kurullarında 

sendikacı ve işçi üye sayısının yarıdan az olamayacağı belirtiliyordu. Mehmet 

Ali Aybar da “TİP Tarihi” isimli çalışmasında, parti kurucularının uzun bir 

süre aydınlara karşı alerji duyduklarını belirtmiştir. Artun Ünsal’ın 

aktardığına göre, TİP üyeliği yapmış bir işçi, söz konusu işçi yanlısı tutumun 

nedenini şöyle açıklamıştır: “Hepimiz, bütün millet, tarih boyunca aydınların 

ihanetini görmüştük”.
5
 Gerçekten Türkiye İşçi Partisi, Aybar’ın başkanlığına 

kadar, on iki sendikacı tarafından kurulmasının da etkisiyle, ağırlıklı olarak 

işçi sınıfına eğilmiş ve aydınları dışlayan bir politika izlemiştir.
6
   

Ancak parti, bu uvriyerist görüşü, bir müddet sonra terk etmek zorunda 

kalmıştır. Çünkü TİP, Türk-İş’den beklediği desteği alamamış ve böylece 

dayanacağı sendikal kitleyi kaybetmiştir. Bunun yanı sıra, tüzüğün 

hazırlanması esnasında doğan sıkıntılar da TİP kurucularına, partinin ne 

derece aydın desteğine muhtaç olduğunu göstermiştir. Türk-İş 

yöneticilerinin, Türkiye Çalışanlar Partisi kurma girişimi ve bu girişime 

Doğan Avcıoğlu öncülüğündeki Yön Hareketi’nin destek vermesi de TİP 

içindeki aydın karşıtlığının önemli oranda aşınmasına neden olmuştur.
7
 Bu 

gelişmeler, özellikle de Türk-İş’in parti kurma girişimi, TİP kurucularını 

partilerini yeniden canlandırmaya ve bunun için de aydın kesimden bir genel 

başkan aramaya yöneltmiştir.
8
    

 Genel başkan adayı olarak; Profesör Sadi Irmak, Nadir Nadi, Orhan 

Arsal, Sabahattin Zaim, Yaşar Kemal ve Mehmet Ali Aybar gibi tanınmış 

kişilerin isimleri geçiyor, ancak hiçbiri üzerinde uzlaşılamıyordu. Giderek, 

Arsal ve Aybar diğerlerinden ayrılmaya ve üzerlerinde ısrarla durulan iki 

olası başkan adayı konumuna gelmeye başladılar. Sonunda, TİP kurucuları 

gerek üniversite gerekse öteki çevrelerde sol görüşleri ve anti-Amerikancı 

tutumuyla tanınan, uluslararası hukuk alanında öğretim üyeliği yapmış Doç. 

Dr. Mehmet Ali Aybar üzerinde ittifak etmiş ve 1 Şubat 1962 tarihi itibarıyla 

Aybar, TİP’in resmen genel başkanı seçilmiştir. Sadun Aren’e göre, Aybar’ın 

başkanlığa gelmesiyle TİP, kuruluşundan bir yıl sonra eski kimliğinden 

tamamıyla ayrılmış; bununla hiç ilgisi olmayan, marksist-sosyalist bir 

kimliğe bürünmüş ve eski yeni tüm marksistlerin çekim merkezi olmuştur.
9
  

1.2. Mehmet Ali Aybar’ın Genel Başkanlığı Dönemi 

TİP kurucuları, Aybar’ı başkan olarak seçtiklerini 8 Şubat 1962 tarihli 

                                                     
* Uvriyerist: İşçicilik, amele taraftarlığı. Yalnız işçilerden ibaret örgüt. 
5 Ahmet Dokur, İşçiler Açık Konuşur, Yön, 19 Ağustos 1966, sayı 177, s. 10-

11’den aktaran: A. Ünsal, a.g.e., s. 91. 
6 M. A. Aybar, a.g.e., 1.kitap, s. 197; A. Ünsal, a.g.e., s. 91 
7 Çalışanlar Partisi, Yön, 28 Şubat 1962, sayı 11, s. 5. 
8 S. Aren, a.g.e., s. 37; A. Ünsal, a.g.e., s. 80, 84-85,90. 
9 A. Ünsal, a.g.e., s. 93-94; S. Aren, a.g.e., s. 39,44. 
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basın toplantısıyla duyurmuş, Aybar da ertesi gün yaptığı basın açıklamasıyla 

başkanlık teklifini kabul ettiğini kamuoyuna deklare etmiştir. Bu katılımdan 

sonra parti tüzüğü değiştirilmiş ve değişen tüzüğün bizzat Aybar tarafından 

yazılmış olan ikinci maddesinde; “TİP, Türk işçi sınıfının ve onun demokratik 

öncülüğü etrafında toplanmış bütün emekçi sınıf ve tabakaların (ırgat ve 

küçük köylülerin, aylıklı ve ücretli zanaatkârların, küçük esnaf ve dar gelirli 

serbest meslek sahiplerinin, ilerici gençliğin ve toplumcu aydınların) kanun 

yolundan iktidara yürüyen siyasi teşkilatıdır” denilerek tüm emekçi kesimin 

partisi olduğu noktası özellikle vurgulanmıştır.
10

  

Partideki bu değişim, daha önce de belirtildiği gibi, sosyalist formasyona 

sahip tüm aydınlar için bir çekim alanı meydana getirmiştir. Bunun yanı sıra, 

Aybar’ın genel başkanlığıyla, TİP’in bir polis aldatmacası olduğuna yönelik 

sol kesimce benimsenmiş düşünceler de büyük ölçüde ortadan kalkmıştır. 

Bütün bu gelişmeler neticesinde; yazar Nazife ve Adnan Cemgil, Yaşar 

Kemal, Kemal Sülker, Dr. Nihat Sargın, Vatan Gazetesi yazarı Fethi Naci, 

Doç. Dr. Behice Boran, Rasih Nuri İleri ve Prof. Dr. Sadun Aren gibi 

tanınmış sosyalist aydınlar Aybar’ın genel başkanı olduğu TİP’e üye 

olmuşlardır.
11

   

 Sosyalist aydınların partiye katılımları tüzük ve program geliştirme 

hazırlıklarının hızlanmasını ve partinin canlılık kazanmasını sağlamıştır. Kısa 

sürede hazırlanan TİP Programı, yaşanan ideolojik değişimin yansıması 

olarak marksist bir bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Bununla birlikte, 

programın baş tarafında Atatürk’ün, 1 Aralık 1921 tarihli anti-emperyalist ve 

anti-kapitalist içerikli konuşması yer almıştır.
12

 Sadun Aren’e göre sözü 

geçen konuşmanın programın başına konulmasının nedeni, TİP ile başlatılan 

hareketin Kurtuluş Savaşı’ndaki Kuva-yı Milliye ruhunun bir devamı olduğu 

izlenimi ve inancını vermekti. Tüzük ve program gibi, TİP’in organik yapısı 

                                                     
10 A. Ünsal, a.g.e., s. 95; D. Özgüden, a.g.m., s.1999; S. Aren, a.g.e., s. 39,48; 

Elçin Ateşoğlu, Türk Siyasal Yaşamında Milli Demokratik Devrim, Antalya 

2006, s. 35 vd. 
11 H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 80; A. Ünsal, a.g.e., s. 96 vd,. 
12 Atatürk’ün sözü edilen konuşması şöyledir: “Biz hayatını, istiklalini korumak 

için çalışan erbabı sayız, zavallı bir halkız. Mahiyetimizi bilelim. Kurtulmak, 

yaşamak için çalışan ve çalışmaya mecbur olan bir halkız! Binaenaleyh her 
birimizin hakkı vardır. Salahiyeti vardır. Fakat çalışmak sayesinde bir hakkı 

iktisat ederiz. Yoksa arka üstü yatmak ve hayatını sayden muarra geçirmek 

isteyen insanların bizim heyeti içtimaiyetimiz içinde yeri yoktur! O halde 

ifade ediniz efendiler! Halkçılık, nizamı içtimaisini sayine, hukukuna isnat 
ettirmek isteyen bir mesleki içtimaidir. Efendiler! Biz bu hakkımızı mahfuz 

bulundurmak, istiklalimizi emin bulundurmak için heyeti umumiyece, heyeti 

milliyemizce bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak 

isteyen kapitalizme karşı heyeti milliyece mücadeleyi caiz gören bir mesleği 
takip eden insanlarız”. Bkz.: Nebil Varuy, Türkiye İşçi Partisi Olaylar-

Belgeler-Yorumlar (1961-1971), İstanbul 2010, s. 22; Atatürk’ün Söylev ve 

Demeçleri, 1. cilt, 5. baskı, Ankara 2006, s. 211.   
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da 19 Ağustos 1962 tarihinde yapılan demokratik seçimle belirginleşmiş; 

böylece parti, kurucularının vesayetinden kurtulmaya ve politik hayata daha 

ciddi şekilde adapte olmaya başlamasının yanı sıra, hızlı bir gelişme sürecine 

de girmiştir.
13

  

TİP, yeni yönetimin işbaşına geçmesiyle birlikte 1962 ortalarından 

itibaren, eylemlerini hızla artırmaya ve ismini kamuoyunda bilinir kılmaya 

başlamıştır. Partinin bu gelişme döneminde, bilhassa halk içindeki 

örgütlenme çabaları, karşıt görüşe mensup gruplar tarafından çeşitli 

saldırılarla engellenmeye çalışılmıştır. Saldırıların aldığı boyut o dereceye 

varmıştır ki, Aybar başkanlığındaki parti heyeti, 22 Aralık 1962 günü 

Başbakan İsmet İnönü’yü ziyaret ederek devlet güvencesi istemek zorunda 

kalmıştır. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler kamuoyunda TİP’in tanınmasını 

artırmış ve parti, meydana getirmeye başladığı bu tanınırlık ve etki sayesinde 

parlamentoda temsil edilme fırsatı bulmuştur. Cumhuriyetçi Köylü Millet 

Partisi’nden Kasım 1962’de istifa eden bağımsız senatör Niyazi Ağırnaslı ve 

yine bağımsız senatör Esat Çağa, 1963 Şubat’ında TİP’e katıldılar. Bu durum 

parti için Aybar’ın başkan seçilmesinden sonraki ikinci dönüm noktasıydı. 

Çünkü bu sayede TİP parlamentoda sesini duyurmaya başlamış ve Anayasa 

Mahkemesi nezdinde mücadele verme olanağına kavuşmuştur.12 Mayıs 

1962’de ise Türkiye Sosyalist Partisi TİP’e katılmış ve partiye manevi bir 

güç kazandırmanın yanı sıra, kadro açısından da önemli bir katkı 

sağlamıştır.
14

  

TİP en fazla ses getiren çıkışını, Türk Ceza Kanunu’nun 141. ve 142. 

maddelerinin kaldırılması yolunda parlamento içinde ve dışında başlattığı 

kampanya ile yapmıştır. Bu ses getiren kampanyanın ardından 1963 yerel 

seçimlerine katılan TİP, dokuz il ve otuz beş ilçede başlangıç için umut veren 

35 bin civarında oy toplamıştır. Ayrıca Diyarbakır Belediye Meclisi’ne üye 

sokma başarısını da göstermiştir. Bu şekilde, gelişme yönünde umut verici bir 

ivme yakalayan parti, 10-11 Şubat 1964’te İzmir’de Birinci Büyük 

Kongre’sini toplamış ve “tohumlama” dönemine tam anlamıyla son noktayı 

koymuştur.
15

  

Ancak, Birinci Büyük Kongre’nin getirdiği en büyük paradokslardan biri, 

parti program ve tüzüğünün hazırlanmasında emeği geçen aydınların önemli 

bir bölümünün, tüzüğün 53. maddesinin

 katı bir biçimde uygulanmasından 

                                                     
13 A.Ünsal, a.g.e., s. 99; S. Aren, a.g.e., s. 56; D. Özgüden, a.g.m., s. 1999 
14 M. A. Aybar, TİP Tarihi, 1.kitap, s. 222; S. Aren, a.g.e., s. 87,90; D. Özgüden, 

a.g.m., s. 1999; A. Ünsal, a.g.e., s.100. 
15 A. Ünsal, a.g.e., s. 100. 

* 53.madde: “Partinin bütün organlarında görevli bulunanlardan yarısının, kendisi 
üretim araçlarına sahip olmadığı için emek gücünü üretim aracı sahiplerine 

satarak yaşayanlar veya işçi sendikaları yönetim organlarında görevli bulunan 

üyeler arasından seçilmiş olması gözetilir. Yönetim organlarınca kongrelere 
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ötürü partiden dışlanmalarına yol açması olmuştur. Bu maddenin uygulama 

biçimine karşı çıkan içlerinde Selahattin Hilav, Şükran Kurdakul, Turgut 

Kazan, Demir Özlü, Edip Cansever, Fethi Naci ve Doğan Özgüden gibi 

tanınmış isimlerin de bulunduğu yirmi iki partili, genel başkanlığa başvurmuş 

ve söz konusu maddenin uygulamasını değiştirmek üzere büyük kongrenin 

yeniden toplanmasını talep etmişlerdi. Genel Merkez ise bu talebi 

disiplinsizlik olarak görmüş ve Fethi Naci, Doğan Özgüden, Edip Cansever 

ve Demir Özlü gibi önemli isimler başta olmak üzere dokuz üyeyi Haysiyet 

Divanı’na sevketmiştir. Bunun üzerine, Özlü ve bir arkadaşı istifa etmiş, 

diğerleri ise partiden ihraç edilmiştir. 53. maddenin meydana getirdiği 

olumsuzluk bununla da kalmamış, delegelerin ve parti yönetiminin işçi-aydın 

şeklinde ikiye bölünmesine de neden olmuştur. Salt söz konusu ikiliğin 

meydana getirdiği bir sonuç olarak, biri işçi diğeri aydın sınıfından olmak 

üzere iki genel sekreterli bir yönetim sistemi kabul edilmek zorunda 

kalınmıştır.  

Kongrede tartışılan bir diğer konu ise gençlerin parti içindeki 

konumlarıydı. Aybar’a göre, gençler parti dışında ve partiden bağımsız 

olarak örgütlenmeli, partiyi dışardan desteklemeliydiler. Nitekim sonuç da bu 

yönde olmuş ve sosyalist gençlik, Fikir Kulüpleri Federasyonu olarak parti 

dışında bağımsız olarak örgütlenmiştir. Artun Ünsal’a göre partinin gençlere 

yönelik bu tutumu, gençlerin giderek parlamento dışı muhalefet akımına 

kapılmalarını da hızlandırmıştır.
16

  

Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, 10 Ekim 1965 tarihinde yapılan 

genel seçimlerde, TİP beklenenin üstünde bir başarı elde etmiş ve toplam 

geçerli oy sayısının yüzde üçünü alarak, parlamentoya on beş milletvekili

 

seçtirmiştir.
17

 Bu sonuç, o dönemin şartlarına göre, kendini sosyalist olarak 

tanımlayan bir parti için fazlasıyla dikkat çekici bir zaferdir. 

2. Türkiye İşçi Partisi’nin Parlamento Dönemi 

TİP’in on beş milletvekili ile parlamentoya girmesi ve grup kurması, 

siyasi ve toplumsal meşruiyet kazanma açısından çok önemli bir adım olmuş, 

                                                                                                                 
sunulacak aday listeleri bu esasa göre tertiplenir. Kongreler de delege ve 
organları bu esastan ilham alarak seçerler”. S. Aren, a.g.e., s. 53. 

16 A. Ünsal, a.g.e., s. 97,100,276; S. Aren, a.g.e., s. 89,95; D. Özgüden, a.g.e., s. 

1999; H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s.86. 

* 15 Milletvekili: Çetin Altan (İstanbul), Mehmet Ali Aybar (İstanbul), Behice 
Boran (Urfa), Şaban Erik (Malatya), Muzaffer Karan (Denizli), Yunus Koçak 

(Konya), Adil Kurtel (Kars), Sadun Aren (İstanbul), Yusuf Ziya Bahadınlı 

(Yozgat), Tarık Ziya Ekinci (Diyarbakır), Yahya Kanbolat (Hatay), Ali Karcı 

(Adana), Rıza Kuas (Ankara), Kemal Nebioğlu (Tekirdağ), Cemal Hakkı 
Selek (İzmir). Bkz.: S. Aren, a.g.e., s. 271. 

17 Milliyet, Milli Bakiyeye 133 Kişi Kaldı, 14.10.1965, s. 1; D. Özgüden, a.g.m., 

s. 1999; S. Aren, a.g.e., s. 89; H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 87. 
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aynı zamanda maddi olanaklarının artmasını da sağlamıştır. Partinin geniş 

ölçüde parlamentoda temsil edilmekten kaynaklanan meşruiyeti, yapılan 

diğer siyasi çalışmalarla beraber partinin daha geniş kitlelere ulaşmasını ve 

örgütlenmesini de kolaylaştırmış ve fazlasıyla hızlandırmıştır. Bunun yanı 

sıra Sadun Aren’e göre partinin Meclis’e girişi olumsuz birtakım gelişmelere 

de yol açmıştır. Örneğin, parlamentoya giren partili on beş milletvekilinden 

yalnızca üçünün sendikacı olması ve geriye kalan bütün milletvekillerinin 

aydın kontenjanından Meclis’e girmesi, Genel Merkezin, partililerce 

tutarsızlıkla suçlanmasına neden olmuştur. Diğer taraftan, partililer önceleri 

sosyalizm savaşçısı olarak gördükleri parti önderlerini, parlamentoya 

girişlerinden sonra çalışmaları karşılığında senatör ve milletvekilliği maaşı 

alan ve parlamenterliğin tüm olanaklarından faydalanan kişiler olarak 

görmeye başlamış ve bu durum, parti içi muhalefetin artmasına yol açmıştır. 

Aren’e göre, TİP’in parlamentoya girişi, sosyalizmin meşru yollardan halk 

kitlelerine daha kolay ulaşabileceği yönündeki hâkim düşüncenin de iflas 

etmesine ve parlamento dışı muhalefetin gelişmesine neden olmuştur. Çünkü 

sosyalist olduğunu ileri süren bir parti parlamentoya girdiği, Meclis 

kürsüsünden fikirlerini açıkça söylediği ve radyo yayınlarıyla, seçim 

çalışmalarıyla bu fikirlerini kitlelere ulaştırdığı halde bir sonraki seçimlerde 

beklenilenin altında bir oy oranı yakalayabilmiş, kısa bir süre içinde de bu 

oranı artırabilecek güce sahip olmadığı net bir şekilde ortaya çıkmıştır.
18

 

Bütün bu olumsuzluklara rağmen denebilir ki TİP, az sayıdaki 

milletvekili ile hayli nitelikli bir muhalefet ortaya koymaktan geri durmamış 

ve parlamento komisyonlarında, genel kurullarında Türkiye’nin önemli 

meseleleri hakkında kamuoyunun dikkatini çekecek çarpıcı görüşler öne 

sürmüştür. TİP Meclis Grubu, yasama faaliyetleri çerçevesinde işçi ve 

emekçilerle, topraksız ve az topraklı köylüler yararına önemli kanun teklifleri 

vermiş, bunun yanı sıra; İş Kanunu, Sendikalar Kanunu, Toprak ve Tarım 

Reformu Kanunu, ilkokul öğrencilerine öğrenim için gerekli araç ve 

gereçlerin devlet tarafından ücretsiz sağlanmasını öngören kanun gibi pek 

çok kanun teklifi hazırlamış ve köy enstitülerinin yeniden açılması, özel 

yüksekokulların devletleştirilmesi gibi önerileri Meclis Başkanlığı’na 

sunmuştur.
19

 

TİP milletvekilleri, bu yasa tasarılarını ve önerilerini hazırlarken aslında 

parlamento komisyonlarından geçme olasılığının çok kısıtlı olduğunu 

biliyorlardı. Ne var ki, partinin kendince yaşamsal gördüğü bazı ulusal 

sorunlar konusunda aldığı tutumun ve temsil etmeye çalıştığı halk 

yığınlarının çıkarları yolunda yaptıklarının açıkça ortaya konmasını ve 

kamuoyu tarafından fark edilmesini istiyorlardı. Meclis’te küçük bir azınlık 

grubu olan TİP, karşı çıktığı yasa tasarılarının Genel Kurul’dan geçirilmesini 

                                                     
18 S. Aren, a.g.e., s. 104-106. 
19 T. Ziya, Ekinci, a.g.e., s. 228; A. Ünsal, a.g.e., s. 197. 
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engelleyemeyeceğini de biliyordu. Fakat buna rağmen, yine kamuoyunda bir 

farkındalık meydana getirebilmek ve temsil ettiği kitlelere “görevimi 

yapıyorum” mesajı verebilmek için, söz konusu tasarıların emekçiler lehine 

birtakım yararlar sağlanmadan çıkmasını engellemeye çalışmaktan da geri 

durmuyordu. TİP’in bu amaç doğrultusunda geliştirdiği en etkili taktik ise bir 

dizi yasa veya değişiklik önerisi yoluyla tasarıların görüşülmesini uzatmak ve 

yasalaşmasını elden geldiğince erteleyebilmekti
20

 

TİP, hükümet faaliyetlerinin denetlenmesi için de etkin bir çaba göstermiş 

ve gensoru, genel görüşme, Meclis soruşturması ve Meclis araştırması gibi 

Meclis içi denetleme araçlarının hepsini etkili bir biçimde kullanmaya 

çalışmıştır. Başta genel görüşme önergeleri olmak üzere, söz konusu 

denetleme çabalarının önemli bir kısmı Meclis çoğunluğunca engellendiği 

halde; en azından Türk-Amerikan ilişkileri, hayat pahalılığı karşısında 

hükümet düzeyinde alınacak önlemler gibi önemli konuların kamuoyuna 

duyurulması sağlanmıştır. Kısacası TİP, parlamentonun kendisine sağladığı 

tüm olanakları etkin bir biçimde kullanmış ve bu yolla, hem hükümetin, sahip 

olduğu çoğunluğa dayanmak sureti ile başına buyruk hareket etmesini 

engellemiş, hem de etkili muhalefetiyle kamuoyunda kendisine yönelik 

olumlu yankılar uyanmasını sağlamıştır.
21

   

TİP’in Meclis içinde iktidara yönelttiği en yoğun muhalefet, dış politika 

konusunda olmuştur. TİP, Adalet Partisi’nden [AP] özellikle Amerika 

Birleşik Devletleri’yle ikili ilişkilerde dikkatli olunmasını ve Atatürkçü dış 

politikaya yaraşır şekilde bağımsızlıkçı bir tutum sergilenmesini bekliyordu. 

TİP, söz konusu bağımsızlığın ancak emperyalizmin ülkedeki varlığına son 

verilmesi, NATO’dan çıkılması, ABD üslerinin tasfiye edilerek bağımsız ve 

bağlantısız bir dış politika izlenmesi koşuluyla elde edilebileceğine 

inanıyordu. Partinin sahip olduğu bu görüşler, başta Genel Başkan Aybar 

olmak üzere, bütün TİP’li vekillerce Meclis kürsüsünden de ısrarla 

seslendirilmekteydi. Aybar’ın, hükümet programına dair yaptığı 6 Kasım 

1965 tarihli konuşma da bunlardan birisidir. Aybar, bu konuşmasında ABD 

üslerinin kurulu olduğu Türkiye topraklarının, devletin hükümranlık alanı 

dışında kaldığını ve bu toprakların yabancı işgali altında olduğunu, Meclis 

kürsüsünden ilk defaya mahsus olmak üzere açıktan açığa seslendiriyordu
22

:  

 

“...Atatürkçülüğün, Atatürk dış politikasının en kısa fakat en doğru 

tanımı, Türkiye’de herhangi bir yabancı otoriteye meydan verilmeyecek bir 

politika izlemektir. Kurtuluş Savaşı’mızın tarihsel nedenleri ve bütün Atatürk 

devrimlerinin temel hedefleri hep budur. Yani Türkiye’mizi yabancı 

                                                     
20 A. Ünsal, a.g.e., s. 197. 
21 A. Ünsal, a.g.e., s. 198; T.Z. Ekinci, a.g.e., s. 228. 
22 T. Z. Ekinci, a.g.e., s. 230. 
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etkisinden, bu ister politik, ister ekonomik, ister kültürel nitelikte olsun daima 

korumaktır... Herkesin bildiği gibi Türkiye’miz, Atatürk’ün ölümünden sonra 

gittikçe hızlanarak batı dünyasının etkisi altına girmiş ve uydusu haline 

gelmiştir. Gerekçesi ne olursa olsun, böyle bir politikanın Atatürkçülükle 

hiçbir ilişkisi bulunmadığı, tersine Atatürkçülüğe karşı bir hareket olduğu 

kuşkusuzdur. Bugün Türkiye’de 35 milyon metrekarelik vatan toprağı 

ABD’nin egemenliği altında bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile ABD 

arasında imzalanan ikili anlaşmalar, ABD’ye Türkiye’de 35 milyon metre 

karelik toprağı üs olarak kullanma yetkisi vermiştir.
*
 İkili anlaşmalarla 

Amerika’nın üsleri haline getirilmiş bu vatan topraklarına, Amerikalıların 

izni olmadıkça devlet kademelerinde hangi yeri işgal ederse etsin, hiçbir 

vatandaşımız ayak basamaz.....Milli bağımsızlığımızın temel unsurlarından 

biri olan yargı bağımsızlığımız ve özgürlüğümüz, gözlerimizin önünde 

çiğnenmektedir. Yurdumuzda suç işleyen Amerikalılar, suç işledikleri zaman 

da görevli bulundukları gerekçesiyle Türk adaletinin elinden alınmaktadır. 

Amerikan heyetleri için ithal edilen mallar, yurdumuza gümrüksüz 

girmektedir. Amerikalılara, hükümetin çağrısı üzerine içişlerimize karışmak, 

vatandaşlara karşı Amerikan Silahlı Kuvvetleri’ni kullanmak hakkı bile 

tanınmıştır...”.
23

   

 

TİP’in parlamentoda ısrarlı biçimde üstünde durduğu konulardan birisi de 

Kıbrıs sorunuydu. Kıbrıs sorunuyla ilgili tezi ise iki kesimliliğe dayalı 

federatif bir yapıyı öngörmekteydi. Artun Ünsal’a göre Türkiye İşçi Partisi, 

Türk hükümetlerinin sorunu Amerika ve İngiltere’nin yardımlarıyla çözmek 

istediklerini düşünmekte ve NATO bünyesinde bulunacak çözümün 

Türkiye’den çok ABD’nin işine yarayacağını savunmaktaydı. Bununla 

birlikte TİP’in konuyla ilgili ana politikası, Kıbrıs’ın askerden arındırılması, 

adanın tarafsız ve bağımsız bir ülke olması yönündeydi.
24

 Genel Başkan 

Aybar’ın 27 Aralık 1965 tarihli bileşimde yaptığı konuşma da söz konusu 

politikanın bire bir yansımasıydı: 

 

“...Bundan böyle Türkiye’nin değişmez ve ulusal çıkarlarına yüzde yüz 

uygun bir tezle ortaya çıkması, aynı zamanda da bu tezin insanlık dünyası 

tarafından benimsenmesi, özellikle Üçüncü Dünya devletleri tarafından 

benimsenmesi şarttır [...] 

Böyle bir tez nasıl olmalıdır? Bizim düşüncemiz şudur: Kıbrıs, askeri 

                                                     
* Vurgu yazara aittir. 
23 Millet Meclisi Tutanak Dergisi, Dönem: 2, C. 1, Toplantı: 1, Birleşim: 7, s. 176; 

Turhan Salman, TİP Parlamentoda 1963-1966, 1.cilt, İstanbul 2004, s. 102; 

Çetin Altan, Ben Milletvekili İken, 2.baskı, İstanbul 1999, s.67. 
24 A. Ünsal, a.g.e., s. 140 vd. 
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üslerden temizlenmeli, uluslararası garanti altında tarafsızlaştırılmalı ve her 

iki toplumun eşit haklarına dayanan federatif, bağımsız bir ülke haline 

konulmalıdır...”.
25

 

 

Parlamento dönemi boyunca TİP, sadece dış politikaya yönelik çalışmalar 

yapmamış, Türkiye’nin bütün önemli meselelerine sahip çıkmıştır. Örneğin, 

TİP için Türkiye’nin iktisadi ve sosyal yapısı en fazla üstünde durulan 

dikkate değer meselelerden biri olmuştur. Türkiye’deki ekonomik geriliğin, 

bölgeler arası dengesizliğin ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin nedenleri 

çeşitli defalar grup üyeleri tarafından genel kurulda ve komisyon 

oturumlarında açıklanarak tutanaklara geçirilmiş ve bu sorunların çözümü 

için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
26

 TİP milletvekilleri, ekonomik 

sorunları emperyalizmden bağımsız düşünmemekte ve emperyalizmin 

kıskacından kurtulmadıkça Türkiye’nin iktisadi kalkınmasını 

gerçekleştiremeyeceğini savunmaktaydı. Yabancı sermaye ise ait olduğu 

emperyalist devlete hizmet etmekte ve Türkiye’ye elle tutulur, gözle görülür 

bir fayda sağlamamaktaydı. TİP milletvekillerinin Meclis’te yaptıkları 

konuşmaları halka ulaştırmak amacıyla basılmış olan “TİP Mecliste” başlıklı 

dizinin birinci kitabında yer alan Genel Başkan Aybar’a ait konuşmada, 

partinin bu yollu görüşleri açıkça şu şekilde vurgulanmıştı:  

 

“...Yurdumuzun temel davası kalkınmak, böylece yoksulluktan kurtulmak 

ve dünya milletleri arasında layık olduğumuz eşit yeri almaktır.  

Bunu sağlamak için: 

Bir taraftan bizi bu hale düşürmüş ve bu halde tutmakta olan 

milletlerarası sömürücü düzenle pençeleşmek ve bu düzenin baskı ve 

kösteklerinden kurtulmak;  

Diğer taraftan da, memleket içinde iktisadi gelişmemizi modern 

teknolojinin gereklerine uygun bir yönteme sokmak gerekmektedir. 

Zaten bunlar birbirlerinden bağımsız şeyler de değildir. Milletlerarası 

kapitalizmin baskısından ve yörüngesinden kurtulmak için günümüzün 

şartlarına uygun bir kalkınma yöntemi uygulamak ne kadar zaruri ise, böyle 

bir yöntemi uygulamak için milletlerarası kapitalizmle pençeleşmek de o 

kadar zaruridir. 

Oysa Hükümet Programının, kalkınmamızın temel şartlarını teşkil eden 

bu iki konuda ters bir tutum ve anlayış içinde olduğunu görüyoruz. 

                                                     
25 T. Salman, a.g.e., 1.cilt, s. 151. 
26 T. Z. Ekinci, a.g.e., s. 229. 
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İleri sanayi memleketlerinin, kendi sistemleri ve çıkarları icabı kurmuş 

oldukları ve az gelişmiş memleketleri baskı altında tutan ve sömüren 

milletlerarası ilişkiler, kurumlar ve kaideler, yeni hükümet tarafından 

sadakatle benimsenmiştir. Hatta benimsenmekten de öteye geçerek, bunların 

şevkle savunulduğunu görüyoruz. 

Gerçekten, programda, yabancı özel sermaye yatırımları üzerinde önemle 

durulmakta ve bunların dış ticaret dengemizi kurmaya yararlı olacağı 

söylenmektedir. Hâlbuki çok bilinen bir gerçektir ki, yabancı özel sermaye 

yatırımları, asıl kendi memleketinin ödeme bilançosu için yararlı bir 

unsurdur... 

...Yabancı özel sermaye kazanç için, kendi memleketinden daha yüksek 

kazanç elde etmek için gelir ve kazandığını da alıp götürür. Bu sebepten, 

yabancı sermayenin yaptığı üretimin, ithalattan pek fazla farkı yoktur. Zaten 

yabancı sermaye memleketin asıl temel davaları için yararlı olan üretim 

alanlarına da yatırım yapmaz...”.
27

 

 

 Bunun yanı sıra, Türkiye İşçi Partisi’ne göre siyasal bağımsızlık kadar 

ekonomik bağımsızlık da vazgeçilmez bir unsurdu ve bu ikisinin 

birbirlerinden ayrı düşünülmesi kesinlikle mümkün değildi. Ortak Pazar gibi 

Türkiye’nin kalkınmasından ziyade sömürgeleşmesini sağlayacak 

uluslararası örgütlere girilmesi, Soğuk Savaş koşullarıyla birlikte 

düşünüldüğünde, Türkiye gibi kalkınmasını henüz gerçekleştirememiş bir 

ülke için kesinlikle doğru olmazdı.
28

  

TİP parlamentoda bulunduğu yıllar boyunca eğitim sorunuyla da 

ilgilenmiş, bu konuyla ilgili olarak milletvekilleri yürürlükteki eğitim 

sistemini ve eğitim eşitsizliğini eleştiren çeşitli konuşmalar yapmıştır. 1965 

yılında TİP Yozgat milletvekili Yusuf Ziya Bahadanlı’nın parti adına yaptığı 

konuşma, eğitim eşitsizliğini ön plana çıkarması açısından dikkat çekici bir 

konuşmadır: 

“[...] Yurdumuzda eğitim konusunda eşitsizlik iki kademelidir. Biri 

bölgeler arasındaki eşitsizliktir, diğeri de aynı bölgede varlıklı ve yoksul aile 

çocukları arasındaki eşitsizliktir. Gerçekten yurdumuzun doğu bölgelerinde 

yaşayan halkın eğitim olanakları çok sınırlıdır. Buralarda ya hiç okul yoktur 

ya da eksik öğretmenli okullar vardır. Varlıklı ve yoksul aile çocukları 

arasındaki eşitsizlik bütün bölgelerde vardır. Özellikle öğrenim kademesi 

yükseldikçe bu eşitsizlik daha da artmaktadır. Hepimizin bildiği gibi 

yükseköğrenim bir ayrıcalık halini almıştır. İlk ve ortaokullarda, en gelişmiş 

                                                     
27 M. A. Aybar, TİP Mecliste Türkiye’yi Adalet Partisi Kalkındıramaz, No:1, 

İstanbul 1966, s. 10 vd. 
28 T. Z. Ekinci, a.g.e., s. 231. 
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şehirlerimizde bile çift öğretim yapılmaktadır. Buralarda okuyan çocuklar, 

açılan sınavlarda da başarı gösterememektedir. Buna karşı varlıklı ailelerin 

çocuklarını okutmak için özel okullar almış yürümüştür. 

Anayasa’nın bir buyruğu olan fırsat eşitliğini dağ köylerine dek 

götürmenin bugünkü koşullar içinde bir tek yolu vardır; bölge okulları 

kurmak...”.
29

 

 

TİP milli savunma konusunda da Meclis çalışmaları yapmış ve bu hususla 

ilgili özgün politikalar geliştirmiştir. Temel dış politikasıyla tutarlı olarak 

NATO’dan çıkmayı savunmuş, silahlı kuvvetlerin NATO standartlarına göre 

oluşturulmasına ve NATO’ya bağımlı kalmasına karşı çıkmıştır. Silahlı 

kuvvetlerin bir bütün olarak NATO’nun emrinde tutulmasının Türkiye’nin 

ulusal çıkarlarıyla bağdaşmadığını ısrarla savunmuş, gerektiğinde özgürce 

kullanılması mümkün olan, NATO dışı bağımsız bir gücün oluşturulmasını 

savunmuştur. TİP’in asker kökenli tek milletvekili olan Muzaffer Karan’ın 

Meclis konuşması bu düşüncelerin özeti mahiyetindedir: 

 

“...artık NATO ve Amerika ile olan aşırı bağlılığımız ve Batı Bloku 

içindeki durumumuz, Türkiye için zararlı olmaya başlamıştır [...] 

...Silahlı kuvvetlerimiz NATO emrinde bulunmaktadır. Oysa NATO 

stratejisine bile Amerika yön vermektedir. Ekonomik ve askeri potansiyelimiz, 

dolaylı ve dolaysız yollardan Amerika’nın emperyalist çıkarlarına göre 

kullanılmak istenilmektedir [...] 

...O halde Türkiye, Birleşmiş Milletler içindeki durumunu, NATO ve 

Amerika ile olan ilişkilerini tekrar gözden geçirmek ve en son dünya 

olaylarını da gerçekçi bir görüşle inceleyerek dış politikasına ve Milli 

savunma politikasına yepyeni bir yön vermek zorunluluğundu bulunmaktadır 

[...] 

...gerek tarihi olayların durmadan akışından ve gerek içinde 

bulunduğumuz büyük dünya olaylarından elde ettiğimiz deneyim ve görgülere 

göre, Türk’e Türk’ten başka dost olamayacağına kesinlikle inanmaktayız. Bu 

nedenle bağımsız bir ulusal ordu üzerinde ısrarla duruyoruz. Gerektiği 

zaman yedisinden yetmişine kadar, kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla ve genciyle 

tek vücut olabilecek bir ulusal ordu kurulabilmelidir. Tıpkı Kurtuluş 

Savaşı’ndaki Kuvayı Milliye Ordusu gibi, adımları gök gürültüsü, 

türkülerinde özgürlük ve bayrağında Atatürk olan bir ordu mutlaka 

                                                     
29 T. Salman, a.g.e., 1.cilt, s. 326 vd. 
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kurulmalıdır...”.
30

 

 

 Sonuç olarak TİP, yaşadığı parlamento deneyimi süresince, Meclis’in 

kendisine sağladığı tüm olanakları kullanarak Türkiye’nin temel sorunlarına 

yönelik, anti-emperyalist ve tam bağımsızlıkçı denilebilecek tarzda özgün 

fikirler üretmiş ve bu fikirlerin kürsü aracılığıyla halka duyurulmasını 

sağlamıştır. Ekonomi başta olmak üzere eğitim, sosyal koşullar, milli 

savunma ve dış politika gibi alanlara ait Türkiye’ye özgü sorunları, yine 

Türkiye’den bakarak ve Türkiye’nin koşullarını göz önüne alarak çözmeye 

çalışmıştır. Dışardan ithal edilmiş ve ithal edildikleri toplumların alt-yapısal 

koşullarına uygun biçimde oluşturulmuş hazır reçeteleri, çözüm olarak 

görmeyi kesinlikle reddetmiştir. Bu anlamda TİP, özellikle Aybar dönemi 

boyunca, yerliliğin ve milliliğin savunucusu olan bir konumda 

mevzilenmiştir.  

3. Parti İçi Muhalefet ve Bölünmeler 

3.1. Parti İçi Muhalefetin Doğuşu ve İlk Ayrılıklar 

Meclis’teki başarılı çalışmalarına ve kamuoyunda meydana getirdiği 

olumlu havaya rağmen TİP, kendi içindeki hizipleşmelere ve bölünmelere bir 

türlü engel olamamıştır. Parti içinde başlatılan devrimin nasıl yapılacağı yollu 

tartışmalar, köklü fikir ayrılıklarına yol açmış ve bu fikir ayrılıkları, geri 

dönülmez bir kopuş sürecinin başlamasına neden olmuştur. 1970’li yıllar 

boyunca Türk soluna hâkim olan fraksiyonlaşmanın temelleri, TİP’in 

yaşadığı bu kopuş sürecinde atılmıştır. 

TİP’in içinde yaşanan ilk fikir ayrılığı, sol aydınlar arasında ortaya çıkan 

Milli Demokratik Devrim (MDD), Sosyalist Devrim (SD) tartışmalarından 

kaynaklanmıştır. Devrimin ne şekilde yapılacağına odaklanmış bu iki farklı 

tezden birincisini; Türkiye’nin kurtuluşunu ilerici bir kadronun yönetiminde, 

devletçiliği temel alan bir ekononomi modelinde, çağdaş uygarlık düzeyine 

erişmekte ve sosyal adaleti sağlamakta gören, devrimin ise proletaryanın 

öncülüğünden ziyade, “Milli Kurtuluş Cephesi”ni oluşturan “zinde 

kuvvetler”

 ile gerçekleşeceğine inanan, Doğan Avcıoğlu’nun 

öncülüğündeki, Yön’cüler meydana getirmekte; ikincisini ise eski tüfekler 

olarak adlandırılan, TKP geleneğinden gelen ve devrimin ancak işçi sınıfının 

öncülüğünde ve sosyalist bir anlayışla gerçekleştirilebileceğine inanan 

Mehmet Ali Aybar, Sadun Aren ve Behice Boran gibi marksist aydınlar 

                                                     
30 T. Salman, a.g.e., 1.cilt, s. 377-378 vd.,381. 
 Zinde Kuvvetlerden kasıt, ordu öncülüğünde harekete geçmesi düşünülen 

öğrencisi, burjuvası ve işçisi dahil emperyalizme karşı birleşmiş tüm ulusalcı-

Kemalist güçlerdir. 
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oluşturmaktaydı.
31

 

Bu kutuplaşma ve fikir ayrılığı, Doğan Avcıoğlu’nun Yön Dergisi’ni 

çıkarmaya başlamasıyla birlikte daha da keskinleşmiştir. Kutuplaşmanın ana 

ekseni MDD’cilerin savunduğu fikirlerin bilimsel sosyalizmle uyuşmadığı ve 

Yön’cülerin anti-parlamentarist tutumlarının, TİP yönetiminin 

parlamentarizmi ile bağdaşmadığı merkezindeydi. Özellikle, Aybar’ın 

liderliğindeki marksist aydınlar, Yön çevresinin ve onların uzantısı olan 

Sosyalist Kültür Derneği’nin ortaya koymuş olduğu görüşlere ve sosyalizm 

anlayışına tamamen karşı durmakta ve bu tarz görüşlerin TİP’in sahip çıktığı 

bilimsel sosyalizmle asla bağdaşmayacağını ileri sürmekteydiler.
32

  

Yön’cüler 1965 seçimlerinden hemen sonra, “Yeni Dönem” başlığıyla 

TİP’e karşı bir muhalefet hareketi başlatmışlardı.
33

 Bu muhalefetin başını 

Doğan Avcıoğlu ile birlikte eski tüfek komünistlerden Mihri Belli çekiyordu. 

Her ikisi de farklı ideolojik yapılardan gelmelerine rağmen, MDD çizgisinde 

ve TİP’e karşı muhalefette birleşmişlerdi. Özellikle Mihri Belli, sekter, 

oportünist ve pasifist olarak nitelediği TİP politikasına karşı, MDD 

çizgisinde alternetif bir politika oluşturmuş ve “Türk Solu Dergisi” 

bünyesinde gençleri de örgütleyecek etkili bir muhalefet hareketi başlatmıştı. 

TİP yönetimine muhalefet edenler arasında 1951 Komünist tevkifatının 

tanınmış önderlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı ve çevresi de bulunmaktaydı.
34

 

Böylelikle TİP yönetimi, Hikmet Kıvılcımlı, Doğan Avcıoğlu ve Mihri Belli 

gibi sosyalist çevrelerce tanınmış, özgül ağırlığa sahip komünist isimlerin 

başını çektiği üç farklı muhalif grupla mücadele etmek durumunda 

kalmıştır.
35

 

Muhalefet ilk kez, 22-23 Ekim 1966 tarihlerinde İstanbul’da yapılan il 

kongresinde harekete geçmiş ve yönetimin başkan adayı olan Sadun Aren’in 

karşısına kendi adayı Ümran Baran’ı çıkarmıştır. Yönetimin adayı Aren, bu 

seçimi ancak birkaç oy farkla kazanabilmiştir. Aynı kongrede Kıvılcımlı’nın 

partiye üye olabilmesi için imza toplanmış ve önerge verilmiştir. Muhalefetin 

kendisini somutlaştırmaya dönük bu tarz eylemleri gittikçe artırması, 

ilerleyen dönemde TİP yönetimini ciddi biçimde tedirgin etmiş ve etkili 

tedbirler almaya zorlamıştır.
36

  

Kongre sonrası yönetim, 4 Kasım 1966 tarihinde İstanbul İl Örgütü’nden 

on yedi muhalif üyeyi, yukarıda bahsi geçen tedbirlerden biri olarak, partiden 

                                                     
31 H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 81-83. 
32 H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 84. 
33 Doğan Avcıoğlu, Yeni Dönem, YÖN, sayı. 134, 22 Ekim 1965, s. 3  
34 Hüseyin Karanlık, Sol’da 50 Yılın İki Çizgi Mücadeleleri-1: MDD-Sosyalist 

Devrim Tartışması ve TİP, Aydınlık, 17 Ağustos 2019, s. 14.  
35 H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 87-88; Uğur Mumcu, Aybar ile Söyleşi, 20.baskı, 

Ankara 1998, s. 26. 
36 S. Aren, a.g.e., s. 108; N. Sargın, a.g.e., s. 405. 
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kesin ihraç talebiyle Merkez Haysiyet Divanı’na sevk etmiştir.
37

 Yönetimin 

aldığı diğer bir tedbirse, ikinci büyük kongreyi, İstanbul ve Ankara gibi 

muhalefetin daha yoğun olduğu şehirlerden ziyade, Malatya gibi Parti Genel 

Merkezine angaje olmuş delegelerden müteşekkil bir şehirde toplama 

stratejisini hayata geçirmek olmuştur. Malatya’da toplanan kongre, parti içi 

muhalefetin ayrılıklara ve bölünmelere dönüşmesi sürecinin tam anlamıyla 

başlangıç noktası olmuştur.
38

    

20-24 Kasım 1967 tarihleri arasında hayli gergin bir atmosfer içinde 

gerçekleşen ve MDD stratejisinin tamamen reddedilmesi ile sonuçlanan 

Malatya Kongresinden kısa bir süre sonra TİP Genel Merkezi tarafından 

incelemeler başlatılmış ve içlerinde; Halit Çelenk ve Rasih Nuri İleri gibi 

tanınmış sosyalistlerin de bulunduğu on üç parti üyesi hakkında: “Partinin 

kabul edilmiş politik çizgisine aykırı bir tutum izledikleri ve merkez organları 

aleyhine kışkırtmalarda bulundukları, bir hizip oluşturdukları” gerekçesiyle 

soruşturma açılmıştır.
39

 Soruşturma sonucunda Merkez Haysiyet Divanı 

dokuz üyenin partiden kesin olarak çıkarılmalarına, iki üyenin ikişer yıl 

süreyle geçici olarak çıkarılmalarına, Halit Çelenk ve Şekibe Çelenk’in ise 

uyarı cezası almasına karar vermiştir.
40

 

3.2. Sadun Aren-Behice Boran ve Mehmet Ali Aybar Çekişmesi 

Yukarıda anlatılan gelişmeler neticesinde TİP içindeki MDD’ci muhalefet 

sindirilmiş; fakat bu sefer, MDD’cilere karşı ortak tavır koyan TİP lideri 

Aybar ile partinin kilit isimlerinden Behice Boran ve Sadun Aren ikilisi 

arasında görüş ayrılıkları ve örgütsel anlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Bu 

anlaşmazlıkların başlangıcı ise Çekoslovakya’daki sosyalist iktidarın daha 

bağımsız ve daha özgürlükçü bir sosyalizm talebi ile ortaya çıkışının, 

Sovyetler tarafından Kızıl Ordu işgaliyle bastırılmasına yönelik olarak, Genel 

Başkan Aybar’ın muhalif bir politik duruşu tercih etmesidir.

 Mehmet Ali 

                                                     
37 Sevk edilen on yedi partili: Feridun Aksın, Kemal İşler, Fehmi Özgök, Cemil 

Ormanlar, Kumru Gözügeçgel, Cavit Zengin, Sevinç Özgüner, Sedat Düzkan, 

Arif Erim, İsmet Moray, Muhsin Toprak, Nişan Değirmenci, Ali Ersin Günçe, 

Vahit Tulis, Hüseyin Adıduyulmuş, Necmettin Mercan, Şevket Çalışkan. 

Rasih Nuri İleri, Türkiye İşçi Partisi’nde Oportünist Merkeziyetçilik, İstanbul 
1987, s.62-63.  

38 S. Aren, a.g.e., s. 108; H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 89; Halit Çelenk, Türkiye İşçi 

Patisi’nde İç Demokrasi, İstanbul 2003, s. 69-71; R. N. İleri, a.g.e., s. 70. 
39 Haklarında soruşturma açılan on üç partili: Halit Çelenk, Şekibe Çelenk, Rasih 

Nuri İleri, Ümran Baran, Sevinç Özgüner, Kumru Gözügeçgil, Naci Ormanlar, 

Ahmet Say, Süleyman Ege, Vahap Erdoğdu, Necati Aykaş, Tuncer Yanar, 

Necip Devecioğlu. H. Çelenk, a.g.e., s. 75. 
40 R. N. İleri, a.g.e., s. 479, 511,530; H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 90-91, 95. 
* Çekoslovakya Olayları: Varşova Paktı’na bağlı bir ülke olan Çekoslovakya’da 

1968’in ilk yarısında Sovyet yanlısı parti yönetimine karşı bir muhalefet 

hareketi başladı. 5 Ocak 1968 tarihinde muhalefet hareketinin lideri Dubçek, 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   16      

312 

Aybar, “güleryüzlü” sosyalizmi öngören Alexander Dubçek öncülüğündeki 

Çekoslovakya hareketine SSCB tarafından reva görülenleri, 21 Ağustos 1968 

günlü basın bülteninde çok sert bir dille şu şekilde eleştirmişti: 

 

“Sovyet müdahalesinin, Amerikan emperyalizminin yararlanacağı 

olumsuz gelişmelere yol açmasından endişe ederiz. Müdahaleci siyaset 

emperyalizmin tekeline bırakılmalıdır. Sosyalist devletlerarasında 

müdahaleye yer yoktur; olmamalıdır. İnsanlığın biricik umudu olan 

sosyalizmin güzel yüzüne gölge düşürülmemelidir. 

Nazi istilasına kahramanca karşı koymuş olan Çekoslovakya halkının bu 

çetin imtihanı da başarıyla geçirerek, istedikleri bağımsız ve hürriyetçi 

sosyalist idareyi gerçekleştirecekelerine inanıyorum “.
41

 

TİP Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar, SSCB’nin Çekoslovakya askeri 

müdahalesini şiddetle eleştirirken, diğer yandan alternatif teorik görüşler 

ortaya koymuş ve Türkiye’de kurulacak olan sosyalizmin “güleryüzlü” ve 

“özgürlükçü” bir sosyalizm olacağını öngören fikirler öne sürmüştür. 

Türkiye’deki sosyalistlerin sadece Marx’tan ve Lenin’den yapılan çevirilerle 

yetinmemelerini, Kautsky ve Rosa Luxemburg gibi Alman sosyal demokrat 

hareketinin öncü ideologlarının eserlerini de okumalarını, onların da 

görüşlerini öğrenmelerini tavsiye etmiştir.
42

 Aybar’ın partinin resmi 

sosyalizm anlayışına yönelik olarak getirdiği bu yeni açılımlar, TİP içindeki 

ortodoks marksistlerin tepkisini çekmiş ve bu tarz yaklaşımlar, bilimsel 

sosyalizmden sapma olarak görülmüştür. Aybar’ın açılımlarına tepki gösteren 

isimlerin başında gelen Sadun Aren, yaşanan gelişmeleri ve buldukları çözüm 

yolunu şu sözlerle anlatmıştır: 

 

                                                                                                                 
birinci sekreterliğe getirildi. Cumhurbaşkanı Novotny istifa etmek zorunda 

kaldı ve Aleksander Dubçek önderliğinde yeni bir sosyalizm anlayışı egemen 

olmaya başladı. “Prag İlkbaharı” olarak isimlendirilen bu dönemde, 
Moskova’nın ortaya koymuş olduğu polit bürocu, baskıcı ve despot anlayışa 

karşı “güler yüzlü” ve “özgürlükçü” bir sosyalizm geliştirilmeye çalışıldı. Bu 

amaçla daha önce saptanmış olan bir eylem planı yürürlüğe koyuldu. Bu plan 

doğrultusunda, sansür kaldırıldı, ekonomik ve sosyal reformlar tartışmaya 
açıldı, kimi ülkelerle ekonomik görüşmelere başlandı. Bu radikal dönüşüm 

Sovyetler Birliği’ni rahatsız etti ve                   4 Temmuz 1968 günü Brejnev, 

kardeş bir ülkede tehlikeye sosyalizmin tehlikye düşmesi halinde askeri 

müdahalenin hakları olduğunu açıkladı. 20-21 Ağustos 1968 gecesi ise bu 
dediğini gerçekleştirdi ve Kızıl Ordu Birlikleri bir kaç saat içinde 

Çekoslovakya’yı bütün kentleriyle birlikte işgal etti. Dubçek ve arkadaşları 

tutuklanarak SSCB’ya götürüldü. Böylece farklı bir sosyalizm anlayışını 

öngören “Prag İlkbaharı” sona ermiş oldu. H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 110-111.  
41 M. A. Aybar, TİP Tarihi, 3.kitap, s. 18 vd. 
42 H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 113; Stefanos Yerasimos, Az Gelişmişlik Sürecinde 

Türkiye, 3.kitap, 7.baskı, İstanbul 2005, s. 495. 
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“Aybar sosyalizm hakkındaki bu yeni görüşlerini yetkili hiçbir parti 

organından geçirmeden doğrudan kendisi açıklamakta olduğundan, bu 

hareketi aynı zamanda bir kişisel yönetim anlayışının yansıması oluyordu. 

Gerçi Aybar başlangıçtan beri parti üzerinde kişisel bir yönetim kurmuştu 

ama ciddi bir yanlışlık yapmadığı sürece buna kimse karşı çıkmamış, buna 

gerek görmemişti. Oysa şimdi konuya bu bakımdan da eğilmek gerekiyordu. 

Yapılacak iş konuyu Merkez Yürütme Kuruluna [MYK] götürmek ve 

orada bir çözüme bağlanmasını sağlamaktı. Bu maksatla MYK üyesi beş kişi, 

Behice Boran, Nihat Sargın, Şaban Erik, Minnetullah Haydaroğlu ve ben, 

Sargın’ın hazırlamış olduğu önergeyi imzalamış ve o gün toplanan 

(16.10.1968) MYK toplantısına bir gündem maddesi olarak getirmiştik”.
43

  

 

Aybar’ın görüşlerine muhalefet eden söz konusu beş kişinin MYK 

toplantısına sundukları bu önerge gündeme dahi alınmamıştır. Bunun üzerine 

“önergeciler” olarak adlandırılan beşli grup, Genel Yönetim Kurulu’nu 

[GYK] toplantıya çağırmak için imza toplamaya başlamıştır. Aybar ise imza 

toplanması işinin bitmesini beklemeden, 26 Ekim 1968 tarihinde GYK’nu 

olağanüstü toplantıya çağırmıştır. Dört gün süren GYK toplantısından bir 

netice alınamamış ve söz konusu uzlaşmazlık, 9 Kasım’da toplanacak olan 

Üçüncü Büyük Kongre’ye taşınmıştır.
44

  

Mehmet Ali Aybar, Tip Tarihi isimli üç ciltlik eserinde GYK’da gelişen 

olayları şöyle değerlendirmiştir: 

 

“Önümüzde III. Büyük Kongre vardı. Kuşkusuz orada da aynı oyun 

sahnelenecek, Beşler bir kez daha şanslarını deneyeceklerdi. Sonuç ne 

olurdu? Sanırım kazanacaktık. Ama kristal bardaktaki çatlak büyüyordu. Ve 

Adalet Partisi memnundu; Bey ve paşalar takımı memnundu. Amerika 

memnundu ve de Sovyetler Birliği memnundu. Evet Sovyetler de memnundu: 

çünkü Türkiye’de bağımsız bir sosyalist partinin güçlenmesini istemezlerdi... 

Bu arada ortanın solundaki CHP’de elbet zevkten ellerini ovuşturuyordu. 

Kısacası olan bize olmuştu: emekçilerin kurduğu ilk partiye...”.
45

 

 

TİP’in Üçüncü Büyük Kongresi, 9 Kasım 1968 tarihinde çalışmalarına 

başladı. Karşılıklı konuşmalardan sonra seçimlere geçilmiş ve söz konusu 

seçimlerde muhalefetin önerdiği listeden yalnız iki kişi GYK’na girebilmiştir. 

                                                     
43 S. Aren, a.g.e., s. 127 vd. 
44 M. A. Aybar, TİP Tarihi, 3.kitap, s. 144; N. Sargın, a.g.e., s. 680 vd.; S. Aren, 

a.g.e., s. 129; A. Ünsal, a.g.e., s. 299. 
45 M. A. Aybar, TİP Tarihi, 3.kitap, s. 168. 
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Böylece Aybar, seçim düzeyinde tartışmasız bir başarı kazanmıştır. Muhalif 

isimlerden Sadun Aren’e göre, Aybar’ın seçim düzeyinde elde ettiği bu 

başarı, ideolojik-düşünsel düzeye yansımamış ve Aybar, kongrede kendinden 

yana olanları ikna etmek için dahi, politikasını simgeleyen “güleryüzlü 

sosyalizm”, “özgürlükçü sosyalizm” gibi nitelemelerden söz edememiştir. 

Aren’e göre bu durum, Aybar’ın zaferinin ne kadar yüzeysel olduğunun en 

temel göstergesidir.
46

  

Aybar’ın zaferi, partinin kongreden önceki durumunda bir değişiklik 

yapmamış, bilakis huzursuzluklar ve uzlaşmazlıklar daha da derinleşmiştir. 

Merkezi otoriteye yönelik muhalefet girişimlerinin yoğunlaşması, yeni 

muhalif grupların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu gruplardan birisi de Ant 

Dergisi etrafında toplanan Doğan Özgüden ve Prof. Dr. İdris Küçükömer’le 

birlikte hareket eden aydınlardan oluşan “Üçüncü Yol”culardı.
47

 Bu grup, TİP 

programının artık aşıldığını iddia ediyor ve yeni bir örgütlenme, eğitim, parti 

içi demokrasi ve parti dışı muhalefete karşı alınacak tavır gibi daha güncel 

sorunların ele alınmasını talep ediyordu. Ancak, akademisyen ve aydınlardan 

oluşan Üçüncü Yol’cuların örgüt bağları ve partide dikkati çekecek bir 

ağırlıkları bulunmamaktaydı.
48

  Aybar yanlısı TİP milletvekili gazeteci Çetin 

Altan da kongrenin sona ermesiyle birlikte muhalefete geçmiş ve Akşam 

Gazetesi’ndeki köşesinde, Aybar’ı hedef alan sert bir yazı kaleme almıştı. 

Altan, bir süre sonra bu yazısı nedeniyle partiden ihraç edilmiştir.  

Tüm bunların neticesinde, Aybar’a muhalefet etme noktasında MDD’ci 

kanadın ve Üçüncü Yolcuların desteğini alan Aren-Boran yanlılarının 

girişimleri ile olağanüstü kongre toplanması kararı alınmıştır.
49

 TİP 

olağanüstü kongresi, muhaliflerin ısrarlı çabaları sonucunda, Üçüncü Büyük 

Kongre’den tam kırk beş gün sonra, 28-29 Aralık 1968 tarihleri arasında 

Ankara’da toplanmıştır. Söz konusu kongre, öncekilerde olduğu gibi, 

tartışmalarla geçmiş ve muhalefet yine istediğini alamamış, Aybar kongreyi 

bir kez daha kazanmayı başarmıştır. Ne var ki, mevcut başarıya rağmen 

Aybar ve çevresinin parti üzerindeki otoritesi kırılmış ve muhalefet grubu, 

GYK’ya kendi listesinden, içinde önergecilerden Aren, Boran, Sargın ve 

Erik’in de bulunduğu, on bir kişiyi seçtirmeyi başarmıştır. Ayrıca, Aren-

Boran ekibinin MYK’na vermiş olduğu önergede geçen; partinin sosyalizm 

anlayışıyla farklılık gösteren açıklama ve yorumların, kişisel görüş olduğu ve 

partiyi bağlamayacağı yönündeki madde, olağanüstü kongrede tüzüğün otuz 

                                                     
46 S. Aren, a.g.e., s. 131. 
47 Üçüncü Yolcular: İdris Küçükömer, Doğan Özgüden, Murat Belge, Nurkalp 

Devrim, Oya Baydar, Murat Sarıca. A. Ünsal, a.g.e., s. 11. 
48 S. Aren, a.g.e., s. 131; A. Ünsal, a.g.e., s. 11; H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 117. 
49 S. Aren, a.g.e., s. 131 vd.; H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 117-119; N. Sargın, a.g.e., 

s. 714; E. Ateşoğlu, a.g.e., s. 88. 
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dördüncü maddesine yapılan bir eklemeyle geçerlilik kazanmıştır.
50

 Kısacası, 

muhalefet olağanüstü kongrede istediği başarıyı yakalayamamış olsa da 

yönetime ve Genel Başkan’a karşı dikkat çekici, önemli kazanımlar elde 

etmiştir.
51

  

Arka arkaya yapılan kongreler çatışmayı herhangi bir taraf lehine 

çözümleyememiş; iki taraf da tüm güçleri ile birlikte partideki varlıklarını 

korumaya devam etmişlerdi. Bunun üzerine Aren-Boran ikilisinin başını 

çektiği muhalif grup, 1 Mayıs 1969’dan itibaren “Emek” isimli bir dergi 

çıkarmaya ve burada Emek Grubu adı altında, ikinci bir genel merkez gibi 

hareket etmeye başlamıştır. Emek Grubu’nun bir numaralı meselesi ise 

partiyi yeniden toparlamak ve MDD’cilere karşı hem ideolojik, hem de pratik 

düzeyde mücadele vermekti. Aybar ve çevresi ise 1969’un Ekim ayında 

yapılacak olan genel seçimler için düzenlenen propaganda çalışmalarına 

ağırlık vermişti. 12 Ekim 1969 tarihinde yapılan genel seçimlerde TİP oyları 

gerilemiş ve 1968 Haziran’ında kaldırılan milli bakiye sisteminin de etkisiyle 

Meclis’e yalnızca, Rıza Kuas ve Mehmet Ali Aybar milletvekili olarak 

girebilmişti. TİP’in 1965 seçimlerinde almış olduğu 276 binlik oy miktarı, 

1969 seçimlerinde 244 bine kadar gerilemiş; oransal olarak ise yüzde 3’den 

yüzde 2,5’e düşmüştür.
52

  

Partinin aldığı oy miktarındaki ve millettvekili sayısındaki bu gerileme, 

Üçüncü Yol’cular dâhil bütün muhalif grupların Aybar’ı başarısızlıkla 

suçlamasına neden olmuştu. Partinin aldığı başarısız sonuçtan sonra yapılan 

15 Kasım 1969 tarihli GYK toplantısında, başta Aren-Boran muhalefeti 

olmak üzere MDD’ciler ve Üçüncü Yol’cular, Aybar ve ekibini istifaya 

zorlamıştı. Aybar ise yaptığı konuşmada, partinin yenilgisinden parti içindeki 

ve dışındaki aydınları, Yön çevresini, Fikir Kulüpleri Federasyonu’nu [FKF] 

ve eski tüfekler olarak adlandırdığı TKP’lileri sorumlu tutmuş; sonrasında ise 

genel başkanlıktan istifa etmiştir.
53

  

Mehmet Ali Aybar’ın istifası, TİP için çok daha zorlu bir dönemin 

başlangıcı olmuştur. Oysaki mevcut düzene yönelik muhalefetin kendisini 

göstermeye başladığı 1966-68 yılları arasında TİP yükselişe geçmiş, 1965 

parlamento seçimlerinde on üç milletvekilliği ve 1966 kısmi senato 

seçimlerinde bir senatörlük çıkarabilmış dikkat çeken bir parti 

konumundaydı. Bunun yanı sıra, 1966 yılında ünlü filozof Betrand Russel’ın 

                                                     
50 Tüzüğün 34. maddesine yapılan ek: “Partinin temel görüşleri (Tüzük, Program, 

Büyük Kongre ve Genel Yönetim Kurulu kararları) doğrultusunda yeni 
yorumlar yapılması ve yeni görüşler ortaya atılması ihtiyacı duyulduğu vakit, 

Genel Başkan bu konuyu Merkez Yürütme Kuruluna götürür ve ancak bu 

kurulun onayından sonra açığa vurabilir”. S. Aren, a.g.e., s. 133. 
51 S. Aren, a.g.e., s. 132-133; H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 119-120. 
52 S. Aren, a.g.e., s. 134-135; Barış Ünlü, Bir Siyasal Düşünür Olarak Mehmet Ali 

Aybar, İstanbul 2002, s. 258. 
53 H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 124-125. 
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onursal başkanlığında kurulmuş olan Milletlerarası Savaş Suçluları 

Mahkemesi’ne Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar yargıç olarak katılmış ve 

ABD’nin emperyalist uygulamalarının yargılanmasında uluslararası düzeyde 

görev almıştı.
54

 Bu vesile ile TİP’in anti-emperyalist duruşu dünya 

kamuoyunun dikkatini çekmiş ve parti 9-11 Nisan 1968 tarihleri arasında 

Roma’da düzenlenen Akdeniz İlerici Partiler Konferansı’na çağrılmıştı.
55

 

Kısaca söylemek gerekirse, TİP yönetimine yönelik muhalefet kampanyası 

başlatılmadan evvel parti, Türkiye ve dünya kamuoyundaki tanınırlığını 

artırmaya başlamış, Meclis’te az sayıdaki milletvekilliğine rağmen grubu 

bulunan ve yaptığı konuşmalardaki dikkat çekici çıkışlarıyla, hedef aldığı 

emekçiler için bir çekim merkezi konumuna gelmiş, ümit vaadeden bir 

durumdaydı. Söz konusu muhalefet hareketlerinden sonra ise kısa sürede oy 

miktarını ve milletvekili sayısını geriletmiş, çeşitli hiziplere ayrılmış ve 

çekim merkezi olmaktan çıkmış bir konuma düşürülmüştür. 

3.3. Sosyalist Devrim-Milli Demokratik Devrim Çatışması  

Aybar’ın istifasından sonra MYK’da istifa etmiş ve yeni bir genel başkan, 

yeni bir MYK seçimi yapılmıştır. Yapılan oylamada Aybar grubunun aday 

gösterdiği Mehmet Ali Aslan genel başkanlığa seçilmiştir. Aslan’ın 

başkanlığı döneminde de sorunlar yaşanmaya devam etmiş ve GYK’nın 

toplanamaması yeni genel başkanı güç durumda bırakmıştır. Bunun üzerine 

Aslan, seçilmesinden tam beş hafta sonra genel başkanlıktan istifa etmiş, 

yerine Emek grubundan Şaban Yıldız seçilmiştir. Genel sekreterliğe ise 

Behice Boran getirilmiştir. Genel Başkan Yıldız, partinin hiçbir organının 

işlemediği, MYK ve GYK üyelerinin faal olarak çalışmadığı ve toplantılara 

katılmadıkları gerekçesiyle GYK’yı yeniden toplantıya çağırmıştır. Bu 

toplantıda Aybar grubu, parti organlarından tamamen tasfiye edilmiş, GYK 

ve MYK’ya tam anlamıyla Emek grubu hâkim olmuştur.
56

  

TİP içerisinde Aybar kadar Aren-Boran ikilisinin Emek muhalefeti de 

MDD’cilere karşıydı. Bu nedenle TİP’e hâkim olmaya başlayan Emek grubu 

için yapılması gereken ilk iş MDD’cileri tasfiye etmekti. MDD’ciler ise 

gelişmeleri uzaktan izlemekte ve parti örgütlerini ele geçirme stratejileri 

doğrultusunda sosyalist gençleri çevrelerinde toplamaya yönelik çalışmalar 

yapmaktaydılar. Mihri Belli önderliğindeki MDD hareketi, gençleri ideolojik 

cephelerine çekebilmek için, Türk Solu Dergisi’nin yanı sıra 1968 

Kasım’ında teorik bir organ olarak Aydınlık Sosyalist Dergi’yi [ASD] 

                                                     
54 Gün Zileli, Yarılma (1954-1972), 6. baskı, İstanbul 2015, s. 243. 
55 S. Aren, a.g.e., s. 109, 123. 
56 H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 125. 
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çıkartmaya başladılar.

 Aydınlık Dergisi, Aren-Boran ikilisinin elindeki TİP 

yönetimine karşı MDD’cilerin teorik mücadele organıydı. Söz konusu dergi, 

MDD’ci görüşün diğer dergisi Türk Solu’ndan farklı olarak ideolojik 

muhtevaya daha fazla önem veriyordu.
57

 

Sonuç olarak, MDD’cilerin sahip oldukları yayın organları eliyle gençler 

üzerinde meydana getirmek istedikleri etki karşılığını bulmuş ve MDD 

teorisine sahip çıkan bir grup genç, TİP yanlısı “İşçi Birliği”nin 13 Eylül 

1969 tarihinde Ankara’da tertiplediği “Pahalılığa Karşı” mitingini sabote 

etmek için, SD’cilerle slogan yarışına girmiş ve gruplar arasında kavga 

çıkmasına neden olmuştu. Söz konusu kavgada, SD yanlılarına Kürt 

sosyalistleri tarafından kurulan Devrimci Doğu Kültür Ocakları [DDKO] da 

destek vermişti. DDKO, başlarda TİP’in yan kuruluşu gibi hareket eden 

FKF’nun, Yusuf Küpeli’nin başkanlığıyla birlikte 1969 yılından itibaren TİP 

çizgisinden kayarak, MDD’ci anlayışa sahip bağımsız bir gençlik örgütü 

haline gelmesinden rahatsızlık duyan Kürt kökenli üniversite öğrencilerinin 

kurduğu bir örgüttü. Söz konusu örgüt, TİP yönetiminin “sosyalist devrimci” 

tezlerini kendilerine daha yakın buluyordu. Görüldüğü üzere TİP içinde 

yaşanan ideolojik çatışma gençlik örgütlenmelerine de yansımış, gençler 

arası kutuplaşmalar ve mevcut örgütlere hâkim olma yarışı önü alınamaz bir 

duruma gelmişti.
58

  

Ayrışma öyle bir boyuta gelmiştir ki MDD’ciler dahi kendi içlerinde 

bölünmeler yaşamıştır. Mustafa Gürkan, Cihan Alptekin ve Deniz Gezmiş 

gibi MDD kanadının tanınmış gençlik önderleri, FKF’nin eylemsizliğine 

karşı çıkarak Devrimci Öğrenci Birliği’ni [DÖB] kurmuşlardı. Yine MDD’ci 

olan Mahir Çayan ve çevresi ise ayrı bir grubu oluşturuyorlardı. Bu iki grup 

daha sonra Gezmiş’in önderliğinde Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ve 

Çayan’ın önderliğinde Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi
*
 olarak daha 

keskin bir şekilde ayrışacaklardı. Ayrıca Doğu Perinçek öncülüğündeki bir 

diğer grup da ASD’den ayrılarak Proleter Devrimci Aydınlık [PDA] isimli 

yeni bir dergi çıkartmaya başlamıştı. FKF ise 1969 yılındaki kongrede ismini 

Devrimci Gençlik Federasyonu [Dev-Genç] olarak değiştirmiş ve içindeki 

TİP’li gençleri tamamen dışlamıştır. FKF, Dev-Genç’e dönüştükten sonra 

Deniz Gezmiş önderliğindeki DÖB bu örgüte hâkim olmaya başlamıştır. 

Gençlik içindeki bu bölünme TİP çizgisini savunan gençleri de harekete 

geçirmiş ve Sosyalist Gençlik Örgütü ismi ile TİP’e bağlı bir örgüt olarak 

                                                     
* Aydınlık Sosyalist Dergisi’nin kurucuları: Doğu Perinçeki Gün Zileli, Şahin 

Alpay, Cengiz Çandar, Münir Aktolga, Atıl Ant, Vahap Erdoğdu, Erdoğan 

Güçbilmez. Bkz.: G. Zileli, a.g.e., s. 301. 
57 H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 134. 
58 H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 134 vd.; A. Ünsal, a.g.e., s. 285. 
* Sonradan DHKP-C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi). 
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ortaya çıkmalarına vesile olmuştur.
59

 

Sosyalistlerin içinde yaşanan bu ayrışma ve SD-MDD çatışması parti 

kongrelerine de yansımıştır. Emek grubunu tasviye etmek suretiyle TİP’e 

hâkim olmak isteyen MDD’ciler, 23 Kasım 1969 tarihinde Ankara Çankaya 

ilçesinde yapılan kongreyi kazanmışlardı. Kongrede her iki grup arasında 

tartışmalar da yaşanmış, yaşanan tartışmalar kavgaya dönüşmüştür. Çıkan 

kavgalar neticesinde Hükümet Komiseri kongreyi iptal etmek zorunda 

kalmıştır. Kongrenin iptali MDD’cileri harekete geçirmiş ve 26 Kasım 1969 

tarihinde TİP Ankara İl Merkezi MDD’ci gençler tarafından basılmıştır. 

Çankaya İlçe Kongresi tüm bu yaşananlardan sonra, 4 Ocak 1970 tarihinde 

bir kez daha toplanmış ve yine MDD’ci kanadın başarısıyla sona ermiştir.
60

 

MDD’ciler, sosyalizme romantik biçimde bağlanmış gençlerin enerjisini 

“devrimci şiddet” adı altında kullanmak suretiyle Aren-Boran ikilisine karşı 

üstünlük sağlamaya başlamış ve birçok büyük ilçe kongresinde Emek 

grubunu yenilgiye uğratmıştır.  

5 Nisan 1970 tarihinde gerçekleşen İstanbul İl Kongresi de MDD’ci 

kanadın “devrimci şiddet” uygulamasına sahne olmuştu. Özellikle, Doğu 

Perinçek’in PDA grubu, divan başkanlığını zor kullanarak ele geçirmiş ve 

kongreye bu şekilde ağırlığını koymuştu. Bu kongrede, TİP genel sekreteri 

Behice Boran’ın konuşma yapması engellenmiş ve MDD’ci kanadın baskıları 

nedeniyle Emek grubunun seçimlere katılacak bir liste çıkarmasına dahi izin 

verilmemiştir. İstanbul’dan sonra İzmir ve Antalya kongreleri de şiddet 

eylemlerine sahne olmuş; Aren-Boran liderliğindeki SD’ci grupla, Mihri 

Belli liderliğindeki MDD’ci grup arasında karşılıklı tartışmalar ve 

yumruklaşmalar yaşanmıştır. Asıl şiddet olayları ise 12-13 Eylül 1970 

tarihlerinde toplanan Ankara İl Kongresi’nde yaşanmıştır.
61

  

TİP içerisinde “Devrimci TİP Komitesi [DTK]” adıyla çalışan MDD’ci 

kanat, TİP Genel Merkezi’nin aldığı kararla; parti tüzüğüne aykırı olarak 

farklı nam altında komite kurmaktan; TİP’in tüzüğüne, programına ve 

politikasına karşı olmaktan ve parti binalarına, mallarına zarar vermekten” 

partiden ihraç edilmişlerdi. Bunun üzerine başlarını Mahir Çayan’ın çektiği 

DTK’lılar TİP’in Genel Merkez binasını basmış ve orada bulunan Sadun 

Aren’i ve Genel Başkan Şaban Yıldız’ı darp etmişlerdi. Aynı grup, Emek 

muhalefetinin ve SGÖ’nün de binalarını basmış; buldukları daktilo, teksir 

makinası ve birçok evraka el koymuşlardı. MDD’ci grubun amacı TİP 

                                                     
59 A. Ünsal, a.g.e., s. 284-289. 
60 H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 138 vd.,142. 
61 5 Nisan 1970 tarihli kongreye yönelik olarak MDD’ci kanadın görüşleri için 

bkz.: Türk Solu, Tip İstanbul İl Kongresi Yapıldı, sayı: 126, 14 Nisan 1970, s. 
6-7; Aydınlık Sosyalist Dergi, TİP Nereye Geldi, sayı: 25, Kasım 1970, s.1-8; 

SD’ci kanadın görüşleri için bkz: Emek, TİP Kongreleri Devam Ediyor, sayı: 

5, Ekim 1970, s. 1-11; H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 142-144, 152-153, 157. 
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yönetimini “devrimci şiddet” kullanarak kendi istekleri doğrultusunda yola 

getirmek ve MDD tezinin partiye hâkim olmasını sağlamaktı.
62

 İki hizip 

arasındaki bu çatışma TİP’in Dördüncü Büyük Kongresi’ne kadar devam 

etmiş, irili ufaklı tüm il ve ilçe kongrelerinde kavgalar ve tartışmalar 

yaşanmaya devam etmiştir. 29-31 Ekim 1970 tarihleri arasında gerçekleşen 

Dördüncü Büyük Kongre ise TİP için sonun başlangıcı olmuştur. Bu 

kongrede alınan, “Devlet tarafından Kürt halkına karşı ırkçı-milliyetçi şoven 

yaklaşım sergilendiği” yollu bir karar dolayısı ile 26 Nisan 1973 tarihinde 

Ankara 3 no’lu Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından kapatılmıştır. 

Sonuç 

13 Şubat 1961 tarihinde on iki işçi sendikacı tarafından kurulan TİP, 

Mehmet Ali Aybar’ın başkanlığa getirildiği 1 Şubat 1962 tarihine kadar işçi 

ağırlıklı ve tanınmamış bir partidir. Mehmet Ali Aybar’ın Genel Başkanlığa 

oturmasıyla birlikte aydın kesimini büyük ölçüde kucaklamış, hedeflerini 

büyütmüş, yurt ve dünya kamuoyunda tanınmaya başlamış bir kitle partisi 

haline dönüşmüştür. Bu kimlik değişimi ve dışa açılım, 1965 seçimlerinde 

partiye parlamentoda on beş sandalye kazandırmıştır.  

TİP Parlamento içi çalışmalarında, Türkiye’nin meselelerine Türkiye’den 

bakabilme başarısını göstermiş; dış politika, milli eğitim, iktisat ve milli 

savunma gibi temel konulara anti-emperyalist, bağımsızlıkçı ve ulusal 

çözümler üretmiştir. Özellikle dış politikada ABD ve NATO ile olan bağımlı 

ilişkiye karşı çıkmış, Türkiye’nin dış politika konusunda Atatürkçülüğe 

yaraşır biçimde bağımsız hareket etmesini ve üçüncü dünya ülkeleriyle daha 

yakın ilişkiler kurmasını savunmuştur. Meclis kürsüsünden eğitim sisteminin 

eşitsizliğine karşı çıkmış, iktisadi yapının ise dış politikadaki bağımlılığa 

koşut bir bağımlılık ilişkisi içinde olduğunu ve bu durumun işçi-emekçi 

kitlelerinin sömürülmesine yol açtığını öne sürmüştür. TİP parlamentodaki 

çalışmaları boyunca Türkiye’ye özgü sorunlara, Türkiye’ye özgü çözümler 

getirmeye uğraşmıştır.  

Bu yükseliş dönemi, 1966 yılı itibariyle düşüş ve hizipleşme sürecine 

dönüşmüştür. Özellikle gençliğin parti organlarında kendilerine yer 

bulamaması ve partinin FKF gibi bir gençlik örgütlenmesine gereken önemi 

vermemesi, neticede bu gençlerin parti dışı muhalefete kaymasına yol 

açmıştır. Parti tarafından sahip çıkılmayan gençler, 1960 sonrasının görece 

özgürlük ortamında, ideolojik altyapılarını güçlendirecek sosyalist yayınlarla 

tanışmaya başlamıştır. Bir yerden sonra bu teorik birikim, gençlerin pratikte 

halktan kopmasına, romantik ve hayalci bir devrim anlayışına 

sürüklenmelerine yol açmıştır. Bu anlayış doğrultusunda; gençler, TİP 

yöneticilerini, sosyalist klasiklerden öğrendikleri “oportünist”, “revizyonist”, 

                                                     
62 H. Öznur, a.g.e., 1.cilt, s. 163 vd.; S. Aren, a.g.e., s. 139 vd. 
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“sağ sapma”, “sol sapma” gibi terimlerle damgalamaya ve TİP yönetiminin 

verdiği parlamentarist, demokratik mücadeleyi yadsımaya başlamışlardır. Bu 

ise parti dışı yeni devrim teorilerinin ortaya atılmasına neden olmuştur. 

Bunlardan en dikkat çekici olanı ise MDD teorisidir. Eski TKP’li Mihri 

Belli’nin ileri sürdüğü bu tez, TİP dışında kalan romantik devrimci gençler 

tarafından sahiplenilmiş ve TİP yönetimine karşıt bir argüman olarak 

savunulmuştur.  

Parti içinde yaşanan bu karşıklığa, seçim sistemindeki değişim de 

eklenince, TİP 1969 seçimlerinde önemli bir oy kaybına uğramıştır. 

Çekoslovakya olayları ise yeni bir tartışma ortamı yaratmış, Genel Başkan ile 

bazı yöneticilerin arasının açılmasına neden olmuştur. Sovyetler Birliği’nin, 

Çekoslovakya’daki sosyalist yönetime yönelik askeri müdahalesini eleştiren 

Mehmet Ali Aybar, sosyalizmin ancak “güleryüzlü” ve “özgürlükçü” bir 

anlayışla tesis edilebileceğini, bunun dışındaki sosyalist modellerin ise 

“faşist” ve “totaliter” bir eğilim taşıdıklarını ileri sürmüştür. Aybar’ın bu 

fikirleri Aren-Boran ikilisinin başını çektiği “Sovyet yanlısı” Sosyalist 

Devrimcileri rahatsız etmiş ve bu rahatsızlık, hizipleşmeyi de beraberinde 

getirmiştir. Bu hizipleşme sonucunda Aybar, Genel Başkanlıktan ayrılmak 

zorunda kalmış ve yönetime SD’ci hizip hâkim olmuştur.  

Yönetime SD’cilerin gelmesinden sonra, MDD tezine inanmış sosyalist 

gençler partinin zor kullanılarak ele geçirilmesi yoluna gitmişlerdir. Yapılan 

il ve ilçe kongrelerinin bazılarını da bu şiddet yöntemiyle kazanmışlardır. 

Gençlere göre, parti yöneticileri “oportünist”ti ve bu “oportünizm” ancak 

“devrimci şiddet” kullanılarak bertaraf edilebilirdi. Oysa şiddet, devrimci 

olsun ya da olmasın herhangi bir çözümün parçası olamazdı. Tabii ki meşru 

müdafaayı ve meşru savaşı ayrı tutmak koşuluyla. Kaldı ki o dönemin 

“hayalci” devrimcilerinin eylemleri ne meşru savaş olarak kabul edilebilirdi, 

ne de meşru müdafaa. Doğrudan TİP yönetimini hedef almış, dağınık bir 

şiddet hareketiydi. Bu şiddet hareketleri, Aren-Boran’cı yönetimin de kendi 

gençlik örgütünü meydana getirmesine sebep olmuş ve Dördüncü Büyük 

Kongre’ye kadar Aren-Boran’cı SGB’lilerle MDD’ciler arasındaki çatışma 

ve kavga sürüp gitmiştir.  Bu yaşananlar, TİP’in sosyalist hareketi toparlayıcı 

bir fonksiyon görmesini net bir biçimde engellemiştir. 

Sonuç olarak; denebilir ki, TİP parlamentoda bulunduğu kısa süre 

içerisinde ideolojik olarak ciddi bir kutuplaşma yaşamış ve kuruluş 

yıllarındaki birleştirici rolünün aksine, sosyalist kesim içindeki bölünme ve 

hizipleşmenin kaynağı durumuna yozlaşmıştır. 1962-66 yıllarında yaşadığı 

görece yükseliş döneminden sonra uzlaşmaz bir çatışmanın ve hizipleşmenin 

merkezi olmuştur. Bu hizipleşmeler, partinin halktan ve işçi-emekçi 

kitlesinden kopmasına, dar bir sosyalist aydın-öğrenci çevresinin kadro 

partisi şekline dönüşmesine sebep olmuştur. Yaşanan ayrışmalar, günümüze 

değin sürecek Dev-Yol, TİKKO, DHKP-C, PKK, THKP-C ve Dev-Sol gibi 
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terör örgütlerinin filizlenmesine fırsat tanıyacak illegal zeminin 

hazırlanmasının önünü açmıştır. Bu açıdan bakıldığında TİP hem demokratik 

sosyalist mücadeleye hem de etnik-milliyetçiliğe dayalı terörist 

yapılanmalara kuramsal katkılar sağlamış ve bu örgütlerin dolaylı olarak 

sosyalist hareketten kadro devşirmelerine zemin hazırlamıştır.      
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Introduction 

Every social interaction is achievable thanks to the development of the 

symbolic function of people, which is, the ability of communication. By 

sending and receiving verbal and nonverbal cues, we are able to 

communicate and interact with other people. In order to be able to satisfy our 

social, existential and psychological needs, it is necessary for communication 

to be efficient and functional. Language is a means of communication, 

necessary for the exchange of information. When exchanging information, 

speakers (communicators) are forced to coordinate their individual 

experience and to create signs (words), which refer to the general experience 

of various people. Only well-chosen words, the right words and the right 

sentence convey the exact intended meaning. Verbal stimuli as well as non-

verbal stimuli (alone or as companions of a verbal message) act symbolically. 

They use body, time and space, during communication (Kovačević and 

Isaković, 2019). Communication is one of the fundamental elements of 

living, because it serves for communication between people in a certain 

social community. Communication or language provides society with a 

medium and a means for the socialization of its members (Simić, 2012). 

Good verbal communication also depends on knowledge of code, knowledge 

of vocabulary, knowledge of grammar, ie knowledge of the language in 

which the message is transmitted. In order for a communication process to be 

successful, it is necessary to know in which language system certain symbols, 

linguistic expressions and terms are used, because the same term in different 

languages can have different meanings. The first condition for the realization 

of successful communication is knowledge of which language is spoken. The 

meaning of terms and expressions of a system must be precisely determined 

because, otherwise, there is confusion and misunderstanding (Danilović, 

1998). Language cannot exist independently of the people who speak it, but 

exists in the brains, ears, mouths and hands of its users (Zečević, 2013).  

Human communication has two basic forms: transient (short-term), as speech 

and gesture, and permanent (long-term), as image and letter (Žikić, 2002). 

Depending on the way the information is transmitted, it can be verbal 
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(written and oral) and non-verbal. Nonverbal communication is the primary 

communication model, but like verbal, it is controlled by a certain system of 

codes that are culturally determined. A non-verbal form of communication 

indicates an attitude towards other people and helps to build and maintain 

relationships with others (Knapp et al., 2013). Nonverbal form of 

communication can also be defined as a process of signaling meaning in 

interpersonal behavior that does not include spoken words. (Suzić, 2006). 

Non-verbal communication, that is, permanent reception and broadcasting of 

signs by gestures, facial expressions or body movements, takes place 

whenever we are in contact with another person (Kovačević and Isaković, 

2019). 

The gnosogenic pathology of verbal communication implies a state of 

slow and limited development of verbal communication abilities affecting the 

motor, perceptual - conceptual and socio - emotional development of the 

child conditioned by intellectual disability. It emerges as alogia and dyslogia. 

Alogia implies the inability to speak, the inability to communicate verbally 

and logically (mutism with intellectual disability), caused by intellectual 

deficit and occurs mostly in children with severe form of intellectual 

disability. Dyslogia encompasses all the specifics of verbal communication 

related to mild and moderate intellectual disability, expressed to varying 

degrees in children who develop speech. Pathology of verbal communication 

is a complex process of damage or disturbance of the condition and function 

of a particular organ or sense, ie far more than damage, incompleteness, 

underdevelopment or absence of a certain part of the system of verbal 

communication means. It derives from the concept and structure of verbal 

communication or the bio-psycho-social entity of the person, as a biological 

and a social being. In that sense, it cannot be considered outside the nature, 

function and structure of verbal communication, which is one of the 

components of basic human abilities (Golubović, 2004). 

Biological basis of speech  

According to Keramitchievski (1990), the biological basis of speech, in 

the broadest sense, is made of: the receptor system, sensor system, the 

transmitter system, integrative system, effector system and feedback system. 

The receptor system is located in the afferent part and consists of 3 

subsystems: auditory, visual, tactile-kinesthetic. The main role of the receptor 

system is to receive auditory, visual and tactile-kinesthetic sensations. The 

sensory system is also located in the afferent part and the role of this system 

is very important because it is responsible for automatic control and signaling 

of speech symbols, while sensory stimulation is present in both active and 

passive part of speech, as well as in verbal thinking. The transmitter system is 

located in both the afferent and efferent subsystems and plays a role in the 
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transmission of auditory, visual, and tactile-kinesthetic transmission. The 

integrator system consists of two parts: the afferent and efferent lower order 

integrator and the higher order integrator. Here it is most important to point 

out that the higher order integrator has the most important role which consists 

in speech perception, speech comprehension and speech formulation (Bahr, 

Rosenfeld-Johnson, 2010). In relation to the lower order integrator, the 

higher order integrator is less automated and organized, so it is more a 

conscious behavior, i.e., representation at the thought level of speech 

integration (Martínez-Manrique, Vicente, 2010). The effector system consists 

of four mechanisms: respiratory, phonatory, resonator and articulatory. The 

main function of this mechanism is to produce air current, and to provide 

adequate intraoral pressure.  After that, to produce and modify the laryngeal 

voice, also to form spoken voices and to provide an appropriate supra-

segmental structure of speech. The feedback system is a system that provides 

two functions: intra and interpersonal verbal communication (Buder, 2006). 

The structure of this system consists of three feedbacks: verboacoustic, 

verbovisual, verbotactile-kinesthetic. The function of all three feedback is 

realized through active participation of all parts of the system 

(Roychoudhury, 2017).  

Speech development 

Modern psychology and neuropsychology see speech as a means of 

communication. The entity that formulates the statement and the entity that 

receives it participate within this complexly organized form of conscious 

activity (Karacan, 2000). It is manifested by body movements and limbs, 

mimic muscles as well as the voice and language in which that 

communication takes place. Given that it enables verbal exchange and 

communication between the person, it is set as a basis for the acquisition of 

social lifestyle, moral and social values. This makes it an important factor for 

the child's socialization (Kulick, Schieffelin, 2004). The complex structure of 

speech is enabled by the numerous functions in different areas of the Central 

Nervous System. Speech is manifested through the underlying voice, supra-

segmental structure, and articulation (Zatorre, Belin & Penhune, 2002). This 

enables the formulation of a spoken statement that includes vocabulary, 

grammar and syntax. The basics of speech expression refer to linguistic and 

sublingual functions. Sublingual functions originate in the areas of hearing 

and relate to physiological and phonemic hearing. Linguistic functions 

include: vocabulary, grammar, syntax and semantics. The complex structure 

of speech is reflected in the existence of the receptive and expressive level of 

speech. Receptive speech refers to a person's ability to understand spoken 

speech. Expressive speech is the ability for independent verbal activity 

(Rudzicz, 2016).   Verbal activity is characterized by a complex 
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psychological structure. The first level of executive speech organization 

refers to the physical or acoustic conditions. Acoustic analysis enables the 

formation of phonemes that are important for understanding the meaning of 

words. Mastering the lexical features of language enables the transformation 

of terms into verbal memory, which constitutes the second level of the 

executive organization of the verbal process (Parcel, Menaghan, 1990). 

Statements in the form of sentences build on the previous levels as the final 

stage of these processes. It can be concluded that expressive speech starts 

from thoughts that need to be recoded into verbal expression. The starting 

point of receptive speech is the separation of phonemes by the individual 

from the speech of the environment. A prerequisite for this is the preserved 

ability of phonemic hearing, and the condition is understanding the meaning 

of the words (Lozanovska, Petrov, 2009). Understanding the meaning of a 

statement involves more than one activity. It is first necessary to memorize 

all the elements of the utterance in the verbal memory. The further 

elaboration refers to the connection of these elements in simultaneous 

semantic schemes as the statement contains complex logical-grammatical 

relations. Understanding the general thought, and especially the subtext of the 

complex extended statement, requires an active analysis of the elements of its 

content. Semantic functions are important for discovering the meaning of the 

words being heard, as well as giving meaning to the words being spoken. The 

semantic functions are responsible for the visualization of the visual 

messages of the written text as well as for all the auditory-speech functions. 

Speech is directly related to the nerve structures in the cortical areas, still it 

cannot develop without the drivers in the social environment. Environmental 

factors, in addition to a driving role in speech development, play an important 

role in the later stages of speech development because the neurobiological 

basis that the child possesses from birth, even in interaction with 

environmental factors allows speech to manifest itself to a level of full-

fledged communication (Morkoç, 2016).  Acquiring the ability for verbal 

(language-speech) communication or ontogenesis of the language 

communication system begins with the first cry of the newborn and lasts 

throughout life. The ontogenesis of the language system is divided into three 

stages: prelingual, lingual and post lingual (Li et al., 2020).  

Prelingual phase 

The prelingual phase lasts until the third year of life, the lingual to the 

seventh, and the post-lingual throughout life. The development of the ability 

for verbal communication consists of five stages: pre-linguistic expression, 

phonological development, morphological development, syntactic 

development, semantic development. Pre-language expression of the child 

consists expression, pronunciation and speech. There are four forms of 
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prelingual expression: crying, voices of discomfort, voices of comfort, and 

vocal play. These forms appear during the first year of life and precede until 

the appearance of the first word, and last until the child is able to express 

himself in words. Pre-linguistic forms of expression include phonetic and 

prosodic features that are similar to the characteristics of verbal 

communicative code in adult verbal communication (Filipova, 2007). Pre-

linguistic expression is a voice material whose classification is possible only 

between the sixth and ninth month of life. During this period, almost all 

sounds appear, but not as phonemes, but as produced signals for expression 

together with a number of different types of produced sound signals, which is 

the reason why it is difficult to understand which speech sounds the child at 

this age has (McDermott, 2013).  The appearance of the phonological sub-

system of the language is one of the basic indicators for the process of 

building the language system, ie the development of the ability for verbal 

communication. Phonological development is manifested by an increase in 

the number and types of speech symbols produced by the child itself. Factors 

for accelerating and slowing down the phonological development are: 

biological factors, condition and efficiency for verbal stimulation of the 

environment, psychological factors and development of auditory perception 

(Vihman, Ferguson, Elbert, 1986). The initial selective respiratory activity 

produces a controlled expiratory air stream that is necessary for the 

production of other syllabic sequences. As soon as the air current is 

suppressed by the respiratory mechanisms, it will be modified in various 

ways by the other mechanisms of the effector system. At the level of the 

phonatory mechanism, it will be modified so that it sounds, giving the 

appropriate pitch and volume (Peeva et al., 2010). 

Language development does not begin with the use of the first word. The 

child's ability to communicate or respond to other people's communication 

occurs much earlier, before mastering verbal abilities (Hoff, 2013). Bates 

(1992) found that the newborn 12 hours after birth already synchronizes its 

actions with the sound of the voice of adults. From birth, the child produces 

voices that are not the result of learning. Those voices are uttered by all 

children in the world in the same way. In that period the number of voices the 

child uses are much higher than the number of voices that exist in his mother 

language. In the first weeks of life, speech learning consists of supporting the 

voices around him and eliminating, forgetting those voices that are not used 

in his environment. The more frequent vocalization itself is stimulated by the 

influence of the environment, but it does not correspond to it. Spontaneous 

vocalization is characterized by practicing the movements of certain muscle 

groups that allow articulation of the first voices (Kisilevsky et al., 2003). 

First the vocals or vowels are developed and produced in speech, and later 

the consonants. The motive for spontaneous vocalization starts from the 

pleasure created by playing the voluntary muscles and the voluntary 
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movements of the speech organs. With a combination of these voices, the 

syllables are formed and pronounced, but still, they don’t correspond to the 

language of the environment, yet (Young, 2002). The next dominant activity 

in this period is imitation. Support or imitation activities are the basis for 

socialized vocalization. In imitation we basically suppress those voices 

spoken in the phase of spontaneous vocalization that do not exist in the 

language of the given environment, which leads to retaining only those 

voices that are contained in the mother language. Motive for this type of 

vocalization is born from the emotional relationship with the mother that 

leads to the formation of the need for imitation (Zukow-Goldring, 2006). 

Lingual phase 

After the tenth month of life, with combination, imitation and echolalia, 

the first words are being adopted, thus marking the beginning of the lingual 

phase in the development of speech. In order for speech to develop normally, 

the child must be able to relate the spoken word to the given object or person. 

If the connection process is disrupted, the child will have delay in speech 

development (Botero et al., 2018). For the first word, we can consider the 

combination of syllables that is consistently used in certain situations. It is 

necessary for the adults to have a conscious judgment that the child uses a 

certain combination of syllables in the function of marking persons, objects 

or situations. We consider the appearance of the first word as an important 

factor in cognitive development because all the gained experiences named 

with words are becoming concepts. This marks the essence of the first phase 

of the lingual period (Saffran & Wilson, 2003). The first word that children 

use refers to persons they know and objects they encounter every day (mom, 

dad). Between the year and three months and two years, children develop a 

vocabulary of about 50 words that mean people, food, body parts, clothes, 

household items, vehicles and similar (Tattersall & Young, 2006). In the 

beginning, children use the words very specifically: "cat" refers only to his 

cat. At the age of 14-15 months when the language begins to develop rapidly, 

these words have very different meanings. So, the word "cat" can now mean 

all four-legged animals. In the second half of the second year, the language 

becomes more flexible and the child is able not only to mark, but also to ask 

and talk about objects that are not present. As a child's language progresses 

from simple markings, one word may already express several different 

meanings. When a small child says "water" it does not use the word only as a 

name for the object marked with that name, but it has the value of a claim, 

something like "I want water" or "give me water". The meaning of what the 

children say in this period is difficult to determine (Hanley et al., 2016). The 

long period, which is characterized by mastering and adopting grammatical 

and syntactic rules, is a feature of the second phase of the lingual period that 
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lasts from the third to the eighth year of the child's life. Grammar occurs in 

parallel with logical thinking. According to Lurija (1983), the understanding 

of complex logical-grammatical constructions is made possible by the 

simultaneous synthesis of "meaningful schemes". This means simultaneous 

synthesis of the elements of the speech utterance, i.e. The ability in the 

memory to retain not only all the elements of the verbal structure of the 

utterance, but also to classify them in simultaneously observed semantic 

patterns. It is a necessary condition for understanding the complex logical-

grammatical verbal constructions. The level of extended and complex verbal 

expression is called "relationship communication". For the level that is 

characterized as "communication of events" is not necessary a basis in the 

form of simultaneous meaning patterns (Lurija, 1983). Many authors point 

out that for speech development and language acquisition, it is necessary for 

the child to be exposed to the language of the environment. Children do not 

learn the language on their own. Speech development and language 

acquisition are formed through the interaction of parents and children, 

primarily mother and child. Given that parents behave in a special way in 

conversation with the child, it is very important which aspects of child 

behavior cause particularity in adult behavior when it comes to speech (Han, 

2002). Numerous studies point to the features of maternal speech that 

facilitate speech development and language acquisition in children. These 

features refer to frequent repetitions, simple sentences, and specific content 

limited to "here" and "now." the pattern of adult speech is based on direct 

feedback expressed in the form of communication with gestures and body 

movements. In that way, a conscious court of the adults, is formed based on 

its own examination and assessment of the child's language and cognitive 

development. The literature emphasizes the formative function of adult 

speech in shaping children's mental processes, the selective function of 

attention and its impact on memory, associative and abstract thinking 

(Kessous, 2010). Morley (1972) points out that early verbal stimulation 

correlates significantly with the late development of intelligence dividing the 

verbal stimulation into: environments called "gestured language code" and 

environments with "elaborated code". According to Jakulic (1986), the 

limited language is characterized by short informative sentences, and refers 

to the specific opinion and low socio-economic status. Otherwise, the 

developed language is based on complex sentences, a larger vocabulary and 

symbolic meaning. These linguistic differences in the upbringing of children 

are various because it can be expected that a child who is exposed to limited 

verbal stimulation from the mother, can hardly develop abstract thinking. 

Regarding the acquisition of speech and language, Meyer & Martin (2020) 

point the existence of a critical period for the acquisition of language. 

Limitations are related to the occurrence of lateralization of cerebral 

functions. At a time when the function of cerebral lateralization is 
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solidifying, which is the period around puberty, the symptoms of acquired 

aphasia become irreversible because cerebral functional lateralization is 

irreversible. These limitations are related to the inability to adapt and 

functionally reorganize the brain. Restrictions during puberty on the 

acquisition of a primary language also exist in people with intellectual 

disabilities. Slow modest progress in language acquisition in children with 

intellectual disabilities is possible until adolescence when the current state of 

speech and language is permanently fixed. 

Speech in early childhood 

The first cry of the newborn, although it is reflexive, is an important sign 

for the environment because it indicates that the function of breathing has 

been established in new conditions for the newborn. After birth, when the 

umbilical cord is cut, the body is left without its own source of oxygen. Thus, 

there is an increase in the concentration of carbon dioxide in the blood of the 

newborn, which irritates the chest muscles, and as a result there is an 

expansion of the chest cavity. Air enters and leaves the lungs. The first cry as 

a consequence of reflex movements of the phonation organs, as well as the 

crying in the first few months of life, do not reflect some conscious intentions 

of the child and we do not consider them as some kind of communication, 

although it will become later (Van Manen, 2017). In the first two months of 

life, the newborn's overall behavior is undifferentiated muscle activity. Later, 

the physiological condition of the baby is expressed with bubbling. When 

feelings of pleasure predominate (in the first few months of life the child's 

emotions differ only in pleasure and dissatisfaction), the body's musculature 

is relaxed, combinations of soft, open vocals (k, g, h) predominate. If the 

child's feeling of discomfort is stronger, the body muscles become more 

tense, the child's cooing turns into crying. Today, the importance of the early 

emotional communication of the child and the mother is more and more 

emphasized, because it satisfies the child's need for security and emotional 

connection, which has far-reaching consequences for his overall 

development, as well as for the development of speech (Buckley, 2003). The 

lack of reaction of adults to children's initiatives (which, as a rule, follow the 

various forms of bubbling or crying) leads to the extinction of the child's 

social and communicative abilities, as well as to the slowing down of speech 

development. Affective communication creates the motivation for 

communication and opening the child to the external social environment. In 

the first four months of life, the baby produces a number of different sounds 

Woodward & Hoyne,1999). During this period children produce all the 

voices in human speech regardless of race and culture. This production is the 

result of undirected and uncontrolled movements of the muscles of the 

articulatory organs. After the fifth month of life, a large number of infants 
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begin to establish control over spoken voice sequences. We still do not 

consider this period of development as a stage in the development of speech 

(because in child bubbling there are still no speech elements - intonation, 

rhythm, articulated voices of the language), but it is very important and 

significant for the further development of speech (Ajdinski, 2000). Škarić and 

Čimbur (1988) are pointing out that children who cry more when awake have 

a limited vocal repertoire, because fewer voices are used in crying. In clinical 

practice it is noted that the lack of sounds plays, which has the meaning of 

exercise, can negatively affect the speech development later. After a few 

months of life, usually in the fourth and fifth months, the voices produced by 

the child, which are typically contained in voices that do not exist in the 

speech of the environment, begin to change. From that voice production, 

some of the voices gradually begin to disappear, and more and more the 

voices typical for the child's speech environment are contained (Buckley, 

2003). According to Filipova (2007), this process of conforming one's own 

pronunciation to the voices of the spoken environment will take until the 

seventh or eighth year of life, when the development of articulation ends, and 

will be achieved through the interaction of neuromuscular and sensory 

maturation and the learning process. Around the fifth month of life, the 

control over the spoken voices in sequences begins to be established. Some 

combinations of voices are repeated several times, then another combination 

of voices is selected, so that it is "persistently practiced". The child hears his 

voice and at the same time receives the kinesthetic stimuli from his speech 

musculature and soon establishes control over the approximately extensive 

repertoire of voices. The ability to perform these voice games (bubbling, 

syllabic phonation) is determined by the degree of neuromuscular and 

sensory development, which means that bubbling will not occur in the same 

way in deaf children (because they have no auditory stimulation or auditory 

control), i.e., this stage in the development of children with more severe 

forms of intellectual disability will occur with a delay (Ajdinski, 2000). The 

first speaking elements (intonation rhythm) appear in the bubbling phase, 

which is also prelinguistic. The adoption of rhythm and melody is the 

beginning of the formation of the speech composition. These combinations of 

sounds are like articulated words. The first such words are usually ma-ma, 

ba-ba, ta-ta, etc., and when they are uttered a real melody and rhythm can be 

heard, so it is not uncommon for the members of the closest family to think 

that their a child spoke (Filipova, 2007). Careful observation of the babies 

babbling will show that the child utters ma-ma, regardless of whether the 

mother is present or not. Because these syllable groups are not related to a 

particular situation, person, etc., but occur independently of it, they do not 

possess the main property of words - the function of denotation (marking), so 

they are not real words. Later, when the first words appear in the child's 

speech, the syllable bubble does not disappear, but gradually recedes, giving 
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way to the correct speech (Oh et al., 2003). The main feature of the first 

words is that the child does not only use words for an object, person or 

situation (denotation) but at the same time expresses his attitude towards that 

denotation, i.e., the content of the first words is always an undivided 

experienced whole. Therefore, the same word (same in phonetic terms) will 

be associated with many different contents which is a phenomenon of 

semantic generalization (Grégoire & Anderson, 2019). The first words in a 

child's speech usually appear from 10-15 months of life, still there are cases 

of early and later speaking, which is not always a sign of ingenuity or 

intellectual disability. If the child speaks in this interval (10-15 months), it 

indicates that the child's sensors (primarily hearing) and cognitive 

development are healthy. There are big differences between children in this 

period in terms of the degree of speech mastery. Some children already use 

short sentences on their first birthday, while others will still not achieve it on 

their second birthday either. However, most children speak during this time 

(Fung & Chung, 2019). Spoken expressions are short, it is usually one word, 

but with the psychological meaning of a whole thought, or a sentence, so we 

call it a word-sentence. Parents closely monitor their child's speech 

development, they compare it with other children, and they are very sensitive 

to differences. Generally, they are proud of their child's potential advantage, 

and concerned in case of any lag. Speech, like other human skills and 

abilities, develops through the interaction of maturation and learning, and 

these are two related processes. Starting to learn a skill before being mature 

for that activity can be harmful and unsuccessful. This also applies to forced 

speech practice (Polovina, 2006). Speech development is not linear process, 

there are stages of faster development as well as stages of slower pace or 

stagnation. When a child develops one function intensively, the development 

of others stagnates. For example, at a time of faster motor development (first 

half of the second year) when walking is getting better and faster, speech 

development is getting slower. However, around the 18th month, speech 

development comes to the fore again. The vocabulary increases sharply, the 

first grammar appears, the children start to apply some rules that they are not 

even aware of (Yule, 2020). 

Speech in preschool period 

As speech development progresses, its important feature which exists 

from the very beginning, creativity, is noticeably increasing. It is especially 

pronounced during the third and fourth year. This is evidenced by the 

illogical (invented new words) derived from the standard vocabulary with 

which the child fills the "gaps" in his language knowledge, and indicates that 

speech is an active and creative process (Winsler et al., 2003). Most children 

up to the age of three and a half master the basics of mother language. This 
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means that in speech they already use all kinds of words (mostly nouns and 

verbs), and with the vocabulary they have acquired and reached a level of 

grammatical development (apply the main grammatical rules of their 

language) which allows them to fully communicate with their environment, 

to talk about their experiences and needs, to ask questions and to be more 

informed about the events that surround them (Inomova, 2020). Speech in 

this period, in addition to communication function, has a significant role in 

the regulation of child behavior. The child at this age also speaks when no 

one is listening, for example when he is just playing, he follows everything 

he does with his speech and gradually he talks more and more about what he 

will do in the next period, so speech gets a special role in planning, or 

autoregulation of behavior. Piaget called this speech of the child, which is not 

intended for anyone, an egocentric speech. He believed that such speech was 

a consequence of childish egocentrism or self-centeredness (Erdener, 2009). 

Škarić researched the reasons for the appearance of the so-called egocentrism 

in speech in 1988, and he determined that it is not a consequence of the 

insufficient socialization of the child, but it is a form of loud thinking, which 

in the sixth or seventh year will seemingly disappear, meaning it will be 

internalized (it will pass into an internally experienced plan). The period after 

the third year of life, more precisely the fourth and fifth year, are years of 

children's questions, so at this stage speech communication gains a 

significant role in development. By patiently answering children's questions, 

which is sometimes very tiring, the following is achieved: the child expands 

his knowledge of the world around him; the child's research motivation is 

encouraged, because each answer raises a series of new questions. In that 

way the process of thinking and active attitude of the child is stimulated with 

the information he receives; the child develops an attitude that the world is 

rationally organized and that it can be understood (Caesar & Ottley, 

2020).The vocabulary of a preschool child increases by several hundred 

words each year, up to a thousand words a year. However, the meanings of 

the same words used by children and adults only partially coincide, especially 

those that refer to the shared experience. This is evidenced by the various 

misunderstandings in the communication of adults and children. The terms to 

which the meaning of words refer must be fully constructed in order not to 

remain deficient or even empty. This is achieved when the speaker can find 

himself in a variety of situations useful for gaining experiences with 

socializing and participating in joint daily activities with peers, reviewing 

picture books, listening to stories, walking together and so on. The child 

should listen to a good speaking pattern for using the standard language and 

dialect. At least half a year before going to school, the child should be given 

special attention to the pronunciation of the voices, because this is the right 

time to seek professional help (Biemiller, 2006). For the children with 

intellectual disability the speech at this age is often underdeveloped already 
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in the functional shaping of the voice, words and sentences, and sometimes it 

is completely underdeveloped or occurs much later, even after the organized 

psychomotor activities that are aimed at the social field. Children's speech is 

simple. The incompatibility of the basic abilities of speech expression is in 

high correlation with lower coordination of rhythm movements, with lower 

abilities of motor control, with lower organization of psychomotor skills as a 

whole. There are flaws in expressive speech. This includes obstacles to 

articulation. Thus, different types of dyslalia (sigmatism, rotacism), 

rhinolalia, stuttering are quite common. There are flaws in impressive speech. 

There is a misunderstanding of speech which makes it poor and 

incomprehensible (Panova, 2019).  

Speech in the school period 

Speech in the school period, has a double role in the teaching process; 

teaching native language as a subject of study, and in the teaching of other 

subjects when the speech is a means of communication, a way of transmitting 

information (Bradley & Sato, 2008). By the ninth year of life the articulatory 

side of speech ends and stabilizes, and the use of morphological and syntactic 

rules in speech is automated. The child in that period still knows a small part 

of the formalized grammatical rules of the native language, but this does not 

prevent him from speaking well if, during the learning, there have been good 

speech patterns. The semantic aspect of speech is not stabilized until this 

period, because it develops and builds throughout the life of the individual. 

So, in this period we have stabilization of some aspects of speech, but 

nurturing the culture of oral and written expression should begin (Gaines & 

Missiuna, 2007). Most research has been done mainly on children written 

vocabulary. The categorical analysis (the analysis of the frequency of use of 

all nine types of words) have shown that the nouns appear the most (about 

50%), followed by the verbs (about 30%), then the adjectives (about 10%), 

while the remaining six types of words represent the remaining 10% of the 

used words. Differences have been found in relation to the total number of 

words that the child uses in the processing of a given topic, the use of the 

personal pronoun "I" and the possessive pronoun "mine" have been more 

frequent, which indicates the special character of children speech in relation 

to adults (Lozanovska & Petrov, 2009). Among the many changes that occur 

during puberty are changes in speech. The most striking is the mutation of the 

voice in boys, but it should be mentioned that it also exists in girls, only it is 

not so intense. Changes in adolescent behavior are accompanied by changes 

in speech behavior. During this period, in addition to the standard idiom 

(literary language) and dialectical idiom (the dialect of the environment in 

which the adolescent lives) jargon also appears. The presence of jargon in 

communication at puberty is a natural occurrence and is a link between the 
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hypersensitive adolescent and his group (Sharma & Seshadri, 2020). 

Gnosogenic Pathology of the Verbal Communication 

The gnosogenic pathology of verbal communication implies a state of 

slow and limited development of the ability for verbal communication, 

affecting the motor, perceptual-conceptual and socio-emotional development 

of the child with intellectual disability. It manifests itself as allogy and 

dislogy (Keramitchievski, 1990). Alogy refers to the inability to speak due to 

intellectual deficit and occurs in children with deep and severe forms of 

intellectual disability, while the dislogy covers all the specifics of verbal 

communication related to mild and moderate intellectual disability, expressed 

in different degrees in children with slow speech development 

(Keramitchievski, 1989). One of the factors that impedes social competence 

in people with intellectual disabilities is underdeveloped speech, especially 

the level of receptive speech that contributes to the inadequacy of verbal 

expression. Children with gnosogenic pathology of verbal communication 

may have different levels of language development (Zivoradik- Najdovska & 

Petrov, 2010): 

 First level - only the most elementary phonetic forms of inarticulate 

sounds are achieved, they don’t understand speech and they don’t 

have verbal contact. 

 Second level - they don’t understand speech and they don’t have 

verbal contact, but they have a natural vocalization that occurs in the 

form of frequent and long repetitions. 

 Third level- they understand only strictly specific speech situations 

and have incomplete syllabic articulation. 

 Fourth level- they understand everyday speech but they don’t talk. 

Some of them use gestures and some don’t. 

 Fifth level- they have five to six two-syllable words and eight to ten 

sounds and often they don’t have all the vocals. 

 Sixth level- they have a larger number of words but they can’t 

connect them in a sentence. The used words are usually nouns, verbs 

and some adjectives. The articulation capacity is 10 to 15 sounds. 

 Seventh level - they can make a simple sentence in the present tense 

with a low lexical fund. They do not know the morphological, 

syntactic and grammatical structure of the language. Twelve to 

fifteen sounds are in omission, distortion or substitution. 

 Eight level- they can use the most conventional language forms but 
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they don’t know the structure of polysyllabic words and clustered 

consonants. The content of their speech is poor. They have an 

extended articular disorder. They lack 10-12 sounds. The 

articulatory deficiency is compensated by distorted soundless 

substitutions. 

 Nineth level- they meet the elementary language norms in 

conversation, but find it difficult to retell and describe. 

 Tenth level - in linguistic-phonetic terms children speak well and 

correctly. They can verbalize, but the content of the used terms is 

empty, built on a small number of ideas. They often use words 

whose meaning they do not know. 

Etiology of gnosogenic pathology of verbal communication 

The etiology of gnosogenic pathology of verbal communication in people 

with moderate intellectual disability consists of: familial predispositions, 

chromosomal abnormalities, cerebral infections and intoxications, perinatal 

cerebral trauma, intracranial neoplasms, various metabolic disorders (Case & 

Grigos, 2020). The etiological factors in speech therapy clinical diagnostics 

are mainly divided into: Family predispositions and preferences. This group 

includes several syndromes: Albrihs herebitary osteobustrohy, Atahia 

telangiectasia, Bird-headed Dwarf, De Lange syndrome, Generalized 

gangliosidosis, Lesch- Nyhan syndrome, Laurence-Moon-Biedl syndrome, 

Hunter syndrome, Hurler syndrome, Sanfilippos syndrome, Prader-Willi 

syndrome, Wilson disease and many others; and Chromosomal abnormalities. 

This group also includes several syndromes: Klinelfelter syndrome, Turner 

syndrome, Trisomy 22, Cri Du Chat, Deletion 18, Down syndrome etc 

(Golubović, 2004). The clinical manifestation of gnosogenic pathology of 

verbal communication can be classified into three groups: 

 The first group - children with intellectual disabilities develop the 

ability for verbal communication later than their peers. 

 Second group - when speech occurs the frequency of the disorder is 

significantly higher than the general population. 

 The third group - the disorder of verbal communication in children 

with intellectual disabilities is no different from the disorders in 

intellectualy healthy children (Golubović, 2006).  

Logopathy of gnosogenic pathology in verbal communication 

Speech therapy has three distinctive features (Pavlović & Vuković, 2014); 

Delay as a characteristic of lingual dysfunction. Moderate intellectually 
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disabled children can start using words in the second year of life. The 

classification degree of disability and the developmental verbal potential are 

not always correlated. Verbal perseverance and use of stereotypical phrases. 

Moderately and severely intellectually disabled children show a low degree 

of adaptation driven by emotionally infantile reactions, hypersensitivity to 

external stimuli, high degree of distractibility, reduced ability to generalize, 

and transfer of social experiences. They have behavioral disorders: 

aggression, self-aggression, stereotype, hyperactivity, etc. In children with 

intellectual disabilities there are different degrees and types of speech-

language disorders, from developmental muteness to dyslogia of varying 

degrees. Golubović (1998) believes there are disorders in articulation and 

language due to intellectual deficit such as: alogia, echolalia, haplology, 

paralogy etc. Children with intellectual disabilities often have limited 

development and interrupted speech development. Limited development 

means that speech develops late, slowly and constantly lagging below the 

level of speech of other children. Slower development occurs in children with 

intellectual disabilities and is always a serious and warning symptom. 

Depending on the stage of development of the child's speech, whether the 

speech disorder has remained the same or worsens, even to the point of 

complete breakdown of speech and intellect (Zivoradik- Najdovska & Petrov, 

2010). 

Conclusion 

Difficult, grammatical speech and difficulties in verbal expression are 

related to reduced cognitive abilities. The causes of deviations in speech 

development, if organic factors (speech anomalies) and intellectual disability 

are excluded, can be emotional deprivation, as well as insufficient / 

inadequate stimulation of the environment. It is seen that children with 

intellectual disability follow same set of universal principles in acquisition of 

word meaning (not true for severely and profoundly intellectually disabled 

children). Similarly, there are broad similarities in the kinds of phonological 

errors made by these children and those in normally developing children 

suggesting the universal aspects of speech articulation process. Furthermore, 

it is seen that children with intellectual disability acquire syntactic and 

morphological knowledge in the same order as their peers (in the early 

stages). 

Absence of speech and communication with close people is early 

indicator of intellectual disability. It is important to react to the first signs for 

timely detection and intervention. The overall picture of early language 

development in children with intellectual disability provides strong evidence 

for differences and similarities as well as various delays in comparison to 

other children. When assessing the needs of a child with disabilities, it should 
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be determined whether educators recognize and respect the specific channels 

through which the child communicates, as well as whether they have 

developed tolerance, patience and skills to overcome limitations. 
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Introduction 

A topical issue of modern society is a search for effective ways of 

personality’s upbringing capable of self-determination and self-realization in 

the culture world. Principles of this individuality are laid in childhood where 

important prerequisites are created for children to show interest in matters of 

genuine artistic and historical significance.  

It ought to be noted that the pre-school period is the time when children 

begin enhancing cognitive activity. This age is characterized by children’s 

behavior as follows: curiosity; striving for something new; searching for new 

impressions; yearning for experiment and observations. Contributing to the 

development of cognitive interests are brilliant, substantial objects and 

occurrences (Krylova, 2002). 

With a view of exploring peculiarities of children’s interest in architecture 

within the framework of summer school under Department of Architecture, 

Faculty of Engineering and Architecture of Eskisehir Osmangazi University a 

weekly course was held titled «Baking biscuits, cognizing architecture» 

attended by children aged 5 to 8 years. The courses revealed that children 

showed interest in architecture in the form of their preparedness to ask 

questions about separate architectural objects, their attempts to draw, 

compose and shape dough in the course of baking. 

It should be noted that architecture as science caused emotional response 

and urged a child to show interest in emotional, cognitive, creative and 

communicative activities. 

The courses included 3 stages of activity: motivation, information and 

transformation. 

The summer weekly courses revealed a positive dynamic of interest in 

architecture among children aged 5 to 8 years. In particular, children began 

showing ever growing and profound interest in architectural facilities, various 

types of creative activity on the basis of individually significant views on 

cultural-historical peculiarity of architecture. Also, the courses indicated that 

interest in architecture is a factor promoting a personal education. The 
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courses program explored the development of cognitive interests by means 

of: 

- animated and brisk teaching;  

- motivation for long-term intellectual and cognitive activity; 

-formation of personality’s preparedness for further education. 

It is vivid, substantial objects and occurrences and insight into 

architecture that make children uncover the world of culture. Note that 

architecture is a major component of culture. When it comes to children, 

architecture comes out as a means of generating artistic taste among children, 

solicitous attitude to environment and developing creative milestones among 

senior pupils. 

       

Figure 1-2: Work of children in the classroom. Theme – Architecture 

 

It should be appreciated that architecture is a means providing wider 

opportunities for children’s upbringing and development. Granting this, 

cognitive interest is shaped in terms of joining architectural masterpieces. 

When acquainting with architecture, a feeling of the beautiful is formed in a 

child, and the latter begins caring for architectural heritage (Molosova, 2001).  

It should be added that children’s insight into architecture developed not 

only their interest but also enabled children to enhance cognitive activity, 

shape views on forms of objects and upbring aesthetic feelings. 

To develop and promote a cognitive interest there were used various 

forms and methods, cognitive conversations and presentations on different 

architecture styles and their distinctive features. Upon completion of each 

presentation’s theme and discussions, there were held exhibitions of 

children’s drawings and hand-made articles.  

It must be acknowledged that the most effective proved to be a method of 

modeling in various kinds of activity, for instance, in playing, designing, 

drawing, baking, etc. This enabled a child to get acquainted with architecture 

and keep up interest in it.  
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Note that modeling enabled children to get acquainted with various 

diminishing copies of architectural objects and learn to work independently, 

create personal projects and thus imagine themselves as architects. 

1. Theoretical Principles Of The Development Of Children’s İnterest İn 

Architecture 

A weekly course «Baking biscuits, cognizing architecture» within the 

framework of summer was held among children aged 5 to 8 years with a view 

of studying the development of children’s interest in architecture. The course 

revealed children’s interest in architecture, particularly, their preparedness to 

narrate about architecture, ask questions about certain architectural facilities, 

draw and make up stories, bake biscuits, etc. This interest is based on positive 

emotional attitude to architecture as was apparent in children’s frequent use 

of figurative epithets, diminutive suffixes in describing attractive 

architectural, objects (for instance, architectural constructions of various 

epochs and cultures – many-colored, colored and smart delicacies, spice-

cakes and beautiful clothes). The course revealed a close connection with 

child’s personal experience, his impressions obtained from contacts with 

various towns and erections.Her ana konu başlığı 10 punto ile yazılmalıdır. 

Bununla beraber her kelime büyük harflerle ve kalın olacak şekilde 

yazılmalıdır. Ana konu başlıklarında herhangi bir girinti olmamalıdır.  

 

        

Figure 3 – 4: Lessons in the studio 

 

It should be recognized that various methods of training were used for 

development and maintenance of cognitive interest. These included various 

presentations, films about architecture, different styles and their distinctive 

features. Children exhibitions were conducted every day, and discussions 

held upon completion of exhibitions. 

Note that the most effective was the modeling in the form of playing, 
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drawing and baking which enabled a child to get acquainted with architecture 

and back appropriate interest. Through modeling a child got acquainted with 

various architectural objects, well-known buildings independently sensing 

himself an architect. 

What is important to notice is that results of the courses are indicative of 

potential development of profound and active interest in architecture 

depending upon individual inclinations of children aged 5 to 8 – cognitive, 

aesthetic and creative. For this to happen, it is essential to enrich personal 

experience of children; maintain and promote emotional-cognitive attitude to 

architecture; form clear and differentiated views on the most important 

architectural trends; improve skills in identifying artistic peculiarities and 

reflecting impressions in creative activity. 

2. Development Of Chıldren’s Cognitive Interest In Architecture 

2.1. Content, Forms And Methods Of Development Of Children’s 

Cognitive Interest In Architecture 

Purpose of the summer school courses is the development of 5 to 8 years 

old children’s cognitive interest in architecture on the basis of three stages: 

motivation, information and reformation.  

Motivation interest sets an aim to develop children’s desire toward study 

of architecture. An acquaintance lesson was held within the framework of 

motivation stage as follows: 

2.1.1. Drawing Their Views On Architecture (Prior To The Acquaintance 

Course) 

 

Figure 5: Work of children in the classroom 
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Figure 6-7: Work of children in the classroom 

 

It is important to remember that all children took part in the said games; 

each of them presented his own variants of drawings and models (Solntseva, 

2007). Children showed a great interest in creating invented types of 

erections. In the end of the day the vivid, contrast drawings were 

demonstrated on the exhibition wall which promoted children’s interest in 

expressing their thoughts by means of drawing. Disputes arose among 

children in the process of collective games and modeling that were promptly 

resolved with the help of the teacher.  

2.1.2. Baking Of Various Architectural Details 

             

Figure 8 -9: Lessons in the studio 
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2.1.3. Decoration Of Baking With Various Techniques 

 

                   

 

 

Figure 10: Lessons in the studio 

Figure 11 -12: Work of children in the classroom 

 

It has to be kept in mind that the mentioned motivation stage seemed to 

be entertainment for children – following discussions and drawing they 

acquired culinary habits baking various biscuits at the studio. Then they 

decorated them with different colored icing, tasted products selecting it for a 

closing exhibition. Upon completion of the lesson the children took the 

products home where they treated their people to culinary articles. Purpose of 

the information stage is to enrich children’s ideas about architecture. With 

that end in view, lessons were conducted as follows: 

 

2.1.4. Talks With Children About Profession Of Architect 

When talking with children about profession of architect, children were 
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suggested to answer a question below to thus reveal their awareness of 

architect profession. 

 

2.1.5. Consideration Of Presentations On World History Of Architecture; 

Debates Over Architectural Styles After The Example Of Specific Buildings 

And Facilities 

It should be realized that the above-mentioned consideration of 

architectural facilities was directed to acquainting children with peculiarities 

of buildings of various epochs. Note that the very consideration of 

architectural facilities urged children to ask questions, some of them were 

interested in detail, others tried to describe what they saw.  

 

2.1.6. Drawing Of Selected Facilities, Buildings Or Their Fragments (Capital, 

Stained-Glass Windows) 

Assisted by a teacher, children tried to reproduce monuments of 

architecture or their fragments. Drawing technique was based on 

multicolored pastel to thus encourage children draw vivid pictures on large 

surfaces. 

 

      

Figure 13-14: Work of children in the classroom 
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Figure 15-16: Lessons in the studio. Drawing of selected facilities, buildings 

or their fragments 

 

2.1.7. Didactic Game «Select And Describe» 

All the children were involved in didactic game. Each of them sought to 

describe illustrations. Children were offered to describe outward appearance 

of buildings and dream up its possible inward appearance.    

Reformative purpose of the course was to encourage children apply their 

views on architecture in various types of activity. Lessons were taken as 

follows: 

• Lego and brick designing  

• Modeling of façades of buildings and urban silhouettes 

• 3-dimensional modeling of games (lego, cardboard blocks, building 

bricks) 

This stage was accompanied by measures as follows: 

Designing of lego-based «town of the future», role-playing game 

«Travel», «Town buildings». Purpose is to bring up children’s respect for 

present-day architecture, consolidate children’s skills to work after a pattern. 

Under 3-dimensional modeling, children were to assemble a building out of 

cardboard geometrical figures. Children were interested in modeling; smartly 

and independently coped with the task.  Note that the forming experiment 

contended significance of stages in the course of development of cognitive 

interest in architecture among children aged 5 to 8 years. 
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Figure 17-18: Work of children 

       

Figure 19-20: 3-dimensional modeling of games (lego, cardboard blocks, 

building bricks) 

3. Research Into Development Of Children’s Cognitive Interest In 

Architecture 

Methodically, the courses provided intensification of all organs of sense 

among children on the basis of architecture-related sound, literature, visual 

and musical associations, as well as children’s involvement in various kinds 

of activity (communication-cognitive, artistic-creative, playing) mirroring 

interest in architecture. It should be emphasized that artistic-cognitive 

activities of children are arranged in the unity of emotional perception, 

differential cognition of architecture and reflection of differentiated basic 

ideas of creative activity depending upon individual inclinations and abilities. 

Note that acquaintance process provided for children’s insight into artistic 

features of architecture (color, form, and functional-decorative elements), 

comprehension of the origin of their names, establishment of mutual relations 

between image, location and predestination of architectural objects in the past 

and present (Semenova, 2006).  

It ought to be noted that the analysis of interest development was carried 

out to comply with indices cited below: 
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• multilaterality – views on the point of interest: architecture 

• selectivity – orientation of interest in architecture 

• effectiveness – manifestation of interest: activity directed to 

architecture knowledge, as well as a desire to implement architecture 

knowledge to comply with appropriate activity 

• activity – aspiration for overcoming difficulties and displaying a will 

for target attainment 

• self-dependence – manifestation of adult’s interest and initiative in 

architecture cognition 

• emotionality – a positive attitude to architecture or, vice versa, 

indifference and lack of emotional manifestation. 

Thus, the courses are indicative of the growth of the development of 5 to 

8 aged children’s cognitive interest in architecture. Also, children showed 

initiative in cognition of the matter, asked questions about present-day 

development of architecture, singled out uncommonness and brilliance of 

constructions showing emotionally positive attitude to the profession of 

architect and his creative activity. It is understandable that even a child is 

able to create an original object. 

      

Figure 21-22: Lessons in the studio 

Conclusion 

Analysis of approaches to the definition of «cognitive interest» made it 

possible to regard a cognitive interest as a goal-oriented aspiration of pupils 

of the summer school toward mastering and deepening of knowledge. The 

said courses revealed essential components of cognitive interest (emotional, 

intellectual, regulative and creative components). Every component was 

notable for specific manifestation in correlation with other components thus 

ensuring success in behavior and activity. Observations revealed that vivid 

objects and occurrences were important for manifestation of children’s 

cognitive interest. Architecture in itself is an object of this sort. Child’s 

awareness of architecture will help him become closer to the complex 
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cultural world by opening peculiarities of art, variety of its forms, structure 

and color. Note that architectural constructions a certain emotional response 

among children helping them to inform them about some historical events 

(Chumicheva, 1998).  

It must be acknowledged that results of the first debates about architecture 

are illustrative that children are insufficiently aware of buildings, display no 

activity on cognizing architectural objects. Also, children show no 

emotionally positive attitude to architecture.  

As a whole, results of the courses reaffirm importance of the use of 

development stages (motivation, information and reformation) of cognitive 

interest in architecture among 5 to 8 aged children. Various forms and 

methods were used to maintain interest in architecture in the course period. 

One of the most effective methods was the modeling that helped children to 

feel architects through the creation of something new. 

It should be added that the summer weekly courses revealed a strongly 

pronounced positive dynamics interest development in architecture among 

children aged 5 to 8 years old. In particular, children displayed a stable and 

profound interest in cognizing architectural constructions, various kinds of 

creative activity on the basis of individually significant ideas on historical 

peculiarity of architecture.  

Also, the courses showed that interest in architecture was none other than 

developing personal education. Its dynamics is related to the transition from 

superficial perception of architecture to more profound cognition of its 

cognitive aspect together with the formation of preferable architectural 

objects, a subject of inquiry, independent reasoning and various creative 

activities. Note that the closing course exhibition went to show the 

effectiveness of the development of children’s interest in architecture. 

 

Figure 23: Final exhibition 
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1. Introduction 

Magical realism is an oxymoron, a binary opposition that represents the 

real and the fantasy together. In a text with magical realist narration, there is 

a battle between the two contradictory systems, allowing the writer to 

illustrate their reality aside from the created and presented history by the 

power-holders. Stephen Slemon denotes magical realism as two incompatible 

and oppositional systems, “neither one can fully come into being, and each 

remains suspended, locked in a continuous dialectic with the "other," a 

situation which creates disjunction within each of the separate discursive 

systems, rending them with gaps, absences, and silences” (Slemon, 1995, p. 

11). Mikhail Bakhtin's formulates the novel as the site of a “diversity of 

social speech types” for becoming ‘the language of truth.’ This diversity, as 

Foucault has called, is a power knowledge battle. In magical realism, this 

battle is presented in the narration style of the text without authorizing any 

the two opposing distinctive systems over the other. Thus, any possibilities of 

naturalizing the text to an existing system of representation is avoided.   

This diversity of speech has important implications in the contexts of 

postcolonial studies. The rapidly spread knowledge about the magical realist 

theory is that it provides a comparative analysis across the postcolonial 

cultures since the postcolonial demonstrates a double vision like a 

“metaphysical clash” within the colonial culture or a binary opposition that 

includes an adaptation of a new culture and/or imposing a new language to 

the indigenous people of the colonized land. “Our way of seeing,” as Coral 

Ann Howells renders it, “is structured by the forms in which our language 

enables us to 'see',” and only through a long process of transmutation through 

time can this language, and the cognitive system it carries, express local 

reality” (Slemon, 1995, p. 12). In that case, in a post-colonial context, the 

magical realist narrative style reiterates the struggle of the colonized culture’s 

over inherited language in search of identical recognition rather than the 

dedicated identity created/presented by the colonizer. Namely, a post-colonial 

magical realist text becomes a mirror to the real cases of speech and 
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comprehension within the actual happenings such as social relations and 

political conflicts of a post-colonial culture with its language of narration. 

The present study focalizes the smug façade of the black history based on 

the novels Wizard of the Crow by Ngugi Wa Thiong’o (2017) and Beloved by 

Toni Morrison (2016) ( from the point of magical realism’s decolonizing role 

in search of identity. The argument will benefit from the magical realist 

theory alongside with the post-colonial approach principally of Edward 

Said’s Culture and Imperialism and Franz Fanon’s Black Skins, White Masks. 

In this context, the study will provide an extensive literature review on 

magical realism and its role in the post-colonial and post-slavery literary 

works. By examining the social and political issues through the characters in 

Wizard of the Crow and Beloved, this thesis aims to articulate the still 

ongoing side effects of the colonial and slavery eras on black people and their 

struggle to gain inherent identity before the dominant white power in 

different parts of the world.  

The study scrutinizes that writing is a powerful weapon to revive a 

deceased nation and culture and Ngugi and Morrison are the two leading 

postcolonial black writers dismantling the already constructed history by the 

dominant culture/nation and reconfiguring the unspoken truths about the 

subaltern’s experiences from the other’s side, during and post-colonial 

process, by using magical realist narration in order to utilize and resuscitate 

the African-American and Gikuyu (Kenyan) culture among blacks in the 

aforementioned texts. Regarding this, the present study also examines the 

characters of the novels with a close reading approach to divulge that black 

people after colonization have found themselves in a hybrid situation, neither 

being a white nor a real black rooted with the ancestors’ culture. Through this 

approach, it is illustrated that Ngugi and Morrison not only observe and 

question about the subalterns’ political past and present issues as a result of 

colonialism and during the decolonization process, but also give voice to all 

the subalterns such as women in a male dominated society, an abused child 

by his or her family, or a frustrated worker in a factory. Therefore, magical 

realism has become a global appeal with an increasing interest in postcolonial 

literary studies starting from the 1980s to create a voice and reveal the truths 

by disguising them under the magical stories and in today’s world, the term 

has been functioning as an international narrative mode bringing together 

different names such as Ben Okri, Salman Rushdie, Toni Morrison, Gabriel 

Garcia Marquez, Ngugi Wa Thiong’o and many others.  

The perception of reality has changed throughout the history according to 

the social values, observation of the societies, historical and cultural 

differences. Some of the post colonialist black writers use magical realism as 

an instrument to express their reality, which is unspoken, by using their local 

and cultural customs. Nevertheless, why they choose to use magical realism 
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to render their reality is a question which is needed to be exposed: It is a new 

way to describe how these writers see the world and it ‘‘is just the way the 

world is seen’’ by the colonized ones (Benito, Manzanas & Simal, 2009, p. 

112). Although the texts are magical, they cannot be split away from reality 

as they are related to reality in an unusual way with fantastic and unnatural 

elements in the works. 

According to the critics, the way the postcolonial authors write is the 

reality of the world they live in, which means they are highly familiar with 

everything they cover in their novels.  Magical realism creates a chance to 

criticize the social political and economic issues in black society because via 

this way they have opportunity to express anything they want to do since it 

offers a distinctly political discourse not in the manner of sloganeering but 

indirectly criticizing the current management. They use supernatural 

elements, events or dreamlike unique atmospheres to express what is real to 

them better. Hence, the truths of unspoken black history become possible to 

be revealed by means of the magical world. That is why; magical realism is 

associated with postcolonial literature to retrieve the lost voices of their 

histories. It is a kind of power for postcolonial writers to demystify the 

unspoken history created by colonialism. 

Ngugi Wa Thiong’o’s Wizard of the Crow is a political depiction based 

on real-life struggles of colonized Kenyan people, who experience the side 

effects of colonialism in their society, which carries magical realist elements 

as well, such as unbelievable features of the fictional characters. Ngugi 

explicitly visualizes the despotic and administrative system on the Third 

World countries of the post-colonial era and he pays remarkable amount of 

attention to the ruling elite, exposing their infighting, insecurities, paranoia, 

and fear. In contrary to the demonstrated power figure, The Ruler, in the text, 

the real power holder is the narrator that “at any point, the narrator can 

contradict what has been written, and thereby transform the entire relation 

between events as well as the way they are interpreted” (Richardson, 2006, p. 

94). 

A Nobel winning American author, Toni Morrison incorporates magical 

realism features such as depicting a ghost living in the real world among real 

people into her masterpiece, Beloved, and manifests black people’s tragic 

history and their poor life in consequence of racism and colonialism. Like 

Wizard of the Crow, Morrison’s Beloved is based on a true story of an ex-

slave black woman in North America. Morrison draws a realistic picture of 

the after-slavery life of blacks in USA by adding an extraordinariness over 

the Beloved character and proposes African-American indigenous myths in 

the interest of mediating identity conflict since on the contrary of realistic 

fictions, as Helen Moglen (1993, p. 17) renders, marvelous fictions “became 

more psychologically focused, and dissolved the distinction between self and 
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other by revealing how the "other" serves as an instrument in the construction 

of the self”. According to the authors, lots of untold stories take place in the 

history; so by means of magical realism they bring the real history to life 

secretly hiding them among the fantastic and dreamy structure.  

The current study is comprised of three chapters. The first chapter is a 

literature review in which I focus on the explanation of magical realism 

firstly proposed by Lois Parkinson Zamora, and Wendy B. Faris’ book, 

Magical Realism: Theory, History, Community as a starting point and 

develop the description of this literary theory with the help of the other 

magical realist theoreticians such as Kenneth Reeds, Christopher Warnes, 

Stephen M Hart, and Wenn-Chin Ouyang, Brenda Cooper and Maggie Anne 

Bowers.  The chapter also provides a linkage to post colonialism which plays 

a substantial role in today's’ magical realist writing style as it is basically 

mixing the realist and magical views of life through art and literature. The 

perspective of the magical realist novels is both realistic and magical. Magic 

symbolizes the hidden meanings of colonized history which are preferred to 

be ignored by colonizers and their colonized allies. Magical elements in the 

fictions enable the author to talk about risky political and social corruptions 

such as stealing from public and enriching the elites. The previous colonizers, 

such as British Empire in Kenya and slavery owners in America, and the 

black supporters of these colonizers in the society never let the subalterns get 

an emancipated life for real; even after proclamation of liberty.  

In this part of the chapter, while explaining magical realism and its 

relation to post-colonialism, I also write about the similar novels belonging to 

this genre as examples. The term sounds or seems unreal for the outsiders 

who do not have any idea about the happenings in the colonized areas, 

however; for the insiders it is another way to represent the reality. It is a way 

to explain negative effects of colonialism such as the gap between ordinary 

people and the power keepers or colonialist history and how it still affects the 

present.  In conclusion, there will be answers to the questions that what are 

the implications of magical realism? The authors who write by using magical 

realism consciously aims to create implications. For instance, Free State of 

Aburiria in Wizard of the Crow is a political implication and throughout the 

novel these kinds of references keep showing up. Likewise, Wizard of the 

Crow, in Beloved Sweet Home is an allegorical implication as it was a bitter 

place for black people. Why is magical realism considered as an appropriate 

device for postcolonial literature? is another important issue to be unveiled 

because the narrative strategy decides the way the readers get the feelings. 

And what kind of role these two terms play in the contemporary fictions such 

as Beloved and Wizard of the Crow?  

In the second chapter of this thesis, the struggle of Kenyan people after 

colonization and their in-betweenness and hybridity will be studied in the 
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frame of magical realist and postcolonial elements. In decolonization process, 

the Kenyan nation experiences a kind of deprivation of identity. While they 

are in search of their lost identity and try to build a home for themselves as it 

was used to be, the political and social questions come out as a result of 

colonized era. 

The third chapter of this thesis will focus on Beloved by Morrison. Aside 

from the narrative and thematic structure analysis of the novel based on 

magical realist theory and postcolonial approach, the chapter consists a close 

reading on the characters such as Sethe, Beloved, Paul D, Denver and Baby 

Suggs in order to expose the hybridity of black identity after white 

domination. The struggle of the characters in Beloved to gain an identity and 

home, in fact, discloses the pathetic story of black society in America. 

Morrison prefers to elucidate each story of the characters via a ghost, named 

Beloved, a representational character, for both a past and a future historical 

conscience. Beloved is not sheerly depicted as a ghost but assumed as by a 

majority; still Morrison leaves the lines of the reality to the reader’s 

consciousness. 

In the final part, a conclusion will take part about the transilience of 

magical realism into a postcolonial literary context and its crucial role on 

political and social investigation for subalterns. For the oppressed characters 

of the two works, as a result of traditional beliefs and individual restrictions, 

gaining self-autonomy is a big struggle. The conflicting bond between the 

real and the imaginary in both novels, shares some resemblances together 

with differences so that by comparing these two, it is always possible to see 

the same sufferings, the same need of self-discovery and the same oppressed 

characters in different times, space and story. There will be also a revision of 

how magical realism and postcolonial theory give some postcolonial writers 

opportunity of speak out for subalterns and while magical realism can be 

transformed into many variations of art, it is mostly preferred to be used in 

postcolonial literature. 

2. Magical Realısm in Relatıon to Postcoloniality 

2.1. What is Magical Realism? 

As a term, magical realism, first occurred in the 1920s, however; literary 

world became familiar with the genre by Garcia García Márquez’s novel One 

Hundred Years of Solitude (1967) and the genre mainly gained its popularity 

in literary world after the 1980s. It occurred in Europe at first, afterwards 

evolved in Latin America into fiction and spread from there to the rest of the 

world (Bowers, 2010, p. 13). According to Erik Camayd-Freixas magical 

realism has become a popular expressing style so as to achieve the 

externalization in the correct way since its unique style is a combination of 
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real and fantasy and it has been the most compelling mode of narrative style 

in fiction (Sasser, 2014, p. 1). However, as so many scholars agree, magical 

realism is not an easy term to understand at first sight and its explanation 

remained vague for a long a time and until it became a fixed literary concept, 

magical realism transformed three times.  

Magical realism is easily adapted to many aspects of the art. The term’s 

elements can be traced from visual art and philosophy to literature, and now 

it is used as a way of expression in theatre and film as well. Clearly, magical 

realism has been quite usable for every part of work since its presence is 

made of creativity and critical persistence. As Sasser contends that “magical 

realism …. is flexible enough to structure diverse projects and even 

divergent, incompatible views. … The mode is capable of transcending any 

specific historical agency” (Sasser, 2014, p. 2). This chapter will be an 

explanation of the complicated meaning of the term and what can it be the 

point of bringing two terms magical and realism together.  

The birth of the genre starts with Franz Roh, a German art historian lived 

in Nazi Germany in the 1920s. His illustrations are regarded as the reflections 

of the dark side of the era. Roh (1925), in his seminal book Nach-

Expressionismus, Magischer Realismus: Probleme der neuesten 

Europäischen Malerei (Post-Expressionism, Magical Realism: Problems of 

the Latest European Painting) writes about his art in connection with post 

expressionist art in the name of criticizing a new era for visual art. The term, 

magical realism, is mentioned in Roh’s book as Magischer Realismus for the 

first time.  The 1920s is the era of the political violence and social economic 

crisis in Germany because of the Nazi Regime’s existence (Bowers, 2010, p. 

10). The way Roh expresses the era in his paintings, also leads the birth of 

the term’s boost in the following years in literary world. As Reeds (2006, p. 

176) also points out that ‘‘Despite Roh’s term being substituted by another 

within the world of painting, it later became an important element in 

twentieth century literature’’.  

After the neo-realistic painting in Germany, Italians are the first one 

influenced by Roh. The Italian writer Massimo Bontempelli first adopts the 

surrealism and then Roh’s magical realist approach to pictorial art and 

applies it to writing rather than visual art. He wants to open a fresh window 

for Italian literature and make it more international in outlook with the usage 

of magical realism. His writings influence some of the writers such as Johan 

Daisne and Hubert Lampo in the 1940s and the 1950s, and this stage is 

accepted as the second developed period of the term (Bowers, 2010, p. 12). 

Magical realism is crossed to the Atlantic and applied to fictions in Latin 

America as an innovative narrative mode with the influence of Roh. 

Magical Realism is treated as an international phenomenon at first by 
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Lois Parkinson Zamora and Wendy B. Faris’s (1995) anthology, Magical 

Realism: Theory, History, Community. The book brings different literary 

texts together from particular continents like Europe, Asia, North and South 

America, the Caribbean, Africa and Australia. On the contrary approach of 

Erik Camayd Freixas - who explains the magic in magical realism from the 

aspect of the aforementioned community’s world view and culture -, Faris 

embraces more global perspective, asserting that magical realism is “perhaps 

the most important contemporary trend in international fiction” (Zamora & 

Faris, 1995, p. 1). She makes a great effort to define how magical realism is a 

multicultural and international phenomenon in the clearest way as possible. 

Hereby, she gives five elements that characterize the mode of magical realist 

narration. 

First of all, it originates in “irreducible element” of magic; second, the 

descriptions in magical realism elaborates a strong presence of the 

phenomenal world; third, the reader can have struggles to perceive the reality 

and the magical thoughts; fourth, different realms are integrated; and, last but 

not least, magical realism runs upside and down time, space and identity 

(Zamora & Faris, 1995, 7). These elements can be arguable to define magical 

realism however, Faris’s approach at least gives a precise definition of 

magical realism. As Reeds states, ‘‘For Faris these five elements demarcate 

the profile of magical realism and part of her book is dedicated to 

demonstrating how these elements function within a set of literary texts’’ 

(Reeds, 2013, p. 2). Faris also renders in her book Ordinary Enchantments: 

Magical Realism and the Remystification of Narrative that “magical realism 

has become so important as a mode of expression worldwide, especially in 

postcolonial cultures, because it has provided the literary ground for 

significant cultural work; within its texts, marginal voices, submerged 

traditions, and emergent literatures have developed and created masterpieces” 

(Faris, 2004, p. 1). 

Kim Sasser (2014), in her book Magical Realism and Cosmopolitanism: 

Strategizing Belonging, points on the issue of authorial circle and its effects 

on magical realist storytelling based on Latin American Magical realism. For 

her, magical realism is need not be limited into its mandatory elements and 

secondary sources. She indicates that magical realism starts before Latin 

America uses it in literature. Franz Roh in painting, Bontempelli in art and 

literary, and a German philosopher Novalis in philosophy (that is discovered 

by Irene Guenther, tracing magical realism back in the late 18th century) 

deployed magical realism before. As Faris shows in her book Scheherazade’s 

Even “Günter Grass was employing this technique in 1959 against the 

tyranny of the Nazi regime in his novel The Tin Drum (Die Blechtrommel) (p. 

179)” (Sasser, 2014, p. 5). This means that Gabriel García Márquez’s (1967) 

seminal One Hundred Years of Solitude (Cienaños de Soledad) comes eight 
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years after German literature.  

While for Carpentier, magical realism has an emphasis on cultural and 

geographical identity, Roh draws a more aesthetic expressive style. 

“Considerably, Erik Camayd-Freixas, in his 1996 essay “Reflections on 

Magical Realism: A Return to Legitimacy, the Legitimacy of Return,” 

examines that for Zamora and Faris, the formulation of magical realism is a 

combination of both Roh and Carpentier, aesthetics and secondary features, 

as they implicitly conclude in their anthology and  explicitly promote here 

that “Despite their different perspectives, Roh and Carpentier share the 

conviction that magical realism defines a revisionary position with respect to 

the generic practices of their times and media; each engages the concept to 

discuss what he considers an antidote to existing and exhausted forms of 

expression” (Sasser, 2014, p. 3). 

As so many scholars argue, magical realism has been a quite debatable 

and vague term to be defined for it has come out as a new style to express 

reality and fantasy together. The meaning of the term has remained uncertain 

for decades until the writings of mostly colonized authors. Thanks to the 

literary works of these authors, scholars were able to start to define the term. 

In Magical Realism and the Postcolonial Novel: Between Faith and 

Irreverence, Christopher Warnes gives a basic definition of Magical Realism 

as: “It as a mode of narration that naturalizes or normalizes the supernatural; 

that is to say, a mode in which real and fantastic, natural and supernatural, are 

coherently represented in a state of equivalence. On the level of the text 

neither has a greater claim to truth or referentiality’’ (Warnes, 2014, p. 214). 

Magical Realism brings reality and magic together in the same frame with 

harmony. It offers a different reality and is more complicated than traditional 

realism (Reeds, 2013, p. 46). The writers of the novels narrate the stories 

without drawing attention to the extraordinary events and happenings with an 

indifferent style. The narrators of the novels have a realist tone (Bowers, 

2010, p. 3). The authors do not question the reality of the supernatural events.  

The supernatural and magical events in the novels are told to the readers as if 

they are real, natural and possible. There are ghosts, strange and absurd 

settings, disappearance of the characters all of a sudden and miracles take 

place in the novels. The events seem weird, funny or unnatural for the readers 

but they are quite normal and expected for the characters. The settings of the 

stories are realistic as well but with magical elements in it. Accordingly, the 

readers get the sense as if these unnatural things genuinely become true. 

Weird incidents in the novels are totally shown as ordinary. 

Language is a powerful tool for expressing self. Without a language, no 

written or oral literary work could come into being. It is also a keystone to 

preserve and eternalize the collective self-representation of a nation or ethnic.  
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So that, in order to exist and speak out for their rights and articulate the 

sufferings and struggling in their societies, people should write. The language 

of magical realism represents not a “mimetic reality” but “the complex felt 

experience of human beings” (Hemminger, 2002, p. 223). Though it is 

accepted as international, it still holds the local features of its culture in 

which it was produced. So that, with its particular local fabrics and universal 

language, it is a good representative way of expressing both international and 

cultural problems experienced by different ethnics, races, nations and sexes 

as ‘...the magical elements as carefully chosen instruments for ironizing, 

relativizing, and questioning certain long-established boundaries and fixed 

beliefs’ (Benito et al., 2009, p. 13). The language of magical realist works is 

mainly like a storytelling leads the reader to focus on the story and try to 

capture the hidden realities. Thus, with its extraordinary language it is the 

reader who is supposed to reveal the mystic and the mystery in fictions: The 

authors expect their readers to see the hidden meanings and try to seize 

beyond the known to understand the unknown. 

Magic and reality come together and none of the terms are superior to one 

another so that the events in the novels are both ordinary and magical. It is a 

quite realistic approach to the truths despite its magical happenings in the 

fiction is that “magical realism (..) has had the most critical consideration, 

relies most of all upon the matter of fact, … when presenting magical 

happenings. For this reason, it is often considered to be related to, or even a 

version of literary realism.” (Bowers 2010, p. 3) It is not regarded as 

imaginary work of art or literature but something more inside of the real 

world. It is, as Benito et al. (2009, p. 105) explains, a ‘‘new reality, a reality 

over and above the real’’. 

2.2. Magical Realism and Post-Coloniality 

Along with its extraordinary narrative style - such as using different 

figure of speeches such as metaphor, simile, exaggeration, symbolism, 

repetition, local literature, irony, paradox and mysticism - magical realism 

also requires some research on postcolonial discourse since it covers the 

reality in an objective way and describes the self- and gives the reader more 

details about the history of the characters from the other’s side. Postcolonial 

theory focuses on the spoiling attempts of the colonizers to distort the 

realities on the colonized peoples to have total control over them. It is also 

concerned with the subaltern peoples’ production in literature, as it is the 

only way that they can speak out and let other people see the happenings 

from the other’s side. Thus, “there must always be some group of people 

who, through systematized oppression, can be made to feel surplus, to occupy 

the place of the dehumanized inferior. Within this society, that group is made 

up of Black and Third World people, working-class people, older people, and 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   19      

374 

women” (Lorde, 2015, p. 114). 

Maggie Ann Bowers cites Mikhail Bakhtin’s three elements rule of post 

colonialism in magical realist structure. Firstly, owing to its dual narrative 

structure and themes, magical realism is appropriate to present the 

postcolonial contexts from both the colonized peoples’ and the colonizers’ 

perspectives. Second, it is able to come up with a text which uncovers the 

tensions and “gaps of representation” in such a context. Third, it provides a 

means to fill in the “gaps of cultural representation” in a postcolonial context 

by recovering the fragments and voices of subaltern or untold part of the 

histories from the others’ side meaning the colonized (Bowers, 2010, p. 92). 

Conveying the past and culture are important for the writers. To do so, they 

choose magical realism, however; as it is mentioned before the word magic 

does not have a positive connotation. This is a great irony because ‘‘the 

recourse to the magical or the ‘angelic’ intervention highlights the lack of 

agency by the colonized, and their lack of control over their destiny’’ (Benito 

et al., 2009, p. 128). 

Wendy B. Faris specifies that magical realism is a convenient narrative 

style for representing the postcolonial issues in literature because, like the 

postcolonial subject “suspended between two or more cultural systems,” 

magical realism stems from “a place of hybridity;” or: “magical realism has 

developed in what Homi Bhabha and others have theorized as the 

indeterminate zone of the colonial encounter” (Faris, 2004, p. 135). So that, 

magical realism weds to postcolonial theory in order to articulate the in-

betweenness that colonized people have experienced in neo-colonial era 

which means the continuity of economic political and cultural control still at 

the hands of the ex-colonizers.   

Decolonization did not stop imperialism, that is, when the European 

empires withdraw their colonies during or after the Second World War, 

imperialism did not disappear. Imperialist oppression and colonialist 

domination continued to exist in a different format even after the 

independence. The term neo-colonialism is supposed to be firstly used by 

Kwame Nkrumah, the leader of newly independent Ghana. He asserted that 

“neocolonialism is the final and the most perilous stage of imperialism” 

(Nag, 2013, p. 138). Nag (2013, p. 137) defines neo-colonialism as “a new 

form of colonialist oppression that operates in a latent way to continue the 

imperialist exploitations even after the achievement of independence by the 

colonies”. The aim is to create a culturally and economically dependence on 

foreign forces. Accordingly, the need to articulate the oppressed and 

assimilated ones’ struggle to gain their national identity and home from the 

dominant part has occurred in literature. 

Decolonization process is mainly projected to postcolonial literature 
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through magical realist narrative technique by the native writers. The leading 

authors of post-colonialist magical realism can be listed as from Nigeria Ben 

Okri, from India Salman Rushdie, from USA (an Afro-American) Toni 

Morrison, from Kenya Ngugi Wa Thiong’o, and from Latin America Gabriel 

Garcia Marquez. The mutual feature of these writers are that they do not 

write to give an illusionary world to the reader or have them in a fantasy 

world they will enjoy during reading, but to give voice to the current issues 

especially about politics and economy derived from colonial and empirical 

management. As it is in humankind’s nature, the readers may expect the 

novels to be life-like and try to find common points in the stories or with the 

characters. These novels’ strategies are not even close to these expectations. 

Lucidity or familiarity should not be searched in magical realism books 

because the authors choose to write indirectly with an untraditional style of 

writing, geography or choice of characters on purpose (Benito et al., 2009, p. 

109). Indelible effects of colonialism are hidden beneath the lines of these 

novels and the readers are supposed to discover them instead of searching for 

a match of familiar events from their lives.  

Timothy Brennan submits magical realism as a natural postcolonial 

literary narrative style. Brennan points out that despite the close association 

of magical with Latin Americans, the mode is “actually a more general and 

inevitable outcome of mature postcolonial fiction” (Sasser, 2014, p. 8). 

Shortly after Brennan, Homi Bhabha, in his Nation and Narration (1990) also 

asserts that “‘Magical realism’ after the Latin American Boom, becomes the 

literary language of the emergent post-colonial world” (Sasser, 2014, p. 7). In 

addition to Bhabha and Brennan, Sara Upstone depicts tersely, “in the last 

decade of the twentieth century it was easy to be convinced, at least in some 

critical quarters, that magical realism was postcolonial fiction” (Sasser, 2014, 

p. 8). In the case of magical realism, the alternative accounts of the past 

offered by the recasting of the history often come as representations of 

subaltern voices. Gayatri Chakravorty Spivak, in his 1998 essay "Can the 

Subaltern Speak?" underlines the antithetic reality of a subaltern speaking 

since in order to do so, the subaltern must employ the language or mode of 

expression which is a contributor of creating the subaltern condition: “For the 

'true' subaltern group, whose identity is its difference, there is no 

unrepresentable subaltern subject that can know and speak itself” (Spivak, 

1998, p. 285). 

While some critics believe that to represent and set out the silenced and 

oppressed people’s histories in untold versions, magical realism and post 

colonialism are available for the postcolonial writers, Kenneth S. Reeds says, 

“The principal rhetorical method used by magical realism to create this 

representation of silenced and ignored voices is a return to history which does 

not seek to rewrite the past, but instead augments our understanding of the 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   19      

376 

past by representing little-heard voices and juxtaposes them with established 

understandings of history.” (Reeds, 2013, p. 26) For Kenneth, controversy to 

Faris, this new aspect of telling history does not change the vision of the past 

but enhances it from the colonizers side. It does not give any positive 

meaning to the silenced or ignored ones’ stories in the history.  

Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, and Helen Tiffin quote Jacques Stephen 

Alexis’s 1956 essay “Of the Magical Realism of the Haitians”. Alexis’s 

description of magical realism links postcolonial politics of resistance and 

self-definition to the indigenous, and therefore carries on the magical 

realism’s political expansion in literature started by prior authors: “Mythic 

and magical traditions, Alexis argued, … were the collective forms by which 

they gave expression to their identity and articulated their difference from the 

dominant colonial and racial oppressors” (Ashcroft, Griffiths & Tiffin, 2000, 

p. 132–133). To give a unique definition for national identity, Alexis refers to 

Haitian traditions, particularly those derived from African slaves. They 

explain that magical realism has come to refer to “the inclusion of any mythic 

or legendary material from local written or oral cultural traditions in 

contemporary narrative.” According to the editors, some postcolonial 

narrators deploy these authentic resources for two purposes: “The material so 

used is seen to interrogate the assumptions of Western, rational, linear 

narrative and to enclose it within an indigenous metatext, a body of textual 

forms that recuperate the pre-colonial culture” (Ashcroft et al., 2000, p. 132). 

Alexis continues his argument about the usage of mythic and magical 

traditions in local cultures. For him, mystifications or magical elements do 

not alienate indigenous people from the other people, but allow them to 

express their identity and national cultures. Also, these cultural mythic 

elements differ the colonized from the dominant and racial oppressor. 

Namely, magic traditions are a mode of expression of the local cultures’ 

reality. According to Alexis (1956, p. 149), “The treasury of tales and 

legends, all the musical, choreographic and plastic symbolism, all the forms 

of Haitian popular art are there to help the nation in accomplishing the tasks 

before it”. 

2.3. Magical Realism in the Contemporary Novels in relation to 

Postcolonialism 

In contemporary texts, the term has been used in a minimalized way to 

refer to local written or oral cultural traditions. It is recently more used to 

question the Western point of view, rational and linear narrative. By 

encompassing this interrogation of Western assumptions within a local text, 

the authors aim to recover the pre-colonial culture. By this way, it is likely to 

be seen as a structuring device in texts as varied as Salman Rushdie’s 
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Midnight’s Children (1980), Ben Okri’s The Famished Road (1991), Keri 

Hulme’s The Bone People (1984) or Thomas King’s Green Grass, Running 

Water (1993). In texts like these and many equivalent ones, “the rational, 

linear world of Western realist fiction is placed against alter/native narrative 

modes that expose the hidden and naturalized cultural formations on which 

Western narratives are based” (Ashcroft et al., 2000, p. 132). Despite the fact 

that the term has been helpful, the growing widespread use of magical 

realism in any text that includes extraordinary and magical elements tend to 

discredit its position for postcolonial literature since some critics believe that 

the term has recently become a common narrative device for any text that 

does follow Western realist conventions. 

3. Wizard of the Crow: A Postcolonial Novel Oscillating between Real 

and Magic 

Magical Realism is the focus of interest for many authors and critics at 

the present time where comparative literature researches are of great 

importance. In Magical Realism, which has been spread into the world 

literature from Latin America and constitutes the core of the postmodern 

literature theory, the real and the magic concur in the same work of art. In 

this type of texts, which are fed by folkloric elements, oral literature and 

epics, the author walks around the boundaries of the reality and the 

imagination attempting to analyze social issues and offers alternative 

solutions to the reader.  

Magical realism has become a major style in Ngugi’s fictions when he 

was sentenced without a trial for posing a political danger for the new black 

elites, who are still under control of the previous colonialists. He has realized 

that using the colonialist’s language in African literature would not help to 

wake his people up, but to encourage them to carry on the Western culture in 

Kenya. The power of the language is something more than fighting with guns 

as Ngugi believes. Thus, Ngugi wrote his novel Devil on the Cross (1980) on 

a toilet paper during his arrestment in detention (Gikandi, 2000, p. 198). His 

first fiction derived from reality in Gikuyu language, Devil on the Cross 

(Caitaani mũtharaba-Inĩ), is composed with orality, local riddles and proverbs 

and metaphorical imageries that symbolize political and social corruption in 

today’s Kenya. Ngugi has continued his magical realist narrative style in 

Matigari (1987), a heroic fiction and in Wizard of the Crow (Murogiwa 

Kagogo) (2004) which are filled up with satire and polemic in its description 

of an African nation. In Wizard of the Crow, the author expresses the 

postcolonial problems in Africa with an ironic language and shows the reader 

some ways out by making use of the magical atmosphere of the magic 

realism. Ngũgĩ’s most recent and longest fiction, Wizard of the Crow (2004), 

is a comic dystopia, a postmodern dictatorship novel draws extensively on 
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the African folk and traditions.  

Ngugi wa Thiong’o is one of the foremost voices of postcolonial 

literature.  He was born in 1938 in Kamiriithu, a village in Kenya and grew 

up during the Mau Mau war in the 1950s, when rebels against challenged 

colonial rule. He is well known for his struggle of reclaiming the “real 

history” of his nation emphasizing the fact that his writing is very much part 

of Kenya’s historiography.  

Ngugi’s writing is not just laying a claim to the terrain of culture, but also 

to radically “revised visions of the past tending towards a postcolonial future, 

as urgently reinterpretable and re-deployable experiences, in which the 

formerly silent native speaks and acts on territory reclaimed as part of a 

general movement of resistance, from the colonist” (Said, 1994, p. 256; 

Ogude, 1997, p. 2). 

Unlike Chinua Achebe who considers writer as a teacher, for Ngugi 

writer is a potential politician. Ngugi is not in fact the sole exception. Many 

African writers serve the art or literature as a political weapon in order to 

depict the glory of the African past and the perilous effects that colonialism 

and neocolonialism engender in the continent. Jean Paul Sartre (1949) 

mentions about this reality in his work What is Literature? “One is not a 

writer for having chosen to say certain things, but for having chosen to say 

them in a certain way” (p. 25). For Sartre, a writer is always a watchdog or a 

jester, but the primary function of the writer is to act in such a way that 

nobody can be ignorant of the world: a novelist cannot escape engagement in 

political and social issues (p. 24). Thus, Ngugi positions himself as a 

postcolonial writer who tries to revive his nation’s history and culture back 

before the imperial colonial system and question the current chaotic condition 

of Kenya.      

As a Marxist nationalist, Ngugi admires Africa’s pluralistic and 

communal structure in precolonial period. In his autobiographical novels, he 

asserts that colonialism destroyed African identity and created hybrid 

Africans with the help of the churches and missionary schools. He advocates 

the indigenization of language in African literature since he sees English as 

the device of colonization and African elites. In his essay “Decolonizing the 

Mind” (1986, p. 8) , he emphasizes the importance of language as “the 

medium of our memories, the link between space and time, the basis of our 

dreams”. Since 1981, he prefers to write in Gikuyu in order to empower 

African language and literature.  His earlier novels written in English, Weep 

Not, Child (1964) and The River Between (1965), drawing deeply from his 

childhood experiences narrates author’s sense of displacement and his 

longing for home. The later political novels A Grain of Wheat (1967), Petals 

of Blood (1977), and Devil on the Cross (1987) refer to his troubled relation 
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to nation, language, and culture. Wizard of the Crow (2004) is in a certain 

way an extension of his previous novels. Though this novel resembles 

previous ones in terms of content, significant differences are observed from 

the point of the author’s technique. The elements which make this novel 

special are going to be discussed throughout this chapter. 

3.1. The adaptation of Gikuyu Culture via Magical Realism in WOC 

This novel is considered as an epic satire on neo-colonialism by its own 

creator Ngugi. It is set in the fictional country of Aburiria – probably a 

parody of Kenya and governed by a dictator known as the Ruler. The Ruler is 

considered as a kind of God in his country, each step he is taking becomes 

newsworthy and his people around him fools about to ingratiate with him, 

even though these steps are absurd. “His every moment – eating, shitting, 

sneezing, or blowing his nose is captured on camera. Even his yawns were 

news because, whether triggered by boredom, fatigue, or thirst, they were 

often followed by some national drama” (Thiong’o, 2017, p. 3-4). He has so 

extraordinary authorities and powers that his existence is identified with the 

existence of his country. This extreme situation is depicted in the novel as the 

Ruler is the Nation and the Nation is the Ruler.  

The Ruler in the novel is a governor of the fictional place Aburiria for so 

long that people do not even know how many years he has been governing 

the country. The country suffers from the famine at the time being and people 

are severely starving, but this desperate situation of the country does not 

concern The Ruler. He decides to build a skyscraper to be remembered after 

his death and to reach the heaven as he wishes to hail God every morning. 

Neither The Ruler nor his people have money to make his dreams come true, 

so he comes to a solution of asking loan from the Global Bank. At the same 

time, people line up around the city to apply for a job in Eldares Construction 

Company. Kamĩtĩ is one of these people who wants to try his chance and 

becomes the first person to interview for the job. However, he is not found 

qualified for it even though he has Indian postgraduate degrees. He is even 

disdained by Tajirika which drags him into disappointment and dudgeon.  

Nyawĩra feels herself close to Kamĩtĩ when she witnesses the humiliation 

scene and this situation leads them meet again that night. Their clothes are 

baggy like the beggar’s and they are thrown from the Paradise Restaurant. 

Two policemen chase them up to the Nyawĩra’s flat and Kamĩtĩ puts a sign to 

the door to repel them as “enter at your own risk” by tying chicken wings as 

well with a sign of wizard’s alias. Kamĩtĩ also embraces the new identity he 

creates to protect himself from the police. Soon after the police leaves the 

place but they come back to ask for an advice from the Wizard of the Crow. 

Kamĩtĩ and Nyawĩra talk when they get rid of the police once more. Nyawĩra 
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flings a plastic snake away at Kamĩtĩ which causes Kamĩtĩ to feel the same 

annoyance that he has experienced at Paradise Restaurant. At the end of the 

night, both characters feel connected to each other, but at the same they fear 

to know more about. On the other hand, the policeman is sure that Kamĩtĩ’s 

magical powers would bring him a great success and soon after other people 

begin acknowledging about the Wizard of the Crow.   

At work, Nyawira realizes that her boss, Tajikira, has been carrying a 

sack of Buri notes with him. Tajikira becomes the head of organizing the 

construction for “Marching to Heaven” right after meeting with The Ruler. 

He is afraid of getting his money stolen by a thief so that he gets a gun to 

protect it. This fear makes him paranoid and he starts acting weird which 

have his wife and children suspect on he is turning into an ogre, an African 

creature of greed. Furthermore, Tajirika rejects washing his hand since The 

Ruler shook it, even he covers it with a protective glove. Consequently, 

Tajirika loses his reason, and he ends up being taken to consult to the Wizard 

of the Crow whose fame has been spread all through the town. 

The Wizard, Kamiti, confers with his mirror once again and then 

diagnoses Tajikira that he has been caught up with being white. Ashamed of 

his problem, Tajikira leaves three sacks of Buri notes as a payment to Kamiti, 

however Kamiti buries the money in a field since a foul smell comes out of it. 

Interestingly, the buried Buri notes starts to sprout trees which produces 

American dollars. In the meantime, Nyawira organizes a conspiracy protest 

while a visit by the Global Bank. As a manifestation for the building of 

Marching to Heaven, a protest is staged by Nyawira’s female political 

opponent group, the Movement for the Voice of the People. The women 

display their buttocks in front of the cameras to show ultimate disgust. They 

also throw trademark snakes at the politician. This demonstration infuriates 

the Ruler and he sends Machokali and Skiokuu, his “eyes and ears”, to 

expose these dissident women’s leader. 

Since Kamiti, the Wizard of the Crow, has been gaining reputation and 

repeat customers from all over Eldares, he begins to believe that he is really 

skillful at conjuring. The only thing he tells his customers is that their 

enemies will be defeated. Kamiti never names these enemies to make sure 

that the real enemy, which usually turns out to be the people themselves, 

come out. After failing to get a loan from the Global Bank for Marching to 

Heaven construction, The Ruler makes his way to United States for monetary 

help. While there, he becomes quite ill which is sudden and mysterious. He 

puffs up like a balloon and floats on the ceiling. The Wizard is famous about 

his conjuring skills; he is taken away from Aburiria to New York to cure the 

Ruler. The diagnose, which is a shocking one for everyone, is simple: The 

Ruler is pregnant.  
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Meanwhile, Kamiti runs away from New York and attends a meeting of 

the People’s Assembly. The Ruler orders to capture the Wizard of the Crow 

and Nyawira. Kamiti pioneers a pro-democracy meeting and declaring that 

Nyawira is just a person who is in favor of freedom. Thus, Kamiti encourages 

other people who love freedom to call themselves as Nyawira. Everyone at 

the assembly starts to announce themselves as Nyawira one by one. Abruptly, 

en explosion is heard in the State House; Kamiti gets shot, yet the real 

Nyawira finds him and has him secured. 

The Ruler becomes so puffy with the destruction deep inside and as a 

result he explodes. After the blast, he has a pronged and snake-like tongue. 

On television he makes a declaration that he was pregnant and identifies 

himself with the nation as he says the pregnancy of them ends with the birth 

to multiparty democracy. Democracy is only in name for sure, it is not an 

actual one which is going to be carried out for people.  At last, Tajirika has a 

surgery in a genetics clinic and he has a white arm and leg now. He kills The 

Ruler and persuades other people that he is a kind of God and The Ruler has 

transmitted all power to him. A new beginning for Aburĩrian history: The 

Empire of Tajirika commences. He aims to rebuild the country and turn it 

into a new Rome, however; he does not even accomplish a garbage 

collection. Finally, the country’s condition becomes worse than The Ruler’s 

time. Kamĩtĩ and Nyawĩra sets a goal of fighting until reaching the true 

democracy for their country, Aburĩria. 

The absurd project entitled “Marching to Heaven” is similar to Tower of 

Babel. Symbolically, the building will reach out to the heavens, consecrating 

the leader's status as one of God's chosen few since “the Ruler could call on 

God daily to say good morning or good evening or simply how was your day 

today, God?” (Thiong’o, 2017, p. 16). The project starts like a myth or 

fantasy, but becomes the center of Aburirian politics. At this point the hero 

and heroine of the novel, Kamiti and Nyawira, enter into the scene and their 

fantastic struggle against the dictatorship is encountered throughout the 

novel.   

The message given by Ngugi via this novel is that meanwhile, 

colonialism survives in disguise together with globalization. Ngugi criticizes 

this situation ironically in his book and wants Africa to get rid of this mental 

slavery, that is to say, to escape from the yoke of dictators and to acquire real 

emancipation. What makes this work of art a special one is Ngugi’s 

addressing the reader with a magic language that is fed by African idioms 

and ballads. Ngugi affirms his liaison to his culture by saying that the 

narrative models of the book are drawn from Gikuyu folklore, and tradition. 

Storytelling is another important issue in this novel that all characters even 

the Ruler appear as a master storyteller. Wizard of the Crow benefits from 

magical realism to develop its interrogation of decolonization process and the 
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leadership in Africa after independence through the fictive Free State of 

Aburiria. Magical realism, a facet of postmodernism, is described by 

Olatubasun Ogunsanwo as, “a new yearning and a new discovery that is 

slowly occupying the old tyranny of the mean description of reality.” (Maina, 

2007, p. 70) Wizard of the Crow is an effective representative novel of 

political issues in Africa. The novel depicts satirical magical realist narrative 

style to mock national leadership in Africa. The text, set in the fictitious Free 

State of Aburiria, has a critical approach to its Ruler and satirizes his running 

after to get financial support from the Western global institutions while trying 

to dominate his nation.  

Wizard of the Crow is surcharged with extraordinary events and scenes. 

The most salient magical realist scenes stem from the Ruler. The text 

describes The Ruler as an extraordinary character who “had power, real 

power over everything including … yes … Time.”( Thiong’o, 2017, p. 10) 

When his legal-wife, Rachel, comes out with the question of schoolgirls who 

are forced to make the Ruler’s bed,  “All the clocks in the house were frozen 

at the second, the minute, and the hour[...]; the calendars pointed to the day 

and the year. The clocks tick-tocked but their hands did not move.” 

(Thiong’o, 2017, p. 10-11) Television and radio programmes, the food at the 

last supper, the curtains and the beddings even the clothes Rachel wore that 

night were identical to that night. Nothing changed but remained the same on 

during the last supper and repeated itself, the exact same moment in the new 

mansion. Even though the Ruler liked this pausing time, when he saw 

Rachel’s tears for the schoolgirls’ tomorrows he abused, “he would take her 

back to restart life exactly from where it had stopped” (Thiong’o, 2017, p. 

10-11).  

More surreal scenes come up with the Ruler character in the text with 

more extraordinariness turning into mundane. The Ruler's Non-stop speech 

that lasts for seven days, hours, minutes and seconds, and ‘self-induced 

expansion’ and floating body like a balloon are all only likely to happen in 

the realm of imaginative, magical realist narration style. The novel starts with 

the rumors about the strange illness of the Ruler and this very first part of the 

book takes the reader to the compelled limits of realism. The “pregnancy” 

diagnosis of the Wizard, Kamiti, for the Ruler, is believed by everybody, 

especially by the Ruler himself.   

The only political party is ‘the Ruler’s party, and everybody together with 

all the ministers are working in order to make the ruler happy. Also, on that 

day, the birthday of the Ruler, there is a surprise for him planned by one of 

his ministers: the project called ‘Marching to Heaven’. After its construction, 

the Ruler would be able to reach the sky and could tell good morning to God 

every day, so it would make him the greatest leader and governor in the 

world. But there happens a chaos in the stadium where the ceremony is held. 
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After small snakes are seen around, people begin to scatter and the ceremony 

ends. Then the book continues in that chaotic way. The Ruler and the 

ministers always try to get the loan from the Global Bank to construct the 

Marching to Heaven, and on the other side there are people who are called 

‘Voice of the People’ rebelling against the system and the Ruler.  

The leader of this dissident group, Nyawira, is portrayed as the source of 

a sweet smell which is a contradiction to the extreme effluvia of Eldares 

streets, the capital of Aburiria.  She has become the source of “a more 

powerful smell, a fresh one, like the scent of flowers” (Thiong’o, 2017, p. 

50). The capitalistic corruption and the stinking streets of Eldares and 

Nyawira’s populist ideology in the text are contrasted with each other.   

Among the interesting scenes that the ministers Machokali and Sikiokuu 

with big ears and eyes, Tajirika wearing a glove in one hand all the time, 

queues as long as the city, the Ruler puffing just like a balloon and flying, 

nevertheless, the most impressive image of the novel seems to be the time 

when people, first Tajirika, then Sikiokuu and the Ruler barking like a dog 

telling only if and if only. People lose their languages and humanity because 

of inferiority feeling. When Tjirika thinks he would be the richest person in 

Africa, he gets sick because of the feeling that he would always be 

subordinate due to his black identity. When the novel comes to the end and 

he becomes the Minister of Defense, he goes to the Genetica Clinic to 

transform into a white man.  However, at the end he becomes a man with 

white leg and arm, and his child Gaciru fears him as he resembles an ogre 

which he knows from the stories of Nywira. All these images have the reader 

recollect the theories of Franz Fanon about the inferiority complex that 

colonization creates within the mind of the colonized and stay in the novel as 

the embodiments of these theories.  

Kamiti, the Wizard of the Crow, is a character who is intensely tied with 

nature, when he first becomes wizard and gets money from Tajirika, he runs 

away from the city to wilderness as he believes he can find himself in the 

nature. He things that he can find himself by feeling animals, trees, rivers, the 

stars and everything in the nature. When Nyawira comes to the prairie to see 

Kamiti, they make love and this is portrayed as a wholeness together with 

nature. In that wholeness and togetherness, they created, they do not seem to 

be something different from the trees, animals, plants or stars. In what they 

create, there is no difference between man and woman. With that kind of 

duality, they are able to create the wizard of the crow and its power. Before 

Nyawira, Kamiti was unaware of his powers, and also Nyawira became more 

powerful and became a healer and storyteller after he knew Kamiti. So, The 

Wizard of the Crow emerges as a being with two genders.  

The Museum of Arrested Motion where animals and objects freeze in 
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motion, and which, “would change colors dramatically, depending on the 

intensity and angle of the sun” (Thiong’o, 2017, p. 443) is another surreal 

scene read as mundane. The contradiction between good and evil is pictured 

in the effluvia that comes from money, as this description remarks: “The 

putrid smell was most intense where the bags of money stood like three 

guardians of evil stopping him [Kamiti] in his tracks. He felt weak, faint, and 

held on to a wall” (Thiong’o, 2017, p. 188). 

In WOC, the extraordinary descriptions create a didactical approach for 

the reader. The abstractness in narration shakes the perception of reality. In 

this way, magical realist narration improves its style with its didactic 

function. In oral narratives, these characteristics are concentrated, deepened 

stylistic and literary expressions transmitted in a covered style.  When 

Tajirika, the Ruler and Sikiokuu gain a mouth at the back of their heads, the 

ogres in oral culture is mentioned instantly. “This displacement serves to 

punctuate the greed of post-independence leadership, while asserting the 

African narrative tradition” (Maina, 2007, p. 72). 

The Wizard, in the text, is a primary metaphor. Kamiti, the Wizard of the 

Crow, is a crucial character for both in presentation and in practice of the 

craft. Kamiti becomes the embodiment of Ngugi. He is the representative 

image of the writer in a postcolonial, neo-imperial state. This mirroring 

action is connected to the writer’s role on reflecting the negative sides of the 

people with power, and also it enables the society to focalize the most 

salacious thoughts and desires. Tajirika, Sikiokuu, and the Ruler, the 

alienated elites, suffer from the disease of words. The word “if” gets stuck in 

their throats, and the wizard is the only one, that can help them confront their 

most unspeakable desire: becoming white. In Detained, Thiong’o (1998, p. 

190-191) emphasizes the power and the role of the writer and points out the 

perilous nature of the calling: “for I have accepted the lot of all writers who 

try to hold a clear mirror unto the motions of human thought, human society 

and history in general”. The text in calling for the services of magical realism 

moves beyond marvelously between the real and the surreal. The writer 

becomes a mirror to reflect what goes on in the society. It is magical realism 

that prepares the writer, hereby shown as the wizard, for all kinds of 

calamities. “The writer has dual power: to reflect the evil of the ruling class, 

and to reach out to the masses and shape their conscience. Writing is thus the 

shrine to which people come to savor their images as divined by the writer-

wizard” (Maina, 2007, p. 72-73).  

Ngugi, as a postcolonial writer, has always focused on the marginalized, 

silenced and the oppressed people’s problems in his society, and Wizard of 

the Crow is not controversy to his former texts. Certainly, Nugigi’s texts 

share and maintain similarities and uniformity in themes and motifs. His 

literary canon is gathered together under an umbrella thematic foci. The most 
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outstanding motif is the journey. In Wizard of the Crow, this motif is refined 

in that instances of extraordinary flights have emerged. In two different 

examples, Kamiti’s spirit leaves his physical body, and he takes a spiritual 

journey through time and space: “he felt his whole self-lighten and he saw 

himself rise, rise and float, reaching beyond the grasp for Nyawira. He had 

left his body behind, and now a bird, he was flying freely in the open sky…” 

(Thiong’o, 2017, p. 494). The song Nyawira sings to Kamiti in his vision 

underscores this spiritual journey: 

Wake up brother spirit 

Wake up sister spirit 

If you let sleep rule over you 

Blessings will pass you by. (Thiong’o, 2017, p. 494) 

Kamiti’s spiritual journey is a discovery of the African Diaspora: from the 

pyramids of Egypt to the Caribbean islands. It is this flight that enables him 

to reconcile himself to his difficult, painful situation. “In fact Ben Okri, [a 

magical realist writer], is convinced that this art is functional to the human 

spirit for it can give back to the spirit,” “its full, rich, hidden dimensions” 

(Maina, 2007, p. 73). By focusing on a society in chaos, magical realist 

narrative style with postcolonial approach help the reader the pointlessness of 

human obsessions which are the main reason of social evils and oppression. 

In African epic traditions, spirits and other supernatural forces participate 

in the actions of the hero whom the entire society relies upon. Similarly, in 

Wizard of the Crow, the hero Kamiti holds supernatural powers. When the 

reader first meets Kamiti, he is an unemployed man deciding to become a 

beggar. His life changes dramatically after his meeting with Nyawira since 

then he turns to an active revolutionary figure against dictatorship. The 

magical realist feature of the novel appears while they are escaping from the 

police. Kamiti writes on the door “Wizard of the Crow, enter at your own 

risk” to dissuade police officer Arigaigai Gathere, called as A.G., from 

entering the room they were hiding in. However, faced with police officer’s 

insistence, he plays the role of wizard to damage A.G.’s enemies as cited in 

the following lines:  

‘You said that there are shadows crossing yours,  

Yes’.  

‘We need mirrors to see our shadows. We need mirrors to see other 

people’s shadows crossing ours. You can rent mine for two thousand, two 

hundred, and fifty Buris.’ (Thiong’o, 2017, p. 116). 

Like many other Aburririans, A.G. is a very superstitious person. When 

he is promoted to a highest rank following this divine session, he believes in 
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Wizard’s supernatural powers. Thereafter Kamiti’s fame is heard in the 

country as “there was not single bodily ill he could not heal.” (Thiong’o, 

2017, p. 274). 

3.2. The White-ache and the Black Resistance of the Characters 

Throughout the novel, the reader encounters some extraordinary events 

that cannot be explained by human reason. There is a queue without ending 

as “the motorized policeman roaming for seven days through towns near and 

around Eldares in pursuit of the end of the queue only to find that it ends 

when it begins” (Thiong’o, 2017, p. 158).  There is also the scene where the 

ruler talks nonstop for seven nights, seven days, seven hours, seven minutes, 

and seven seconds (Thiong’o, 2017, p. 496). There are the Wizard’s 

divinations and cure white-ache and his numerous astral flights. There is also 

the Ruler’s unexplained swollen body and loss of speech.     

The most common illness within Aburririan bourgeoisie is “white ache” – 

an irresistible desire to be white since whiteness means richness and power 

for them. the manager of “Marching to Heaven” project Tajirika express this 

desire as: 

“If my skin were not black! Oh, if only my skin were white!” […] As he 

looked into the future, he suddenly realized that at the rate money was 

coming in he would end up being the richest man in Africa, and the only 

thing missing to distinguish him from all the other black rich was white skin. 

He saw his skin as standing between him and the heaven of his desire. When 

he scratched his face, daemons within were urging him to break ranks with 

blackness and enter into union with whiteness. In short, he suffers from a 

severe case of white-ache (Thiong’o, 2017, p. 180). 

While narrating this problem, Ngugi reminds us the inferiority complex of 

the black people depicted by Franz Fanon in Black Skin White Masks and 

Wretched on the Earth. In an interview with Kwadwo Osei-Nyame in 2007, 

Ngugi clarifies this concept of “white ache” by referring to Fanon: 

Reading white ache my view was that the African bourgeoisie as a whole 

suffers from white ache as described by Fanon in his The Wretched on the 

Earth. Fanon sees the African bourgeoisie as having a kind of inacurable 

wish for identification with the worst aspects of the western bourgeoisie, or 

the decadent ways of the Western bourgeoisie. That is how I saw white-ache 

(p. 29). 

Therefore, while Ngugi sometimes uses a funny and satiric language to 

tell the illnesses and obsessions of Aburririans, at the same time he touches 

the real problems of people in Africa. Superiority obsession of African 

dictators is as real as the obsession of black people to be a white person. The 
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author demonstrates this reality by parodying the illness of "The Ruler". The 

Ruler is diagnosed with Self-Induced Expansion (SIE): “It seems that the 

Ruler’s body had started puffing up like a balloon, his whole body becoming 

more and more inflated, without losing the proportion of parts” (Thiong’o, 

2017, p. 469). 

His return from "America," the Ruler is depicted as an enlarged balloon-

like pregnant figure, which not only adds to the mockery but expands the 

mind-bending shift from the "real," which is further complicated by his 

giving birth to a son [Baby D.(emocracy)]. Ngugi also employs a range of 

scatological and olfactory references to identify the ruling class, where 

money is associated with stench, rotting bodies with a minister, and 

excrement with a method of escaping from imprisonment (McLaren, 2008, p. 

152-153).  

Like many African dictators, The Ruler holds all powers as the shadow of 

God on the earth. His illness cannot be scientifically diagnosed. From this 

aspect, Ngugi points out that the disease is a spiritual illness rather than a 

physical one. The Wizard of the Crow, an example of African spiritual 

healer, is called to treat this bizarre illness. The Divine Healer, Wizard 

utilizes mirror during his healing sessions. Via this magical technique, the 

wizard helps the patients to discover themselves as it is affirmed by Kamiti 

“a real reformation must be the healing of the souls, for “damaged souls 

produced damaged policies, not the other way around” (Thiong’o, 2017, p. 

62) Throughout the novel, Ngugi emphasizes the fact that the real magic is in 

the hands of the people and African people can reach the real success by 

exteriorizing their repressed will and ensuing their free actions.  

The text is replete with oral folklore as a mediating narrative structure 

that Ngugi also acknowledges his WOC as a magical realist by saying: “I 

accept the term because of its contradictory nature, realism and magic. […] 

But then you realize this has been part of the storytelling tradition of the 

world over, Africa included.” Then he adds that why chose magical realist 

narrative style because he “was tired of the realism of the Victorian novel 

which is the model that influenced early Anglophone novel” (Okorafor, 2011, 

p. 157). It is certain that several chapters labelled as magical from the time of 

Machokali and Sikiokuu ministers to Tajikira, the minister of defense in 

democracy time can be read otherwise. For instance, Tajikira himself 

combats for persistence of “white ache”. He goes to Genetica Incorporated to 

become white, to replace his black limbs to white (Thiong’o, 2017, p. 741-

742). Additionally, Kamiti’s leaving his body and flying across the word is a 

traditional yogic practice from the India his university days. Moreover, the 

center motif of magical realism is read through the Ruler’s swollen, floating 

body like a balloon and eventually his physical change-reduction to a snake-

like appearance after giving birth to Baby D. which means Democracy 
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among people in Aburiria: 

The Ruler was quite candid with the doctor. He explained that when he 

read the news from the Global Bank, he had become so angry that his body 

started to expand even more. He had called his special adviser to have 

somebody to talk to in the hope that this would ease the anger within. While 

waiting for Tajirika, he had read some more newspapers, only to feel his 

anger mount until It almost choked him, and that was when he felt himself 

lifted uncontrollably. He could not tell exactly when It started, but It was 

definitely when he was already in the air that his tummy began to ache. At 

first the pain was manageable, but now It had become unbearable (Thiong’o, 

2017, p. 652) 

The Ruler’s bodily changes in a grotesque way is a metaphorical 

representation of the corruption in management. However, the Ruler’s 

expansion can be read in other way that the Ruler has no power under the 

neo-colonial system and in front of the Global Bank. By hinting financial 

inadequateness and structural adjustments, magical occurrence turns into 

ordinary and creates another socio-political criticism stemming from today’s-

twenty-first century’s neo-colonial understanding in a destroyed African 

culture and the global inequality over there. It is not likely to dismiss magical 

realism in Wizard of the Crow since this would mean neglecting the political 

and social engagement of the novel and its place in a specific and local oral 

and folkloric tradition. In Wizard of the Crow, magical elements are 

explicitly placed within cultural, local, historical and political context. Thus, 

the reader needs to give attention to these specific elements from a real point 

of view in order to be able to criticize the side effects of neo-colonial system 

over ravaged Africa rather than accepting this narrative style as an exotic or 

something attentive. 

In order to keep an eye on the enemies, some ministers resort to plastic 

surgery in West. One minister has his eyes “enlarged to the size of electric 

bulbs”, while a rival's ears are made “larger than a rabbit's”.  

The story goes that Markus used to be an ordinary member of Parliament. 

Then one day he flew to England, where under the glare of publicity he 

entered a major London hospital not because he was ill but because he 

wanted to have his eyes enlarged, to make them ferociously sharp, or as he 

put it in Kiswahili, Yawe Macho Kali, so that they would be able to spot the 

enemies of the Ruler no matter how far their hiding places. Enlarged to the 

size of electric bulbs, his eyes were now the most prominent feature of his 

face, dwarfing his nose, cheeks, and forehead (Thiong’o, 2017, p. 12) 

The Ruler who is the symbol of the corrupted politic, continues his 

usefulness to his post-cold war western allies. He puffs up like a pregnant 

balloon and he leaps out with Baby Democracy which is a cynical face of 
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multiparty politics that is applauded by the “Global Bank missionaries”. 

Wizard of the Crow is a political critique of postcolonial Africa. Although 

the author primarily addresses to the issues related to neo-colonial Africa in 

his book, at the same time he shares his opinion on ecologic and global issues 

with the reader by using a humorous language. While referring to the 

supernatural, satire and magic, Ngugi interrogates and condemns the meaning 

of the “real” as a notion created by white master narratives. The author instils 

a glimmer of hope for the future to the reader rather than being a pessimist 

while he is presenting alternative solutions for the problems through the 

personality of Wizard and questioning the concept of reality. Seeing the 

novel from this aspect as a book that only articulates the problems of Africa 

and the world humorously would be an incomplete analysis. Even though the 

wonderful descriptions about the nature, African folklore and ballads remind 

us the pre-colonial era, extraordinary love between Kamiti and Nyawira, the 

companionship and the resistance people show under the roof of “movement 

of Voice of the People” present an optimist scene about the future of Africa. 

From this point of view, the message which the author conveys to the reader 

is clear: Making the Black Continent a Green one again is in your hands: but 

of course, you should believe, desire and endeavor. 

4. Speaking the Unspoken: The History of Slavery in Beloved 

4.1. Magical Realism as a Postcolonial Narrative Technique in Beloved 

Toni Morrison was born in 1931, in Lorain, Ohio. Her novel Beloved 

(1987) brought the Pulitzer prize to her. Morrison is also the first African-

American woman who wins 1993 Nobel Prize in Literature due to her 

contributions to literature. Her novels are known for their epic themes, 

exquisite language and richly detailed African-American characters who are 

central to their narratives. Morrison criticizes historical issues and try to 

recover negative effects of slavery by using magical realism in her novels, 

The Bluest Eye (1970), Sula (1973), Song of Solomon (1977), Beloved 

(1987), Jazz (1992), Love (2003) and A Mercy (2008).  

Magical realism, a major literary device in Toni Morrison’s Beloved is 

likely to be recognized as a decolonizing agent in a postcolonial context. 

Morrison takes advantages of realism and magic in Beloved in order to 

struggle with the assumptions of a dominant colonialist manner. Thus, 

magical realism is used as a strong and effective method to represent the 

postcolonial experience of African-American ex-slaves in the United States. 

It also provides “an alternate point of view to Eurocentric accounts of reality 

and history to attack the solidity of Eurocentric definitions and as a 

consequence to portray the hidden and silenced voices of numerous enslaved 

generations of African-Americans in the history of United States” (Razmi & 
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Jamali, 2012, p. 111). 

It seems that African American oral culture and mythology exceedingly 

influence Toni Morrison’s stories. She basically forms her magical realism 

on the belief system of the African American cultural group. In Beloved, the 

cruelty of slavery, the untold truths about the white slave-owners and the 

little heard or ignored history of the black slaves in North America are 

reinterpreted by Morrison with magical realist technique. She gives an 

alternative history from the perspective of the slaves. The story does not only 

talk about the protagonist Sethe, who killed her daughter in order to free her 

from slavery, but also the complex story of all the other slaves and their 

search of freedom, identity and home. Beloved, the ghost of Sethe’s 

murdered daughter, is the magical realist device that Morrison uses to 

visualize the collective memories of black community. Beloved allows not 

only Sethe but also the other ex-slaves around her tell their past stories from 

their perspective and create their own version of history, and in this way they 

are able to search for their identity which was lost through slavery.  

In a magical realist fiction, because the ghosts appear as an ordinary 

presence in daily life, “they foreground magical realism’s most basic concern 

-- the nature and limits of the knowable -- and they facilitate magical 

realism’s critique of modernity” (Zamora, 1997, p. 498). Zamora additionally 

indicates that the ghosts “embody the fundamental magical realist sense that 

reality always exceeds our capacities to describe or understand or prove and 

that the function of literature is to engage this excessive reality, to honor that 

which we may grasp intuitively but never fully or finally define” (Zamora, 

1997, p. 498). The existence of a ghost in Beloved is a dissident reaction to 

what has been told by the dominant class since it bothers “the scientific and 

materialist assumptions of Western modernity: that reality is knowable, 

predictable, controllable” (Zamora, 1997, p. 498). Furthermore, the return of 

the dead girl, Beloved, in the novel is an action to revive the past slavery 

once again from the other’s side. In this way, Morrison deals with the little 

heard stories of slavery and makes them focalized. Through the spirit of a 

woman, Morrison explicitly refers to the slave ships in Middle Passage and 

the “Sixty Million and more”. In a monologue Beloved comes up with an 

explanation of slave ship experience: 

I am always crouching the man on my face is dead . . . in the beginning 

the women are away from the men and the men are away from the women 

storms rock us and mix the men into the women and the women into the men 

that is when I begin to be on the back of the man for a long time I see only 

his neck and his wide shoulders above me . . . he locks his eyes and dies on 

my face . . . the others do not know that he is dead (Morrison, 2016, p. 211-

212) 
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Beloved starts to speak about where she comes from when Denver wants 

to learn. She says: “Dark” place: “Hot. Nothing to breathe down there and no 

room to move in… A lot of people is down there. Some is dead” (Morrison, 

2016, p. 92). The way she describes the place can be a reference to one of the 

slave ships in the Middle Passage. On those ships, slaves were put in a very 

small place together in dark. Breathing was a torture since it was too hot and 

the smell was sickening. Men, women and children were shipped in bad 

conditions. They were deprived from enough food, drink and room. There 

was never enough water to drink and when “some water was brought; it was 

then that the extent of their sufferings was exposed in a fearful manner. They 

all rushed like maniacs towards it. No entreaties or threats or blows could 

restrain them; they shrieked and struggled and fought with one another for a 

drop of this precious liquid, as if they grew rabid at the sight of it” (Razmi & 

Jamali, 2012, p. 113). When Beloved was excessively thirsty when she 

comes out of the water: “She said she was thirsty … the woman gulped water 

from a speckled tin cup and held it out for more. Four times Denver filled it 

and four times the woman drank as though she had crossed a desert” 

(Morrison, 2016, p. 64). Thus, Morrison unveils the ugly truth about black 

slavery from the black point of view rather than the already told versions. 

In order to retell the truths about black history, Morrison concentrates on 

African American oral culture because the application of legend, myth and 

folklore is one of the most intriguing elements of magical realism. Morrison 

tries to reestablish the lost culture and identity of her ancestors during slavery 

by depicting oral myths belonging to African American oral culture in 

Beloved which makes the text become a political one. Although the African 

American writers in literature have been exposed to othering and 

displacement until the end of the twentieth century, Morrison and novelists 

like her contribute to redefining African American’s place and their presence 

in literature. The absence or invisibility is a narrative strategy in African 

American literature since it is a relation to between the suppressed and the 

oppressor or the supernatural and real. As Rosemary Jackson states: 

[…] ghosts offer an alternative to the established reality, celebrating the 

diversity of the real. Literature must be pluralist, in the same way as society 

should be, as Morrison claims. This implies the relativization of truth and 

reality; there is not one single reality but several realities, nor is there a single 

truth but several truths. On the other hand, the recurrent journeys into the past 

through ancestral characters and ghosts entail the breaking of a linear 

narrative prescribed by the Western literary canon (Razmi & Jamali, 2012, p. 

114). 

“African American oral culture and mythology adapted from West 

African culture” have an impact on Morrison’s narration (Bowers, 2010, p. 

55). In Beloved, the reader is surrounded by the myths, and rituals of black 
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culture. According to Morrison, the ancestral myths are the only way to hold 

on to black culture. Thus, magical realism is the most appropriate narrative 

strategy for Morrison to revive black folklore instead of contributing the 

already constructed Western beliefs on blacks. Beloved character is likely to 

be inspired by abiku of West African Yoruba mythology. 

According to West African Yoruba mythology, a mother can give birth to 

her former child who was dead before and this child is called as abiku. This 

term now is used as an implication to the spirits formed in children who die 

and be reborn recurrently. According to Brenda Cooper, “[it] is the willful 

spirit child, who masquerades as human baby, only to recurrently die and be 

re-born, causing grief and mischief among the living … its issue is a 

commentary on the health of the human condition” (Cooper, 1998, p. 50). 

According to West African Yoruba mythology, a mother can give birth to her 

former child who was dead before and this child is called as abiku. This term 

now is used as an implication to the spirits formed in children who die and be 

reborn recurrently. Cooper renders that “[it] is the willful spirit child, who 

masquerades as human baby, only to recurrently die and be re-born, causing 

grief and mischief among the living … its issue is a commentary on the 

health of the human condition” (Cooper, 1998, p. 50). Because of its 

ambiguous existence, Beloved can be interpreted as an abiku baby.  

In the novel, Beloved is introduced as a returned dead baby ghost into the 

place of her family. Morrison starts the novel with the words: “124 was 

spiteful. Full of a baby’s venom” (Morrison, 2016, p. 3). The narrator 

indicates that “the women of the house knew it and so did the children” (p. 3) 

and Sethe’s two sons left the house “as soon as two tiny hand prints appeared 

in the cake” (p. 3). According to the sayings about abiku children, they are all 

the time hungry and thirsty since they have no stomach. So that, they have 

the urge of eating constantly because they are not familiar with being full. “It 

was as though sweet things were what she was born for. Honey as well as the 

way it came in, sugar sandwiches, the sludgy molasses gone hard and brutal 

in the can, lemonade, taffy and any type of dessert Seth brought home from 

restaurant” (Morrison, 2016, p. 68-69). 

Morrison with her narrative strategy in Beloved, constructs a new point of 

view about Western/indigenous binary. She questions the binary oppositions 

between the suppressed and the dominant in her society by using magic and 

real together. Moreover, she uses political implications that rearrange the 

power holder from the colonizer to the colonized like in postcolonial texts. 

By doing so, Morrison’s Beloved becomes an alternative history or revision 

of the assumptions of Western culture.  
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5. Conclusion 

This study examines the concept of magical realism and its role in 

understanding the changes that can occur is post-colonial periods.  This 

concept was analyzed in two particulars – the Wizard of the Crow and 

Beloved.   

Magical realism is a technique to show the dichotomy between two 

different systems. Although it was first used a century ago, it was been 

employed more in the last forty years as it is adaptable to a wide variety of 

art.  The study traced the first use of the term in Germany, then its expansion 

to Italy and then to the rest of the world, demonstrating that it has 

multicultural and international applications.   Although the concept was not 

precisely defined for decades, it is now understood to be a method to contrast 

reality and fantasy.  In that vein, magical reality is a way to show the way 

from how things are to the way that they could be.  It has become particularly 

useful in postcolonial societies where magical realism used in literature can 

then become a method to display the road to addressing social concerns, as it 

was used in the Wizard of the Crow and Beloved.   

In Wizard of the Crow, written by Ngugi Wa Thiong’o in the setting of 

post-colonial Kenya, magical realism was used as a way to show the loss of 

native culture.  Ngugi is one of several African writers with political 

aspirations and uses magical realism to lament the loss of Africa traditions. In 

particular, Ngugi uses his novels to show how colonialism destroyed Africa’s 

pluralistic and communal structure in favor one more conducive to the 

Western world.  Through the use of literature, he shows that colonization 

through churches and their missionary schools has created an African elite at 

the cost of African identity.  One way he drives this point home is to not 

write in English, the language of the colonizers, but instead to write in 

Gikuyu, a native Kenyan language.  The Wizard of the Crow is set in a 

fictional land led by the powerful Ruler but the comparisons with colonial 

Kenya seem clear.  The Ruler builds a skyscaper to be remembered while the 

people lack the basics of life.  While showing this and other disparities, 

Ngugi uses African symbols to appeal to the cultural heritage of Kenya. After 

the death of the Ruler, the country remains in chaos while the two main 

characters try to reach true democracy.  The comparison here is that even 

after colonialism itself is gone, the lingering effects in the name of 

globalization are still holding Africa, including Kenya, back from achieving 

its true potential.    

The second novel analyzed is Beloved by Toni Morrison.  In this work, 

Toni uses magical realism to highlight the history of slavery in the United 

States.  Similarly to Wizard of the Crow, native culture and mythology are 

used to illustrate the points.  Toni is particularly effective in using vivid 
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descriptions to illustrate her points about the suffering of the slaves on the 

way to the United States to Africa.  Toni uses African oral history, with its 

use of legend, folklore and myth, to highlight the strengths of magical realism 

in arguing for a better reality. 

In summary, this article has examined the literary use of magical realism 

as an effective tool to contrast two opposing points of view – such as reality 

and fantasy.  By examining two novels written by renown authors - Wizard of 

the Crow by Ngugi Wa Thiong and Beloved by Toni Morrison – 

extraordinary use of magical realism was found to highlight the difficulties of 

African people leaving the evils of colonialism and slavery behind as they 

struggle into the future. 
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Özet 

Anadolu insanı konar-göçer hayatından başlayarak günümüze gelinceye 

dek günlük yaşantısı içinde önemli bir yer tutan yer yaygısı, duvar halısı veya 

kilimi, yastık, minder vb. dokumaları evini döşemek için kullanırken, yük 

sarma, taşıma ve muhafaza etme gibi amaçlara yönelik fonksiyonel kullanım 

eşyalarını da benzer dokuma teknikleriyle üretmiştir. 

Tarım ve hayvan besiciliğine dayalı bir yaşam tarzını benimsemiş olan 

Sivas'ın köylerinde, bu yaşam biçimine uygun olarak köy kadını, beslediği 

küçükbaş hayvanının yapağı yününü yıkayıp, taradıktan sonra ip eğirmiş, onu 

doğal boyalarla renklendirmiş, sonrasında da ihtiyaçları doğrultusunda beğeni 

ve zevkini sergileyen kilim, halı, cicim, zili, sumak vb. tekniklerde 

birbirinden farklı dokuma ürünleri ortaya koymuştur. 

Koyunu ve keçisini meraya otlaması (yaylım) için götürecek çobana azık 

koymak, tarlada çalışan ırgata yemek ve ayran göndermek, bir yerden başka 

bir yere seyahat ederken gerekli gördüğü eşyalarını yanında taşımak, dikiş 

malzemelerini saklamak, kimi zaman ise çamaşırlarını içine koyarak 

muhafaza etmek maksatlı tezgâhta dokuduğu torba ve heybeleri kullanmıştır. 

Düz dokuma yaygı teknikleri ile üretilen heybeler her ne kadar halı heybeler 

kadar kıymetli görülmese de yine de evlenecek çağa gelen gençlerin önemli 

çeyiz eşyaları arasında daima bulunmuştur.  

Bu bilgilerden yola çıkılarak, farklı zamanlarda Sivas merkez ve 

köylerinde yapılan araştırmalar neticesinde tespit edilen heybe ve torba 

dokumalar, teknik, desen, kompozisyon, renk ve malzeme nitelikleri 

açısından incelenmiştir. Kaynak kişilerin de verdiği bilgilerden 

faydalanılarak bu türlü dokumaların, Anadolu dokuma kültürü içindeki yeri 

ve önemi anlatılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Heybe, Torba, Desen, Dokuma Tekniği, Tezgâh. 
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Weaving Techniques of Saddlebag and Sack with "Zili" And 

"Cicim" Techniques Indigenous To Sivas Region 

Abstract 

Since nomadic living until today, Anatolian people used weavings such as 

rug, gobelin and tapestry, pillow and cushion, etc. Taking a great importance 

in their daily life to furnish home and also produced functional things with 

the same weaving techniques to cover, carry and protect loads. 

A countrywoman living in Sivas villages adopting lifestyle based on 

agriculture and husbandry, after scouring and roving the wool of the small 

cattle that she bred, spun it and coloured differently with natural paints and 

thereafter weaved various productions with "rug", "carpet", "cicim", "zili", 

"sumak" etc. techniques displaying her pleasure, in accordance with that way 

of life and her requirements. 

She used the saddlebags and sacks that she wove on the loom to put food 

for shepherd taking sheep and goats to pasture, to send food and ayran 

(buttermilk) to labourer, to carry necessary things with him/herself, to keep 

sewing materials and sometimes to keep and protect clothes. Saddlebags 

produced with flat woven mat style, even though are not seen as valuable as 

carpet bags, they are always among the important dowry items of young 

people who come to the age of marriage. 

Based on this information, the saddlebags and sack weaves, which were 

determined at the result of the researches carried out in Sivas center and 

villages at different times, were analysed in terms of technique, pattern, 

composition, color and material qualities. The place and importance of such 

weavings in Anatolian weaving culture were tried to be explained by using 

the information given by the source people. 

Key Words: Saddlebag, sack, pattern, weaving technique, loom.  

1. Giriş 

Anadolu'nun toprak bakımından ikinci büyük kenti olan Sivas'ta, tarihin 

ilk devirlerinden itibaren yerleşim başlamıştır. Stratejik konum bakımından 

önemli yolların kesişme noktasında bulunan Sivas, küçük bir kale 

konumunda iken Hititlerle birlikte şehirleşmeye başlamış, sırasıyla Roma, 

Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük devletlerin hâkimiyetine girmiştir 

(S. Ünalan 2004: 39). Tüm bu siyasi gelişmelerin beraberinde getirdiği nüfus 

hareketliliği yörenin kültürel dokusunu değiştirmekle kalmamış aynı 

zamanda zenginleşmesine de katkı sağlamıştır.  

XII. yüzyılda Selçuklu Devletinin idaresine girmesiyle birlikte Türk 
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kültür ve düşüncesinin önemli merkezlerinden biri haline gelen Sivas’ta diğer 

el sanatları ile birlikte dokumacılık faaliyetleri de ileri düzeye ulaşmıştır. 

Nüfusun kırsal kesimde yoğunlaşması ve yılın yarıdan fazlasında ağır kış 

koşullarının hâkim olması sebebiyle, tarım faaliyetlerinin durduğu bu aylarda 

yöre insanı, çeyiz veya ek gelir kaynağı sağlamak amacıyla dokumacılığa 

yönelmiştir. 

Halk yetiştirdiği koyunundan ürettiği yün iplikle, halının yanı sıra, düz 

dokuma yaygı tekniklerinde büyük boyutlu yer yaygıları, duvar kilimi 

(farda), yük örtüsü (perde), yastık, minder, çuval, heybe, torba vb. eşyalar 

dokumuştur. Özellikle, Sivas'a bağlı Şarkışla, Altınyayla (Tonus), Divriği, 

Zara, Hafik, Gürün, Refahiye, Yıldızeli yörelerine ait düz dokuma yaygılar 

renk, kalite, motif ve desen tasarımları ile dikkat çekmektedir. 

Yöreye ait düz dokuma yaygılarda kırmızının tonları, lacivert, mavi, 

kahverengi, yeşil, bordo, hardal sarısı, turuncu, siyah, beyaz, doğal bej ve gri 

renklerin hâkim olduğu görülmektedir. Bu dokumalarda, tek renk zemin 

üzerine farklı renklerle desen yapılabileceği gibi, birden fazla renkten oluşan 

zemin üzerine yine farklı renklerle de desen oluşturulabilir. Dikdörtgen veya 

eşkenar dörtgen şekillerden oluşan geometrik motifler ile figürlü, nesneli, 

bitkisel, yazı vb. farklı karakterdeki bezemeler sıklıkla kullanılır. Motifler 

Anadolu'nun birçok yöresindekine benzer akrep, kurtağzı (kurt izi), 

koçboynuzu, eli belinde (eli böğründe), pıtrak (bıtırak), saç bağı, tarak, ibrik 

(ıbrık), suyolu (sığır sidiği), çengel, bukağı, muska, sandık, pençe, kılıç, 

yıldız, çalma, kıvrım (gıvrım), kayma (gayma), canavar izi, göz, boncuk, 

hızar dişi gibi isimler alır. 

Türk yaşam biçiminin hâkim olduğu her yerde karşımıza çıkan halı ve 

düz dokuma yaygılar, iklim ve diğer etkenlerden doğan temel ihtiyaçları 

karşılamak maksadı ile üretilse de Anadolu kadını ürettiği dokumalara 

duygusunu nakış nakış aktararak zanaatı sanata dönüştürmeyi başarmıştır. Bu 

açıdan Sivas, yüzyıllar ötesinden getirdiği dokuma geleneğini, günlük 

yaşantısının her aşamasında ihtiyaç duyduğu birbirinden farklı eşyalar 

üretmekte değerlendirmiştir. Büyük boyutlu yer yaygıları dışında, giyecek, 

yiyecek ve her türlü erzakını da heybe, torba, çuval ve mafraş benzeri 

dokuma ürünler kullanarak muhafaza etmiş, bir yerden başka bir yere 

taşımıştır. 

İster halı ister düz dokuma yaygı teknikleriyle üretilmiş olsun heybeler; 

karşılıklı birer adet torbanın (heybe gözü) birbirine “heybe ağı” denilen bir 

ara parça yardımıyla birleştirilmesi sonucu meydana getirilirler. Her bir 

torba, yaklaşık 35x45 ila 45x50 cm. ölçülere sahiptir. Heybeler at, eşek gibi 

binek hayvanlarının terkisinde veya insanların omuzlarında taşınmaya uygun 

dokunur. Eyer heybesi, tohum heybesi (hurç), pazar heybesi gibi büyük 

boyutlu heybeler hayvan sırtına uygun dokunurken, daha küçük boyutlu 
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heybe ve torbalar ise insanların kullanımına uygundur. Atın terkisine veya 

eşek sırtına atılan heybelerin üretiminde düz dokuma yaygı tekniklerinden, 

sık nakışlı cicim, seyrek nakışlı cicim, zili ve kilim tekniği sıklıkla tercih 

edilir. Hayvan heybelerinin ağ kısımları uzun tutularak, kimi zaman buraya 

yapılan açıklıktan eyer kaşına geçirilir. İnsan heybeleri ise tek omuzda 

taşınabileceği gibi, ağ kısmına yapılan açıklıktan (ilik-yarık) boyuna 

geçirilerek de kullanılabilir. Böylece heybenin bir gözü ön tarafa diğer gözü 

sırta getirilerek yükün omuzlara eşit dağılması sağlanır.  

Heybenin arka yüzü genellikle düz dokuma yaygı tekniğinde, ön yüzü 

halı veya düz dokuma yaygı tekniğinde yapılabilir. İster halı ister düz 

dokuma yaygı tekniğinde yapılsın, heybe gözlerinin ön yüzü daima bol renkli 

ve nakışlı olur. Halı heybelerde her bir heybe gözünün ön yüzünü dört 

yönden çevreleyen kenar suyunun ortasına göbek-zemin motifleri 

yerleştirilirken, düz dokuma yaygı teknikleriyle üretilen heybelerde gözün alt 

ve üst kenarına iki yatay bordür veya dörtkenarında desenli zemini 

çevreleyen bir kenar suyu ya da her ikisi birlikte uygulanabilir. Genellikle 

heybe gözünün zeminini bezeyen desenlere bakıldığında merkezden dört 

yöne ve köşelere doğru uzayan hatlarda gelişen ¼ raportlu göl (göbek) 

motifi, ya da yatay yönde küçük bir motifin simetrik tekrarı şeklinde ilerleyen 

kenar suları görülür. İki gözün ara bağlantı dokumalarında ise heybe 

gözlerinde kullanılan dokuma tekniği veya kilim, cicim teknikli bir motifin 

tekrarı niteliğinde daha basit nakışlara yer verilir.  

Heybe ve torbalar içine eşya konulup muhafaza etmekte ve taşımakta 

kullanılan dokuma ürünler olsa da diğer taraftan Anadolu’nun köylerinde 

insanların birbirlerine borçlarını ödemekte kullandıkları değiş tokuş aracıdır. 

Ayrıca genç kızların çeyizlik dokumaları arasında muhakkak bulunur. Genç 

kız, atının terkisine atsın diye nişanlısına heybe dokur. Kız tarafı düğünlerde 

gelen hediyelere (yol-töre) karşılık, hediyenin pahasına ve kişinin akrabalık 

derecesine göre çok sayıda dokuma heybe hazırlar. Halı heybeler zenginlik 

işaretidir, varlıklı kişiler kullanır. Orta halli vatandaş heybesini yünden, daha 

mütevazi durumdakiler ise kıl veya pamuktan dokur. 

Heybe ve torba dokumalar, kullanım amacı, malzeme, teknik, desen 

bakımından yörelere göre büyük farklılar içermese de bazen nakışlara verilen 

isimler ile dokuma yapılırken kullanılan isimlendirmeler farklı olabilir. Sivas 

yöresinde heybelerin kenarları, "balıksırtı" görünümünde, "kürkleme" denilen 

süslü dikişlerle birleştirilir. Heybenin cep ağzı ile ara parça sınırına çok katlı 

tek veya birkaç renkli bükümlü iplikten eşit aralıkla halka şeklinde örme 

ilikler yapılır. Bu örme halkalar karşılıklı ve sürekli birbiri içinden geçirilerek 

cep ağzı kilit sistemi oluşturulur. Heybenin kenar bölümüne gelindiğinde de 

en sona kalan iliklerin birkaçına birden küçük bir asma kilit takılır. Bu işleme 

yörede "kit" adı verilir (K. Eminoğlu 2017). 
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Heybeler gibi sık görülen bir diğer dokuma çeşidi de torbalardır. Omuza 

takılarak taşınabilmesi için elde örülen uzun şerit sapları bulunur. Torbaların 

desenleri de heybe cep yüzü desenleri ile benzerlik gösterir. Heybenin 

kullanıldığı yerlerde ama özellikle, azık taşımada ve ev süslemesinde 

değerlendirilir. Koyun güden çobanlar veya tarlaya gidenler azıklarını 

(yiyecek-içecek), omuzlarına aldıkları torbalarında taşırlar. Ev süslemesinde 

ise, oda içinde, sergen denilen ahşap raflara kap-kacak dizilir, saçağa da torba 

asılır. Yeni evlenenlerin çeyizi arasında torba da mutlaka bulunur (B. Deniz 

2000: 85-86).  

2. Makale Kapsamına Alınan Heybe ve Torba Dokumalarının Teknik 

Özellikleri 

Heybeler ve torbalar halı veya düz dokuma yaygı tekniklerinden birisiyle 

dokunur. İlikli kilim tekniğiyle dokunanları, içine eşya konulduğunda 

dayanıksız olacağından fazla tercih edilmez. Çoğunlukla güzel görünmesi 

için zili ve cicim tekniğinde dokunur (B. Deniz 2000: 86). 

İki veya daha çok iplik grubunun çeşitli şekillerde birbiri arasından, 

altından üstünden geçirilerek meydana getirilen ürüne zili dokuma denir. Zili 

dokuma çözgü çiftlerine uyulmayarak üç üstten bir alttan, motiflerin içini ve 

dışını değişik renklerle tamamen doldurarak yapılan düz dokuma tekniğidir 

(M. Yıldırım; Z. Baylan 2010: 417). 

Zili, görünüş açısından cicime benzese de teknik açıdan çok farklıdır (B. 

Deniz 2000: 81). Cicime nazaran daha kaba ve kalın bir görünüme sahip 

zilide, dokuma tekniği elverişli olmadığından çok çeşitli desenler yapılamaz. 

Kullanılan bezemeler çoğunlukla geometrik formludur ve dokumalardaki 

motiflerin anlamları bölgelere göre farklılık gösterir. Zili dokuma, düz zili, 

çapraz zili, seyrek zili, damalı zili ve konturlu zili olmak üzere beş farklı türe 

ayrılır. 

Cicim tekniğinde olduğu gibi desenler atkı ipliklerinin arasına atılan 

desen iplikleri ile oluşturulur. Desen ipliği sıra boyuna 2 üst 1 alt, 3 üst 1 alt 

gibi atlamalarla geçirilir. Atlamalar sonraki sıralarda üstü üste gelecek 

şekilde tekrarlanarak devam ediyorsa düz zili, her sırada desen ipliği bir 

çözgü yan tarafa kaydırılarak dokunuyorsa çapraz zili olarak isimlendirilir (T. 

Onuk vd. 1998: 33). Düz bez dokuma üzerine 3 üst 1 alt veya 5 üst 1 alt 

şeklinde atlamalı yapılarak ufak motifler oluşturuluyorsa seyrek zili, dama 

taşı gibi 2 üst 1 alt ya da 3 üst 1 alt atlamalarla dokunup bütün motiflerin 

içleri dolduruluyorsa damalı zili olur. Konturlu zili ise iki ve üçlü atlamalarla 

kontur halinde desenlerin meydana getirildiği zili türüdür (M. Yıldırım; Z. 

Baylan 2010: 419). 

Cicim ise, bez ayağı dokumaların üzerine renkli ipliklerle yapılan bir tür 
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düz dokuma yaygı tekniğidir. Cicim tekniği büyük boyutlu yaygıların yanı 

sıra örtü, heybe, çuval gibi eşyaların yapımında sıklıkla kullanılmaktadır. 

Cicim, desenlerin uygulanışı bakımından üç ayrı teknik özellik gösterir. 

Bunlar, atkı ve çözgü yüzlü bez ayağı (düz dokuma) cicim, sarma motifli 

cicim ve çözgü yüzlü cicimdir. Sarma motifli cicimler, düz bez ayağı dokuma 

yapılırken, renkli desen iplikleri çözgüler üzerine sarılarak elde edilir. Sarma 

motifli cicimlerde bazen desenler seyrek işlenebilir, bu tür örneklerde desen 

ipleri iki çözgü üzerine sarılır ve sonuçta seyrek motifli cicim oluşur. Bazen 

de desen sık verilir. Bunlara da sık motifli cicim denir. Sık motifli cicimlerde 

çözgü, atkı ve desen ipleri daha kalındır ve desen ipleri üç tek çözgüye sarılır 

(B. Deniz 2016: 61-65). Yörede cicime “çalma”, bu teknikle dokunan 

heybelere de “çalma heybe” denir.  

3. Sivas İline Ait Heybe ve Torba Dokuma Örnekleri 

 

Resim 1: Sivas-Kangal yöresine ait zili heybe. 

 

Resim 1a: Sivas-Kangal yöresine ait zili heybenin arkadan görünüşü. 

XX. yüzyıla tarihlenebilen zili teknikli heybe Sivas-Kangal yöresine 

aittir. İnsan kullanımına elverişli şekilde dokunan heybenin çözgüsü pamuk, 

atkı ve desen iplikleri yündür. Arkası kilim (bez ayağı) tekniğinde yörede 

"çubuklu-çıbıklı" ya da "tahtalı" diye adlandırılan enine şeritler halinde 

dokunmuştur. Heybenin gözleri 45x50 cm., heybe ağı ise 45x38 cm. 

boyutlarındadır. Heybenin iki yanında boyuna giden kenar suyuna kırmızı 

renkte "çengel" motifi işlenmiştir. Siyah zeminli heybe gözleri ve heybe 
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ağının tüm yüzeyi farklı renklerde içine “koçboynuzu” motifi yerleştirilmiş 

“pıtrak” motifleriyle bezenmiştir. Heybenin kenarları yörede "kürkleme" adı 

verilen dikiş tekniği ile birleştirilmiştir. 

 

Resim 2: Sivas-Divriği yöresine ait zili heybe. 

 

Resim 2a: Sivas-Divriği yöresine ait zili heybenin arkadan görünüşü. 

XX. yüzyıla tarihlenebilen zili heybe örneği, Sivas-Divriği yöresine aittir. 

Heybenin atkı ipliği pamuk, çözgü ve desen iplikleri yündür. 50x50 cm. cep, 

50x42 cm. heybe ağı boyutlarıyla, insan kullanımına uygundur. Heybenin 

arkası kilim tekniğinde, enine dar şeritler halinde dokunmuştur. Heybe ağının 

bulunduğu bölümde de devam eden, yörede "çubuklu-çıbıklı" ya da "tahtalı" 

denilen ve yol yol görünen desenlerin kenarları kırtışlı-kertikli bir görünüme 

sahiptir. Bu desene ise yörede "hızar dişi-hızar ağzı" denilmektedir. Zili 

tekniğindeki heybe gözlerini dört taraftan ardı ardına iki sıra halinde ince 

kenar suyu çevrelemektedir. İçteki kenar suyunun içine atlamalı olarak 

"çengel" ve "pıtrak" motifleri işlenmiştir. Dıştaki kenar suyu bir çizgi 

şeklinde olup üzerine yan yana "kurt izi" motifleri sıralanmıştır. Heybe 

gözlerinde kenar sularının ortasında kalan zemin boşluğu "koçboynuzu ve 

akrep" motifi ile bezenmiştir. 
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Resim 3: Sivas-Divriği yöresine ait zili-cicim çantanın ön ve arkadan 

görünüşü. 

 

XX. yüzyıla tarihlenebilen zili-cicim tekniğindeki azık torbası, Sivas-

Divriği yöresine aittir. Torbanın çözgüsü pamuk, atkı ve desen iplikleri 

yündür. 40x40 boyutlarındaki torbanın, arka tarafı kilim tekniğinde farklı 

renklerde dokunmuş enine şeritlerden oluşmaktadır. Torbanın alt ve ağız 

kısmına kilim tekniğinde dokunmuş üçer şerit üzerine, cicim tekniğinde 

"pıtrak" ve yörede "boncuk" olarak adlandırılan motifler yan yana 

sıralanmıştır. Zemini dört taraftan iki sıra halinde ince kenar suyu 

çevrelemektedir. İçteki kenar suyunun içine ardı ardına "çengel" motifleri 

sıralanmıştır. Dıştaki kenar suyu ince bir şerit halinde olup üzerine "kurt izi" 

motifi yan yana sıralanmıştır. Kenar sularının ortasında kalan boşluk, zili 

tekniğinde "kurtağzı-kurt izi" motifleri ile dolgulandırılmıştır. Bu motiflerin 

arasında kalan küçük boşluklara "göz" motifleri işlenmiştir. Torbanın saç 

örgüsü şeklinde örülmüş, uçları püsküllü bir kulpu bulunmaktadır. 

 

Resim 4: Sivas yöresine ait zili heybe. 

Zili heybenin, çözgü ve atkısı pamuk olup, desen iplikleri yündür. XX. 

yüzyıla tarihlenen heybenin arka yüzeyi tek renk bez ayağı tekniğinde 

dokunmuştur. Heybe gözleri 40x32 cm., heybe ağı 40x24 cm. 

boyutlarındadır. Heybe gözlerinin uzun kenarlarında suyolu motifi kenar 
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suyu olarak işlenmiş, arada kalan zemine üçgen şekilli motifler karşılıklı 

gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu motiflerin arasında kalan boşluklara 

"pıtrak" motifleri yerleştirilmiştir. Heybe gözünün alt ve üst kenarlarına "saç 

bağı" motifleri yan yana sıralanmıştır. 

 

Resim 5: Sivas yöresine ait cicim-zili heybe. 

Cicim ve zili tekniği bir arada kullanılarak dokunmuş heybenin çözgüsü 

pamuk, atkı ve desen iplikleri yündür. Yöreye ait olduğu öğrenilen heybe 

XX. yüzyıla tarihlenmektedir. 35x35 cm. cep boyutlarına sahip heybenin 

ağında açıklık bırakılmamıştır. Tek omuz üzerine alınarak kullanılan 

heybenin arka yüzeyi bez ayağı tekniğinde dokunmuştur. Heybe gözlerinin 

alt ve ağız kısımlarına biri diğerinden daha geniş, enine ikişer kenar suyu 

yapılmıştır. Dıştaki geniş kenar sularının içlerine cicim tekniğinde 

"koçboynuzu" ve "pıtrak" motifleri birer atlamalı şekilde dokunmuştur. İçte 

kalan daha ince kenar sularından birinin içi "sığır sidiği", diğerinin içine de 

"göz" motifleri yerleştirilmiştir. Heybe gözünün kenar sularının arasında 

kalan boşluğa ise zili tekniğinde büyük boyutlu "koç boynuzu" motifleri 

dokunmuştur. 

 

Resim 6: Sivas yöresine ait cicim heybe. 

Cicim tekniğiyle dokunmuş heybenin çözgüsü pamuk, atkı ve desen 

iplikleri yündür. Yöreye ait olduğu öğrenilen heybe XX. yüzyıla 

tarihlenmektedir. 36x35 cm. boyutlarındaki cepleri ile heybe küçük 

boyutludur. Heybenin arka yüzeyi tek renk bez ayağı tekniğinde 

dokunmuştur. Heybe gözlerinin alt ve ağız kısımlarına enine ikişer kenar 

suyu yapılmıştır. Dıştaki geniş kenar suyunun içi cicim tekniğinde "saç bağı", 

içteki kenar suyunun içi de "çengel" motifi ile bezenmiştir. Heybe gözünün 

uzun kenarlarına "suyolu" motifi işlenmiş, ortada kalan zemin ardı ardına 
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sıralanan "pıtrak" motifleriyle dolgulandırılmıştır. 

 

Resim 7: Sivas-Şarkışla yöresine ait cicim heybe. 

 

Resim 7a: Sivas-Şarkışla yöresine ait cicim heybenin arkadan görünüşü. 

XX. yüzyıla tarihlenen heybe Sivas-Şarkışla yöresine aittir. Çözgüsü 

pamuk, atkı ve desen iplikleri yündür. Heybenin arka tarafı "çubuklu-çıbıklı" 

veya "tahtalı" diye isimlendirilen yatay şeritler şeklinde dokunmuştur. 55x55 

cm. boyutlarındaki heybe gözlerinin yüzeyi cicim tekniğinde motiflerle 

bezenmiştir. Heybenin ağız kenarında farklı renklerde yan yana sıralanan 

dikdörtgen şekillerin içlerine birer çengel motifi yerleştirilmiştir. Cepler dört 

yönden farklı bir "çengel" motifinden oluşan kenar suyu ile çerçevelenmiştir. 

Kenar suyunun ortasında kalan boşluğa büyükçe "göz ve akrep" motifi 

dokunmuş, köşelerde kalan boşluklara ise "koçboynuzu" motifleri 

yerleştirilmiştir. 

4. Değerlendirme ve Sonuç 

Anadolu insanının günlük yaşamını kolaylaştırmak maksadıyla ürettiği 

dokumalar tarihi seyir içinde yörelere göre karakteristik özellikler oluşturmuş 

ve bu doğrultuda oluşan dokuma kültürü günümüze kadar ulaşmıştır. 

Endüstriyel gelişmelerin günümüz seviyesine ulaşmasından önce insanoğlu 

evine sereceği yer yaygısından tutun, giysiden ev gereçlerine varıncaya kadar 

kullanacağı birçok eşyasını kendi çabalarıyla üretmekteydi.  

Tarım ve hayvancılığa dayalı bir yaşam biçimini benimseyen Anadolu 

insanı, beslediği hayvanının eti ve sütü dışında kıl, yün gibi yan ürünlerinden 

de faydalanmayı amaçlaması, dokuma sanatının gelişmesinde önemli bir 
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etken olmuştur. Bu dokumalar arasında yer alan ve günlük yaşamda 

depolama ve taşıma maksatlı kullanılan heybe ve torba dokumalar da en az 

büyük boyutlu dokuma yaygılar kadar değer görmüştür. 

Bildiri kapsamında zili ve cicim tekniğinde dokunmuş altı (6) adet heybe 

(Fotoğraf No: 1,2,4,5,6,7) ile bir (1) adet torba (Fotoğraf No: 3) örneğine yer 

verilmiştir. 

Örneklerden üçü (Fotoğraf No: 1,2,4) zili tekniği, ikisi (Örnek No: 6,7) 

cicim tekniği, diğer ikisi de (Örnek No: 3,5) zili ve cicim teknikleri bir arada 

kullanılarak dokunmuştur. 

XX. yüzyıla tarihlenebilecek olan örneklerin genelinde çözgü pamuk, atkı 

ve desen iplikleri yündür. Heybelerde ve torbada renkler oldukça canlı ve 

çeşitlidir. Kırmızı, lacivert, siyah, yeşil, kahverengi, sarı, gri, beyaz, turuncu 

en yaygın kullanılan renklerdir. Bazı heybe örneklerinin zemin ve arka 

yüzeylerinde yün doğal rengiyle kullanılmıştır. 

İncelenen örneklerde heybe gözü ölçüleri 35x35 ile 55x55 arasında 

değişmektedir. Azık torbasının ölçüsü ise 40x40'tır. 

Heybelerde ve torba dokuma örneğinde Kurtağzı (kurt izi), Koçboynuzu, 

Çengel, Pıtrak, Boncuk, Saç bağı, Sığır sidiği, Suyolu gibi motifler 

kullanılmıştır. Dokumalarda kullanılan motif ve desenlere bakıldığında 

Anadolu'nun farklı bölgelerindeki örneklerle benzerlikler göstermektedir. 

Birçok yörede ve dokuma türünde karşılaştığımız motiflerin yöre insanının 

farklı isimlerle kullanımı bu dokuma örneklerinde de karşımıza çıkmaktadır. 

Desen ve kompozisyon açısından bakıldığında aynı maksatla dokunmuş olan 

örneklerle büyük benzerlikler göstermektedir. Bu nedenle yalnızca yöreye 

has bir uygulamadır demenin imkânı yoktur. 

Yapılan araştırmalar neticesinde, hazırlık ve üretim aşaması çok emek 

gerektiren dokuma sanatı yörede neredeyse terk edilmiştir. Sadece 

yüklüklerin altında, yatak dolaplarında ve sandıklarda rastlayabildiğimiz el 

dokuması eşyaların muhafaza edilmesindeki güçlük ile teknolojik 

gelişmelerle birlikte ucuz ve kolay erişilebilen hazır ürünler bu durumun 

ortaya çıkmasında önemli bir etkendir. 

 Diğer taraftan halkın elinde bulundurduğu dokuma örneklerini peyderpey 

antikacılara satarak elden çıkardığı görülmüştür. Bu ürünleri satın alan 

esnafın ise bunları olduğu şekliyle muhafaza etmek yerine özellikle büyük 

boyutlu düz dokuma yaygıları ve heybeleri keserek minder, çanta, cüzdan 

benzeri ürünlere dönüştürdükten sonra satışa sunması, geleneğin yozlaşarak 

kaybolmasında önemli sebeplerdendir.  

Kötü gidişatın önüne geçilerek, dokumacılık sanatının devamlılığının 

sağlanabilmesi için yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının desteğiyle 
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kurslar açılması, açılacak bu kurslarda usta öğreticiler gözetiminde dokuyucu 

yetiştirilmesi önemlidir. Dokumacılığı öğrenenlere ise dokudukları ürünleri 

sergileme ve pazarlama imkânının sağlanması, toplumda farkındalığı 

artırmak bakımından büyük önem taşımaktadır. Diğer türlü günümüzde bu işi 

bilen ve sayıları gün geçtikçe azalan dokuma ustasıyla birlikte dokumacılık 

geleneği de yok olup gidecektir. 
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1. Giriş 

      İnsanların kişisel veya ticari / mesleki amaçlarla ülkelere veya olağan 

ortamlarının dışındaki yerlere taşınmasını gerektiren sosyal, kültürel ve 

ekonomik bir olgu olarak Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü 

(UNWTO, 2020) tarafından tanımlanan turizm, gelir ve döviz kazandıran, 

istihdam oluşturan, bölgesel kalkınmayı canlandıran ve yerel toplulukları 

destekleyen en önemli sektörlerin başında yer almaktadır. Turizm ihracatı 

ekonomik olarak diğer ihracat sektörlerine kıyasla iç ekonomi üzerinde 

daha büyük bir etkiye sahiptir. Turizm gelişiminin temelini oluşturan 

eğilimler hakkındaki ne derecede bilgi sahibi olunursa, destinasyon 

yöneticilerinin ve turizm sektöründeki kuruluşların rekabet avantajı 

sağlamaya yönelik stratejiler oluşturma kapasitesi de o derecede artar. 

Yapısı itibariyle turizm, temelde ekonomideki diğer sektörlerle entegre 

olması nedeniyle turizm eğilimleri geleceğin dünyasını şekillendirecek 

temel itici güçlerden ayrı düşünülemez.  

      Dünyada her ülke turizm sektörünü, küresel ve yerel olarak ekonomik 

büyümenin önemli bir itici gücü saymaktadır. Sektör, OECD ülkelerinde 

ortalama olarak GSYİH'nın yüzde 4,4'üne, istihdamın yüzde 6,9'una ve 

hizmet ihracatının yüzde 21,5'ine doğrudan katkı sağlamaktadır. Küresel 

turizm, altmış yılı aşkın süredir istikrarlı bir şekilde genişlemiştir. Güçlü 

küresel ekonomik büyüme ve özellikle Asya Pasifik bölgesinden gelen yeni 

hacimli giden pazarların yönlendirmesiyle, dünya çapında uluslararası turist 

girişleri 2017'de yüzde 5,6 artışla 2018'de 1,4 milyarın üzerine çıkmıştır. 

2019 Uluslararası turist varışları 1.460 milyon kişiye ulaşırken, aynı 

dönemde uluslararası turizm gelirleri de 1.482 milyar dolara yükselmiştir 

(UNWTO, 10.2020). Uzun vadeli büyümenin önünde büyüyen uluslararası 

turizm varışları tahminine göre, 1,8 milyarlık eşiğin 2030 öncesinde 

aşılması muhtemel görülmektedir (OECD, 2020). 

       Eğilim ya da İngilizcedeki yazılışıyla trend, "genel bir yön veya 

eğilimdir". Trend terimi, hemen her dilde, günümüzdeki sözlüklerde 

karşılığı “eğilim, akım, yönelmek, eğilim göstermek” anlamlarında 

kullanılmaktadır. Günlük hayatta da en yaygın hali ile bu kavram, 

moda/teknoloji ve/veya iş alanlarında, son iki–beş ve on yıl içinde 

mailto:irfan.yasar@erdogan.edu.tr
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toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından yapılan bir davranışı, uygulanan 

bir hareketi, bir durumu tanımlamakta kullanılmaktadır” (Devrim, 2018). 

Her sektör için rekabet söz konusu olduğundan işletmeler yenilik 

(inovasyon), trend vb. durumları takip etmek durumundadır. Sorun, 

turizmde arz ve talebi etkileyen birçok ilgili faktörün sürekli değişmesidir 

ve bu nedenle trend analizinin amaçlarından biri, turizm arz ve talebini 

etkileyen temel faktörleri belirlemektir. Bazı durumlarda, dış etkenlerdeki 

genel değişim eğilimi çok büyüktür: iş başında toplumu bir bütün olarak 

etkileyen yaygın ve küresel güçler olabilir ve bu eğilimlere genellikle mega 

trendler denilmektedir. Yeni davranışların çok sayıda insan tarafından 

benimsenmesine bazı tutarlı modellerin dahil edilmesinde mega trend 

ifadesi kullanılmaktadır. 

      Başarılı bir turizm sektörünün esas ögelerinden birisi, bu sektörde geniş 

bir yelpazede yer alan değişimlerin farkına vararak bu değişimlerin 

üstesinden gelme becerisidir. Bu değişimler, davranışsal, çevresel ve 

teknolojik ögeler ve bunların birbiriyle etkileşimi şeklindeki değişimlerdir. 

Gelecekte turizm sektöründe oluşabilecek değişen tüketici değerlerini 

yansıtan büyük değişimler, siyasi güçler, çevresel değişiklikler ve bilgi 

teknolojisinin çok hızlı büyümesi yönündeki eğilimler karşısında turizm 

alanında düzenlemeler yapılması kaçınılmazdır. Turistik eğilimlerin 

değişmesi ve farklı destinasyon arayışlarının dünya genelinde ve sürekli 

değişim halinde olması nedeniyle turizm sektöründe faaliyet yürüten 

işletmelerin faaliyetlerini bu yeni eğilimlere ve yeni/farklı destinasyon 

arayışlarına ilişkin talepleri karşıladığı ölçüde rekabet avantajı elde tutup 

hayatta kalmasını sürdürecektir.  

      Bu çalışmanın amacı, dünyada yeni turistik eğilimlerin çeşitli ulusal- 

uluslararası kuruluşların son güncel turizm raporları ve turizm alanında bu 

konuda yapılmış akademik çalışmalar üzerinden araştırılarak bulunan 

bulgular üzerinden dünyada yeni turistik eğilimlerin araştırılmasıdır. 

Çalışma bir derleme çalışması olup literatür taramasının sonrasında 

dünyada turizm konusunda otorite olan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm 

Örgütü (UNWTO), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Dünya 

Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC), Uluslararası Turizm Fuarı (WTM) 

gibi uluslararası,  Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı gibi 

ulusal kurum ve kuruluşların raporları, programları değerlendirmeleri ile 

turizm alanında yapılmış akademik çalışmalar ve yorumlar incelenmiş 

ardından dünya turizmindeki yeni eğilimler tespit edilmek suretiyle bu 

eğilimlerin Türkiye’de de uygulanabilirliğine ilişkin önerilerde 

bulunulmuştur. Bu çalışma ile turizme ilişkin yeni trendlere dikkat ve 

ilginin çekilmesi ve turizmle ilgili literatüre katkı sağlanması 

umulmaktadır. 
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2. Yöntem  

     Çalışmada; Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’nun 

Dünya Turizm 2020 Raporu, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı 

(OECD)’nin Turizm Eğilimleri ve Politikaları 2020 Raporu,  Dünya 

Seyahat ve Turizm Konseyi  (WTTC)’nin  Seyahat ve Turizm 2020 

Raporu, Uluslararası Turizm Fuarı (WTM)’nin Küresel Eğilimler 2016 

Raporu, Euromonitor International kuruluşuna ait Seyahatin Geleceğini 

Şekillendiren Megatrendler 2019 Raporu, T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın 

2019-2023 Turizm Özel İhtisas Komisyonu Raporu, T.C. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın 2023 Türkiye Turizm Stratejisi, turizmde yeni eğilimlere 

ilişkin sektör değerlendirme ve yorumları ve bu konuda yapılmış akademik 

çalışmaların derlenmesi yöntemi benimsenmiştir. Bu bağlamda, çalışmada 

2020 yılına kadar turizm tahminleriyle ilgili yayınlanmış kapsamlı bir 

literatür incelemesi gerçekleştirilmiştir. Literatür taramasında yukarıda 

bahsedilen kurum ve kuruluşların raporları ve bu raporlara dayanarak 

konuyla ilgili araştırma ve çalışma yapan yazarların önerdiği küresel 

eğilimler temel alınarak 2020 yılına kadar dünyada turizme ilişkin yeni 

küresel eğilimler araştırılmış ve bu eğilimlerin Türkiye’de de 

uygulanabilirliğine ilişkin değerlendirme hedeflenmiştir.   

3. Dünyada Turizm Ekonomisinin Genel Durumu 

       İstatistiksel veriler, dünya çapında destinasyonların yaklaşık 1,5 milyar 

uluslararası turist kaydettiğini göstermektedir. 2019'daki gelişler, bir önceki 

yıla göre yüzde 3,8 artmıştır.  Fransa, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, 

Çin ve İtalya Dünya çapındaki gelişlerin dörtte birinden fazlasını (yüzde 

27) alarak dünyanın ilk beş turizm destinasyonu olmaya devam etmiştir. 

Giden turizm söz konusu olduğunda ise Çin, Amerika Birleşik Devletleri, 

Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa, küresel turizm harcamalarının yüzde 

43'ünden sorumlu olmuştur (UNWTO, 2020). 

       Diğer taraftan OECD üyesi ülkeler uluslararası turizm ekonomisinde 

önemli bir rol oynamaya devam etmiş 2018'deki toplam küresel girişlerin 

yarısından fazlasını (yüzde 56,9) oluşturmuştur. Uluslararası pazardaki 

ortalama büyüme OECD üyeleri için girişler, 2017'deki yüzde 7,4'e kıyasla 

2018'de yüzde 5,0 olmuştur. Güçlü büyümenin ardından yıllık ortalama 

yıllık yüzde 5,5 büyüme oranı küresel ortalamayı aşmaya devam etmiştir. 

Son yıllarda, uzun vadeli eğilim, turizme göre OECD'ye varışlarda bir 

yavaşlama yönünde oluşmuştur. Dünya çapında altı OECD ülkesi 

(Finlandiya, İsrail, Kore, Litvanya, Slovenya ve Türkiye) 2018'de gelen 

gelişlerde yıllık çift haneli büyüme kaydetmiştir (OECD, 2020).  
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      Turizm, OECD üyesi ve ortak ülkelerde hayati ekonomik, sosyal ve 

kültürel öneme sahip olan kalıcı ve kapsayıcı ekonomik büyüme için gerçek 

olanaklar sağlayan bir unsurdur. İstihdam yaratmada, ihracat gelirinde ve 

yerel katma değerde kilit rol oynar ve OECD ülkelerine ortalama olarak 

GSYİH'nın yüzde 4,4'ü, istihdamın yüzde 6,9'u ve hizmetle ilgili ihracatın 

yüzde 21,5'ine doğrudan katkıda bulunur. Küresel turizm ekonomisi, son 60 

yılda istikrarlı bir şekilde genişlemiştir. Turizm sektörü OECD ülke 

ekonomilerinin içinde hala giderek daha önemli bir unsuru olmaya devam 

etmekte olan bir sektörüdür. Bununla birlikte, büyük ölçekli sosyal, 

ekonomik, politik, çevresel ve teknolojik trendler sektörü etkilemeye 

devam etmekte ve sürdürülebilir ve rekabetçi turizm destinasyonlarının 

gelişimini şekillendirmesinde ileriye dönük kamu politikalarına ihtiyaç 

duymaktadır. Dijital devrim, sektör üzerinde derin bir etkiye sahip olan ve 

insanların seyahat etme ve hizmet sunumunu değiştiren turizm büyümesinin 

temel itici gücünün başlıca örneklerinden biridir. Bu arada, ziyaretçi 

sayısındaki sürekli artış çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltırken, tüm 

insanlara, yerlere ve işletmelere fayda sağlamada bu büyümeyi en iyi 

şekilde nasıl yönetebileceğiniz konusunda önemli soruları gündeme 

getirmektedir. OECD (2020)’nin Turizm Trendleri ve Politikaları 2020 

Raporu, dijitalleşmenin turizm iş modellerini nasıl bir dönüşüme uğrattığına 

dair bir değerlendirme sağlamakta ve bu dijital dönüşüme uyum için turizm 

KOBİ'lerini desteklemenin yollarını araştırmaktadır.  

4. Turizme Yön Veren Küresel Trendler/Eğilimler 

      Turizm ve seyahat eğilimlerini belirleyen başlıca önemli değişim itici 

güçler siyasi, ekonomik, sosyal, teknolojik, demografik ve çevresel 

faktörlerdir. Bu faktörler, uzun vadeli turizm endüstrisi politikalarının, 

planlamalarının ve gelişiminin yapıldığı stratejik kapsamı oluşturan 

değerlerdir. Bu itici güçler, tüketicilerin nereye gidecekleri, nasıl 

gidecekleri ne yapacakları ve ne kadar harcayacakları gibi seyahatle ilgili 

kararlarına ilişkin dış ortamı da etkilemektedir. 

      Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) (2002) 2020 

yılına kadar turizmi etkileyen/etkileyecek başlıca belirleyici faktörleri 

aşağıdaki maddelerde sıralamıştır: 

 

 Ekonomi 

 Teknoloji 

 Kolaylaştırma 

 Güvenlik 

 Demografi 

 Küreselleşme 
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 Yerelleştirme 

 Sosyal-çevre bilinci 

 Yaşam ve çalışma ortamları 

 "Deneyim" ekonomisi 

 Pazarlama 

 

       Dünyadaki olayların tüketicileri ve mal ve hizmet tedarikçilerinin 

davranışlarını dolayısıyla bunların turizmi nasıl şekillendirip etkilediğini 

bilmek önemlidir. Turizmin temelini oluşturan eğilimler hakkındaki bilgi ne 

kadar fazla olursa gelişme, destinasyon yöneticilerinin ve turizm 

operatörlerinin stratejileri formüle etme kapasitesi de o kadar artar. 

     Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)’ün turizm ve seyahat eğilimlerini 

belirleyen beş mega trend aşağıdaki gibi belirtilmektedir:  

        4.1.Küreselleşme ve uzun vadeli ekonomik eğilimler 

        4.2.Sosyal eğilimler 

        4.3.Siyasi eğilimler 

        4.4.Çevre, enerji ve doğal kaynaklar eğilimleri 

        4.5.Teknolojideki değişiklikler 

     Bu eğilimlerin turizm değer ve tutumlarını etkileme yollarını ve yeni 

ürün ve hizmet geliştirme dahil olmak üzere turizm destinasyonlarının ve 

turizm işletmelerinin yönetimini keşfetmedeki ilişkisi Şekil 1 ile 

gösterilmiştir. Ekonomik, politik, çevresel, teknolojik, demografik ve 

sosyal mega trendler destinasyon (destinasyon yönetimi), işletme (işletme 

yönetimi) ve yeni ürün geliştirmeyi etkiler.  Bahsedilen altı mega trend 

ayrıca turistlere ilişkin değer, ihtiyaç ve tahminleri de etkiler. Etki alanları, 

durumun dinamizmini gösteren dairesel modda grafiksel olarak tasvir 

edilmiştir. (Dwyer ve arkadaşları, 2009). 

 

Şekil 1: Mega trendlerin turizme etkileri. 
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Kaynak: Dwyer vd., 2009. 

4.1. Küreselleşme ve Uzun Vadeli Ekonomik Eğilimler 

      Sınırların ötesine daha kolay erişimle sonuçlanan küreselleşme, turizm 

endüstrisi için daha çok yabancı turist ve uluslararası turizm 

destinasyonlarının artışı anlamına gelebilir. Öngörülen dinamik dünya 

ekonomisinin, artan uluslararası ve iç turizmin temelini oluşturacağı tahmin 

edilmektedir. Araştırmalar, artan gelirin turizm akışlarının en güçlü üreticisi 

olduğunu gösteriyor. Yaygın ekonomik dinamizmi ve büyümeyi teşvik 

etmek ve küreselleşmeyi yönlendirmeyi sürdürmek için birleşecek ana 

faktörler şunlardır (NIC 1999): 

• Demokrasi küresel olarak yayılırken daha yüksek yaşam standartları için 

siyasi baskılar. 

• İyileştirilmiş makroekonomik politikalar. Ekonomi politikası ve 

yönetiminde son yıllarda yaşanan yaygın gelişme, gelecekteki dinamizme 

zemin hazırlamaktadır. 

• Deregülasyon / liberalizasyon. Uluslararası seyahatin önündeki engelleri, 

ulaşımın serbestleştirilmesiyle devam ettirmesi beklenmektedir. 

• Artan ticaret ve yatırım. Uluslararası ticaret ve yatırım akışları büyüyecek 

ve dünya GSYİH'sindeki artışları teşvik edecektir. 

• Bilgi teknolojisinin yayılması. Bilgi teknolojilerinin yaygın bir şekilde 

dahil edilmesi, gelişmiş ekonomilerde önemli verimlilik kazanımları 

üretmeye devam edecektir. Küreselleşmenin en büyük faydası, yeni 

teknolojilere erişebilen ve benimseyen ülke ve gruplara tahakkuk edecek 

olmasıdır. 

• Giderek daha artan dinamik özel sektörler. Piyasası yükselmekte olan 

ülkelerin çoğunda özel sektörün hızlı genişlemesi- Avrupa ve Japonya'daki 

deregülasyon ve özelleştirme ile birlikte- ekonomik büyüme için 

kaynakların daha verimli kullanmada rekabetçi baskılar oluşturmak. 

4.2. Sosyal Eğilimler 

     Önümüzdeki yıllarda turizm ve seyahati etkilemesi muhtemel sosyal 

faktörler üç alt kategoriye ayrılabilir: toplumun sosyal değerleri, yaşam 

tarzları ve demografi. Sosyal faktörler kültürel faktörlerle yakından 

bağlantılıdır, çünkü bireylerin davranışlarını etkileyen daha büyük sosyal 

grupların bir parçasıdır ve bunlar da çevredeki kültürün bir parçasıdır ve 

bundan etkilenir. Kültür terimi, “bir toplum tarafından paylaşılan ve 

nesilden nesile aktarılan bir dizi inanç, değer, tutum, alışkanlık ve davranış 

biçimi” olarak tanımlanabilir (Mill & Morrison 2002: 244). 
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     Eşi görülmemiş sosyal ve demografik değişimler, hemen hemen her 

sosyal kurum üzerinde derin etkilere sahiptir. Bu değişkenler şunları içerir: 

 Nüfus ve yaşlanma 

 Kentleşme 

 Değişen sosyal yapılar 

 Sağlık 

 Beklentiler  

 Değerler ve yaşam tarzları 

 Çalışma modellerini değiştirme 

 Cinsiyet 

 Eğitim 

4.3. Siyasi Eğilimler 

     Günümüzde turizm endüstrisinin tüm sektörlerini etkileyen başlıca 

siyasi etmenler; siyasi türbülans, savaş ve terörizm, sınır 

düzenlemelerindeki değişiklikler, sağlık riskleri (Scott ve Gössling, 2015) 

ve jeopolitik yapıdır (Buckley ve diğerleri 2015). 

     Siyasi türbülans, savaş ve terörizm: Siyasi istikrar, barış ve güvenlik, 

sürdürülebilir turizmin ilerlemesi için temel gerekliliklerdir. Orta Doğu, 

Afrika ve Asya'nın bazı bölgelerindeki çatışmalar ve siyasi türbülans, genel 

olarak turizm akışını engelleyici etmenlerdir. Ancak aynı zamanda 

"güvenli" olarak algılanan turist destinasyonlarını da etkiler (Dwyer ve 

diğerleri, 2009). Benchendorff'a (2006) göre, terörizm tehdidi özellikle çok 

sayıda ziyaretçinin bulunduğu turistik yerler için büyük bir tehdittir. 

     Sağlık riskleri: Uluslararası seyahat ve turizmde devam eden artış, 

bulaşıcı hastalıklar da dahil olmak üzere sağlıkla ilgili çeşitli krizlerin 

küresel olarak ortaya çıkmasında ve yaygınlaşmasında itici bir güçtür. 

Uluslararası seyahat, beraberinde benzersiz bulaşıcı hastalık riski de getirir 

(Dwyer ve diğerleri 2009). 

     Siyasi istikrar, turizmin refahı için önemli bir ön koşuldur. Büyümenin 

önündeki siyasi kısıtlamalar nedeniyle ekonomik olarak ilerlemeyen 

destinasyonlar, daha az turist sayısı demektir. Ülkeler arasındaki çatışmalar 

genel olarak turizm akışını kısıtlamakla birlikte aynı zamanda 'güvenli' 

olarak algılanan destinasyonlara için fayda sağlayabilir. Siyasi itici güçler 

üç tema altında gruplanabilir- uluslararası güç, güvenlik (biyogüvenlik 

dahil) ve bölgesel ve etnik çatışma (NIC, 2004). Turizmdeki büyüme, eşi 

benzeri görülmemiş bulaşıcı hastalık riski ve sağlıkla ilgili diğer krizler ve 

destinasyonlar, bu tür beklenmedik durumlar için başa çıkma stratejilerinin 

geliştirmesine sevk eder (Perz, Allen ve Schaffner, 2001). Barış, güvenlik 

ve siyasi istikrar, sürdürülebilir turizm gelişimi için temel gerekliliklerdir 
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(Cavlek, 2002  

 

4.4. Çevre, Enerji ve Doğal Kaynaklar Eğilimler 

       Nüfus artışı, ekonomik gelişme, sera gazı emisyonları ve hızlı 

kentleşmenin bir sonucu olarak tüm ülkeler artan çevre sorunları ile karşı 

karşıyadır. Burada genel olarak ele alınan başlıca çevresel eğilimler, 

Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın (UNEP) Küresel Çevre Görünümü 

raporlarında ele alınan, temel çevresel sorunları ve endişe göstergelerini 

tanımlamasına dayanmaktadır (UNEP 2002).  

 

Bu ana çevresel eğilimler şunları içerir: 

• İklim değişikliği 

• Doğal kaynakların tükenmesi (enerji, su ve arazi kullanımı) 

• Biyolojik çeşitliliğin kaybı 

• Ozon tabakasının incelmesi ve kara tuzluluğu dahil diğer çevresel 

eğilimler. 

       İklim değişikliği ayrıca özellikle su konusunda kıt kaynaklada bir 

çatışmaya yol açabilir. Nüfuslar ekonomilerin, piyasaların, sistemlerin ve 

kültürlerin küreselleşmesine kendi kimliklerini keşfederek cevap 

vermektedir (Croucher, 2004). "Modernite" ve "kimlik" arasındaki bu 

gerilim, yerel toplulukların bu toplumlarda turizm gelişiminin şekli ve 

ölçeği ve destinasyon pazarlamasının türü hakkında giderek daha fazla 

sorgulamaya yol açması muhtemeldir. Öte yandan, toplumun bu alt 

kümelerinin kültürel ve doğal kaynakları ile ilgili turizm deneyimlerinin 

geliştirilmesi için önemli fırsatlar bulunmaktadır. Bu tür deneyimler, 

yüksek eğitimli, olgun, varlıklı, iyi seyahat eden, çevre bilincine sahip ve 

ziyaret ettikleri yerlerin sosyal ve kültürel geleneklerine, sistemlerine ve 

adetlerine duyarlı turistler için özellikle çekici olacaktır (UNWTO, 2002). 

        İklim değişikliği, turistler tarafından hangi destinasyonların tercih 

edileceğini ve hangilerinin artık cazip olmayacağına ilişkin kararlarını 

etkileyecektir. Doğal turistik cazibe merkezlerini etkilemesinin yanı sıra, 

iklim değişikliği artan maliyetler yoluyla endüstrinin karlılığını da 

etkileyecektir. Sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik politikalar, 

özellikle uzun mesafeli destinasyonlar için kaçınılmaz olarak operatör 

maliyetlerini ve destinasyon rekabet gücünü etkileyecektir (Dwyer & 

Forsyth, 2008).  
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4.5. Turizmde İşlemleri Kolaylaştıran Dijital Teknolojik 

Trendler/Eğilimler (Teknolojik Değişiklikler) 

       Dijitalleşme, teknoloji ve veriye dayalı yönetimin sosyal ve ekonomik 

sistemlerimizi ve yaşamlarımızı dönüştürdüğü bir süreçtir. Dijital 

teknolojileri benimseme dürtüsü, gelişmiş teknolojilerin yakınsaması ve 

küreselleşme altında ortaya çıkan artan sosyal ve ekonomik bağlantılar 

tarafından yönlendirilmektedir. Dijitalleşme, son derece küreselleşmiş 

turizm sektörü de dahil olmak üzere yeniliği artırma, ekonomik ve çevresel 

verimlilikler oluşturma ve üretkenliği artırma potansiyeline sahiptir 

(OECD, 2017a). Örneğin Avustralya'da yapılan bir araştırmada, dijital 

araçları kullanmanın genel olarak küçük işletmeleri (0 ile 19 arasında 

çalışanı olan) haftada on saat kurtarabileceğini ve geliri yüzde 27 oranında 

artırabileceğini gösteriyor (Andrews ve diğerleri, 2018). 

       Avrupa Komisyonu tarafından gerçekleştirilen son araştırmalar, 

Avrupa genelinde turizmde dijital teknoloji alımında önemli farklılıklar 

tespit etmiştir. Örneğin İskandinav ülkeleri, doğu ve güney Avrupa'dakilere 

göre daha yüksek dijital teknoloji alımı göstermiştir. Aynı araştırma, aynı 

konuda turizm KOBİ'lerinin büyük işletmelerin gerisinde kaldığını ortaya 

çıkarmıştır. Temel e-pazarlama ve e-ticaret yaygın bir şekilde 

benimsenirken, veri analizi, bulut bilişim ve coğrafi etiketleme gibi 

gelişmiş teknolojiler yalnızca sınırlı bir satın alımı tespit etmiştir (Dredge 

ve diğerleri, 2018). Turistlerin seyahat yerleri aramak, planlamak ve 

rezervasyon yaptırmak için dijital teknolojileri giderek daha fazla 

kullanmasıyla, turizm işletmelerinin dijital teknolojileri dahil etmesi ve 

gelişmiş faydalarından yararlanması giderek daha önemli hale gelmiştir. 

 

Turizmde dijital eğilimler/trendler şunları içerir (OECD, 2018):  

 Planlama aşamasında bilgi elde etmek için çevrimiçi kaynakların ve 

mobil platformların artan kullanımı (ör. Web siteleri, sosyal medya),  

 Çevrimdışı kaynakların azalan kullanımı (ör. Ziyaretçi bilgi 

merkezleri, yazılı basın, otel girişi görevlisi);  

 Arama ve keşfetme,  

 Deneyimleri paylaşma ve gerçek zamanlı güncellemeler alma 

amacıyla hedefte çevrimiçi/bağlı kalma eğilimi;  

 Nakit kullanımına göre e-ticaret ödeme yöntemlerinin kullanımında 

artış.  

 

      Turizmi kolaylaştıran dijital teknolojiler incelendiğinde otomasyon ve 

robotik, fiziksel turizm işletmeleri ve çevrimiçi olarak geliştirilen 

uygulamalarla turizmde diğer bir önemli trend olduğu görülür. Örneğin, bir 
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zamanlar insanlar tarafından gerçekleştirilen birçok görev, artık robotlar 

veya sohbet robotları gibi otomatik sistemler tarafından 

üstlenilmektedir. Bunlar endüstri genelinde yaygın bir şekilde kullanıma 

girmiş ve insanların bir dizi soru sorarak tur, ulaşım ve konaklama yerleri 

bulmalarına ve rezervasyonlarını yapmalarına yardımcı olmak için 

tasarlanmıştır. Daha karmaşık örnekler arasında, bazı oteller tarafından 

resepsiyon masasını çalıştırmak ve hatta yiyecek ve içecek servisi yapmak 

için kullanılan robotlar artık otellerin personelinden sayılmaya 

başlanmıştır. Robotlar ürün ve hizmet sağlama becerilerinde gelişirken, 

endüstri, hükümet ve tüketiciler bunları ekonomiye nasıl entegre 

edeceklerini tam olarak çözememişlerdir (Ivanov ve Webster, 2019). Dijital 

ekonomiye geçiş, her boyutta turizm işletmesi için yeni pazarlara erişim ve 

küresel olarak tüketicilere yeni turizm hizmetleri getirme ve rekabet 

gücünü, performansı ve üretkenliği geliştirme gibi fırsatlar sunmaktadır. 

Turizm işletmeleri için pazar istihbaratına erişimi geliştirebilir. İşletmelerin 

kitlesel ölçekte ölçeğe ulaşmasını sağlayabilir ve nispeten düşük maliyetle 

küresel pazarlara ve bilgi ağlarına erişimi kolaylaştırabilir. 

Turizmi kolaylaştıran dijital başlıca teknolojik yapılar ise aşağıdaki gibi 

sıralanabilir (OECD, 2017b): 

       Mobil Teknoloji / Bulut Bilişim: Bulut teknolojileri, Wi-Fi ve 

uluslararası mobil planlar, mobil cihazları giderek daha yaygın hale 

getirmiş ve hedef bilgilerine gerçek zamanlı erişim, çevrimiçi rezervasyon, 

mobil ödeme dahil olmak üzere önemli seyahat yardımcıları halini 

almıştır. Bulut teknolojileri, turizm işletmelerinin işlerini yüksek hızlı 

internetin olduğu her yerden yönetmelerine olanak tanımaktadır. 

      Veri Analizi: Dijital çağda, tüketiciler ve işletmeler, sürekli yeni veriler 

üretmektedir. İşletmelerin verileri kullanma kapasitesi, yeni iş modellerini 

ve üretkenliği artıracağından veri analizi, müşteri tercihlerini daha isabetli 

olarak tahmin edebilir ve tüketici satın alma davranışını kanalize 

edebilir. Aynı zamanda gelir yönetimi ve dinamik fiyatlandırma için 

kullanılabilir.  

      Yapay Zekâ: Yapay zekâ, sohbet robotları ve ses teknolojisi, 

müşterilerin internet aramaları, dijital check-in, dijital konsiyerj 

hizmetlerine, sesli asistanlara ve akıllı odalara erişmesine olanak tanır. Bu 

teknoloji, sorunsuz seyahati kolaylaştıran kişiselleştirilmiş, özelleştirilmiş, 

isteğe bağlı hizmet sunar. 

      Nesnelerin İnterneti (Internet of Things-IoT): IoT, veri açısından 

zengin bir turizm sektörünü besleyebilmekte ve şehirleri daha verimli hale 

getirerek akıllı turizmi destekleyebilmektedir. Sensörlerin, verilerin ve 

otomasyonun birlikte çalışabilirliği, ziyaretçi deneyimlerini iyileştirmek, 

operasyonel ve kaynak verimliliğini artırmak ve aynı zamanda çevresel 
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etkileri azaltmak için turizmi pazarlamak ve yönetmekte gerçek zamanlı 

içgörüler ve bilgiler üretmektedir. 

      Artırılmış Gerçeklik/Sanal Gerçeklik: Artırılmış gerçeklik sistemleri, 

gerçek dünyadaki sanal nesneleri gösterir. Turizmdeki kullanımlar, kâğıt 

tabanlı pazarlama ve reklam materyallerinin değiştirilmesini, destinasyonda 

oyunlaştırma ve artırılmış ziyaretçi deneyimlerini ve kullanıcılara karmaşık 

toplu taşıma sistemlerinde gerçek zamanlı olarak rehberlik eden seyahat 

asistanlarını içerebilir. 

       Blockchain: Blok zincirine dayalı akıllı sözleşmeler, tedarik zinciri 

genelinde kullanılabilir. Gelecekteki kazanımlar, uçtan uca kullanıcı 

şeffaflığını artırmak için her boyuttaki turizm işletmesine geniş çapta 

yayılmak üzere uyarlanmış kullanıcı dostu uygulamaları görecektir. 

       Turizm hizmetlerinin bilgi yoğun yapısı, internette mevcut olan 

bilgilerin genişliği ve rezervasyon kolaylığı nedeniyle, verilerin mevcut 

olduğu 28 OECD ülkesinde çevrimiçi satış yapan işletmelerin payı söz 

konusu olduğunda turizm diğer sektörlerden daha iyi performans 

göstermektedir. OECD (2019) verileri, OECD ülkelerindeki konaklama ve 

yiyecek ve içecek hizmeti işletmelerinin ortalama yüzde 77'sinin bir web 

sitesine veya ana sayfasına sahip olduğunu ve yüzde 70'inin sosyal medyayı 

kullandığını göstermektedir. Online platformlar ve ödeme sistemleri 

insanların seyahat ürünlerini satın alma şeklini değiştirdiği için turizm 

sektörü e-ticareti benimsemiş bulunmaktadır. 

 

Turizm iş modelleri trendlerinin dijital örnekleri şu şekilde sıralanabilir 

(OECD, 2020): 

       Adrenalin Avcısı: Son kullanıcılar ve etkinlik sağlayıcılar arasında 

aracı görevi gören çevrimiçi macera sporları rezervasyon 

platformudur. Bpifrance Turizm Yatırım Fonu'ndan sağlanan mali destek, 

kurucuların işin gelişimini hızlandırmasına ve platformunun performansını 

güçlendirmesine izin vermiştir. 2 milyon Euro'luk öz sermaye yatırımı, bir 

ürün yol haritasının geliştirilmesini mümkün kılmış, rezervasyon sürecinin 

otomasyonunu artırıp arka ofis ve sağlayıcılara açıklığı iyileştirerek 

sağlayıcılar için iş yazılımı geliştirmiştir. 

       Yürüyüşler: Tur rehberlerinin müşterilerle nasıl buluştuğuna ve hizmet 

sunduğuna dair yeniden tasarlanmış bir konsepttir. Roma'da iki tur rehberi 

olarak başlayan kurucular, popüler şehirlerde tur rehberleri aracılığıyla 

yürüyüş turlarına ilişkin bilgileri toplamak ve satmak için Google 

Analytics, WordPress ve Vimeo dahil 28 teknoloji ürünü ve hizmetini 

kullanarak kapsamlı bir platform oluşturmuştur. Walks, ağını genişletmek 

ve Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 13 şehirde daha faaliyet göstermek için 
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daha geniş pazar potansiyelinden yararlanmıştır. 

       VenueLytics: Yapay zekâ ve makine öğrenimi kullanarak konuk 

katılımını ve dijital konsiyerj platformunu entegre eden bir yazılım 

oluşturan bir mobil uygulamadır. "Dijital konsiyerjler", insan kaynakları 

ihtiyaçlarını azalttıkları için küçük oteller üzerinde etkili olabilecek 

teknolojilerdir. Yazılım, ön büro yerine geçer ve mobil, sesli, sohbet robotu 

ve Wi-Fi kullanan bir otel misafir hizmetleri platformu olarak hareket eder, 

misafir otel isteklerini işler, iki yönlü sohbet eder, otel bilgileri sağlar, 

check-in / check-out özelliklerini sağlar, bir dijital konsiyerj ve otel 

tekliflerini tanıtır. 

       TouristWise: Turizm kuruluşları tarafından ziyaretçi deneyimlerini 

geliştirmek, yönetmek ve büyütmek, oyunlaştırma, dil çevirisi, promosyon 

ve bilet satışları yoluyla katılımı artırmak için kullanılabilen ölçeklenebilir 

özelliklere sahip bir turizm uygulamasıdır. Veri analizi ve izleme aynı 

zamanda destinasyon yönetimini geliştirir ve ziyaretçinin ilgi çekici 

yerlerini ve deneyimlerini yolculuklara dönüştürür. 

5. Dünyadaki Diğer Turistik Gelişme Eğilimleri 

        Son zamanlarda, küresel ölçekte kişilerin turizme dönük 

beklentilerinde çeşitlilikler göze çarpmaktadır. Mesela bazı turizm 

piyasalarında geleneksel turizm anlayışı olan 3S’nin (Sea-Sand-Sun) yani 

Deniz-Kum-Güneş üçlüsünün yerini tabiat ve ekoloji bazlı, sürdürülebilirlik 

faktörlerini kapsayan turizm çeşitleri almaya başlamıştır. Bununla bağlantılı 

olarak geliştirilen 3E (Entertainment-Exciment-Education) yani Eğlenme-

Heyecan-Eğitim üçlüsü, yeşil hayat şekli ve artan ekolojik sorunlara dönük 

farkındalıkla eşleşmektedir. Diğer taraftan, Alpler Bölgesindeki 4L 

(Landscape-Leisure-Learning-Limit) yani Manzara-Boş Zaman-Öğrenme-

Limit dörtlüsüyle yeni bir turizm formu meydana gelmiş ve giderek daha da 

yaygınlaşmaya başlamıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2018). 

       Dünyada toplam nüfusun içinde altmış yaşın üstündeki insanların otuz 

beş senelik sürede yaklaşık iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu 

sebeple bilhassa altyapı, turistik ürün, destek hizmetlerinin, bu yükselme 

eğilimi gösteren talebini karşılaması için revize edilmesi icap eder. Ayrıca, 

Y Kuşağı ve Z Kuşağı, 2040 yılına değin en önemli turizm tüketici grupları 

olacağı tahmin edilmektedir. Bu sebeple turizmin bu kuşakların talepleri 

istikametinde planlanması isabetli olacaktır. Çağımızda mobil teknolojiler, 

turistler tarafından yapılacak seyahat planlama ve deneyimleme şekillerini 

hızlı bir şekilde değiştireceği ön görülmektedir. Paylaşımcı platformlar, 

yeni pazar alanları ve iş modelleri oluşturmayı sürdürmektedir. Gelecek 

zamanlarda da mobil teknolojilerin, turizm sektörünün kalkınmasında en 

ciddi belirleyiciler arasında olacağı öngörülmektedir. Dünya Ekonomik 
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Forumu raporuna göre dünyada turizm sektörünü dönüştüren eğilimler 

sekiz başlık altında toplanmış olup bu eğilimler şunlardır (Kalkınma 

Bakanlığı, 2018): 

       Dünün turistleri yarının turistleri ile aynı değildir: Eskiden yalnızca 

varlıklı kimselerin yapabildiği lüks bir etkinlik olarak yapılan turizmin, 

gelecek zamanda orta sınıf kimseleri da içerecek biçimde gelişmesi 

umulmaktadır. Bilhassa gelişmekte olan ülkelerde seyahate giden 

kimselerin ve bu ülkelere seyahat eden kimselerin sayısının yükselmesi 

olasıdır. Diğer yandan yeni turistler artık kitle turizmi ya da deniz-kum-

güneş’ten çok otantik mahalli tecrübeler, macera ve değişiklik arayan 

kimselerdir. 

       Yeni gezginler, eski sistem: Yeni turistler artık kısıtlamalardan ya da 

bürokrasiden uzak rahatlıkla seyahat etme arzusundadır. Zor vize koşulları 

ve teknolojide yetersiz altyapı gibi kısıtlamalar, yeni gezginleri ciddi 

seviyede etkiler. 

       Jeopolitik güvensizlik yeni normal haline geldi: Terörist eylemlerin 

çoğalmasıyla ülkeler güvenlik tedbirlerini daha fazla teknoloji kullanımıyla 

yükseltmeye gitmektedir. Bu gelişmeler kapsamında gelecek zamanda 

fiziksel yerine dijital ülke hudutlarının gündeme gelmesini mümkün 

kılacaktır. 

        Dördüncü sanayi devrimi: Bilhassa yolculuklarda ve turizm 

sektörünün bütün sahalarında dijitalleşme ön plana gelmekte, bu hal 

bireylerin yolculuk seçimlerinde değişikliğe gitmesine neden olmaktadır. 

Turizm endüstrisinde bilgi teknolojileri ve otomasyon işletmelerinin önemi 

de giderek yükselmektedir. Nitekim endüstriler gelecek zamanda yeni 

teknolojilere hazır ve kendi teknolojisini üretmesi gerekmektedir. 

       Yetenekler ile paralel meslekler: Araştırmalar, bir destinasyona 30 yeni 

turistin gelmesi ile yeni bir istihdam yaratıldığını ortaya koymaktadır. 

Turizm diğer sektörlere göre kadın çalışanın daha fazla olduğu ve eğitimsiz 

çalışanın daha fazla istihdam edilebildiği bir sektördür. Sektörün en büyük 

sorunlarından birisi de nitelikli kişilerin diğer sektörleri tercih etmesidir. Bu 

problemin nedenleri arasında gelir, kariyer yolları, işyerinde yükselme 

imkânlarının azlığı ve uygun olmayan eğitim, uygulama ve stajlar yer 

almaktadır. Gelecek dönemde özellikle yetenekler ve nitelik ön plana 

çıkacak, teknolojinin eğitime dâhil edilmesi gerekecektir. 

      Sürdürülebilirlik bir zorunluluktur: Turizm sektörünün sürdürülebilir 

kalkınması, mahalli çevre ve mahalli toplum için çok önemli bir husustur. 

Politikaların tespitinde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin temel 

alınmasıyla destinasyonlara çevresel, ekonomik ve sosyal yönden ciddi 

kazançlar temin edilebilmektedir. 
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      Altyapı bir darboğaz haline gelmektedir: Havaalanı, ulaşım, konaklama 

ve bilgi teknolojilerindeki altyapı eksiklikleri, hızlı ve problemsiz gezmek 

isteyen turistlere alternatif destinasyonlara yönlendirici faktörler 

olmaktadır. 

       Yirmibirinci yüzyılın kanuni düzenlemeleri: Seyahat ve turizm, 

globalleşen ekonomide büyük önem arz eder. Başta havayolları olmak 

üzere, sektörün pek çok sahasında yetersiz kanuni düzenlemeler ve sektörel 

sınırlamalar, sahanın gelişimini menfi etkilemektedir. 

6. Yeni Turistik Eğilimlerin Niteliği 

       1970'ler ve 1980'ler boyunca kitle turizminin gelişimi, paket tatillerin 

standartlaştırılmış seri üretimiyle, fordist (kitlesel) bir üretim sistemiyle 

ilerlemiş, 1990'larda pazar olgunluğu ve yavaşlayan talep büyümesi, 

tüketici beğenisinin ve talebinin çeşitlenmesine tepki olarak yeni 

postfordist, özelleştirilmiş üretim modellerinin geliştirilmesini teşvik 

etmiştir (Poon, 1989; Ritzer ve Liska, 1997).  

     Kitle pazarı, kültür turizminin en önemli türlerinden biri haline gelen 

çeşitli nişlere bölünmeye başlamış, kültür turizmi artık çoğu turizm 

destinasyonunun önemli bir segmenti olmuştur. Hatta uluslararası turizm 

akışlarının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturmaktadır (UNWTO, 2004). Bu 

büyümenin çoğu, özellikle dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerdeki 

kültürel alanların ve cazibe merkezlerinin tüketimine odaklanmasını 

sağlamıştır (Richards, 2001). Ancak son yıllarda dikkatler, kültür turizmi 

talebinin salt niceliksel büyümesinden, bu talebin doğasındaki niteliksel 

değişikliklere doğru kaymıştır. Örneğin, kültür turizmi talebinin farklı 

segmentlerinin gelişimi (McKercher ve du Cros, 2002), artan kültürel 

'deneyimler' arayışını (Prentice, 2001) ve kültür turizminin din turizmi, 

gastronomi turizmi ve edebi turizm gibi diğer turizm sektörlerinin ortaya 

çıkmasını sağlamıştır (Smith, 2009).  

      Turizmde bu çalışmanın başında belirtilen trendlerden/eğilimlerden 

yeni turistik eğilimler ve destinasyonların ortaya çıkması olasıdır.  Tüm 

yerleşik ve gelişmekte olan pazarlar için, gelişen ve değişen yeni turistin 

değerleri ve tutumları, turizm malları ve hizmetlerinin tedarikçileri üzerinde 

etkilere sahip olmaya başlamıştır. Turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak için 

turistlerin değişen özelliklerinin ve yeni eğilimlerinin öneminin bilinmesi 

bu yönüyle şart olmuştur. Bu eğilimlerin belirli bir ürünü veya daha 

spesifik olarak bir ürün pazarını nasıl etkileyebileceğini düşünmek özellikle 

yararlıdır.  

 

Yeni turistik eğilimlere sahip turistlerin başlıca özellikleri şu şekilde 
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sıralanabilir (Dwyer ve arkadaşları, 2008): 

• Sıra dışı deneyim ve macera arar. 

• Para yönünden sıkıntısı olmamakla beraber zamanı sınırlıdır. 

• Hazcı bir davranış içindedir. 

• Sezgi gücü daha yüksektir. 

• Kalite arayışı üst seviyededir. 

• Bireyseldir. 

• Kendini geliştirme gayretindedir. 

• Daha eleştireldir. 

• Markalara çok fazla takıntılı değildir. 

• Düşük fiyatlardan ziyade parasının karşılığını araştırır. 

• Artan bir sosyal ve çevresel bilince sahiptir. 

• "Otantik" turizm deneyimleri arar. 

• Seyirci değil katılımcıdır. 

• İsteğe bağlı deneyimler arar. 

 

      Turizm sektöründeki en büyük zorluklardan biri, müşteri ihtiyaçlarına 

göre özel ürünler sunabilmektir. Ve teknolojinin hayatımız üzerindeki etkisi 

nedeniyle dünya daha hızlı değişmektedir. Bu nedenle bilinen klasik turistik 

eğilimler zaman geçtikçe yerini yeni eğilimler ve yeni destinasyon 

arayışlarına bırakmaktadır. Eğlence, kültürel ve diğer özel ilgi alanlarının 

ve niş ürünlerin artan çeşitliliği nedeniyle, Afrika'da avcılık, Alplerde 

kayak veya Alplerde helikopter gezintileri gibi tüm dünyada sunulan çok 

çeşitli geleneksel ilgi alanlarında turistler artık kitle turizminin bir parçası 

olmak yerine günümüzde kendi nişlerini ve optik deneyimlerini bulma 

yönünde talepte bulunmaktadır. Turizm tüketim kalıpları ve "özel ilginin" 

büyümesinin, geç modern toplumun artan eğlence çıkarlarının çeşitliliğini 

yansıttığı düşünülmektedir (Douglas ve diğerleri, 2001). Turizm 

endüstrisinin krizi, geçmişte kitlesel pazarlanan paket tatillerde, Poon'un 

(1993) homojen olarak tanımladığı, ancak turizmin yıllar içinde gelişip 

sürekli değişen pazarlara doğru genişleyen eski turistlere satılan kitlesel bir 

turizm krizidir. Son zamanlarda özel ilgi alanı ve niş turizminin gelişmekte 

olan pazarları hakkında Poon (1993), turizmin büyük ölçekli bir fenomen 

olarak tanımladığı kitlesel pazara yavaş yavaş sızdığı ve tüketici 

alışkanlıklarını değiştirdiği, standart eğlence hizmetlerini sabit fiyatlarla 

toplu bir müşteriye paketleyip sattığını ifade etmiştir. Ayrıca kendilerini 

kalabalıktan ayırmak ve farklılaştırmak isteyen yeni turistlere verilen 

görevin, değişen tüketici alışkanlıklarını ve gelişen kitle turizmi ve özel ilgi 

pazarlarının değişen turizm zevk ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğini 

ve bunlara nasıl ayak uydurabileceğinin araştırması gerektiğini de 

vurgulamıştır. 

       Turizm sektörü tatil deneyimi değil daha çok deneyim sektörü 
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kimliğini üstlenmeye doğru değişim göstermektedir. Novelli (2005) "kitle 

turizmi" olarak adlandırılan geleneksel turizm kavramı yerine “Niş turizm" 

kavramını ortaya koymuştur. Bu kavram turistleri ayıran ve farklılaştıran 

daha sofistike bir uygulama dizisini gösterir. Aynılığın arttığı küreselleşen 

bir dünyada niş turizm, çeşitliliği ve farklılığı belirleme yollarını temsil 

eder. Kitle ve paket turizminin evrimine eşlik eden aşağılayıcı çağrışımlar 

ve bunların çevresel bozulma ve sosyo-kültürel rahatsızlıkla ilişkili 

olumsuz etkileri üzerinde oynar. Turistler için niş turizm, ihtiyaçlarının ve 

isteklerinin karşılandığı bilgisiyle daha anlamlı deneyimler sunuyor gibi 

görünmektedir.  

7. Geleceğe Dönük Bazı Yeni Turistik Eğilimler 

       Günümüzde görülen bazı yeni turistik eğilimlerin birtakım eksiklikleri 

de olsa gelecekte daha da gelişip yaygınlaşacağına ilişkin bize ipucu 

vermektedir. Örneğin, uzay turizminin 21. yüzyılın ilk çeyreğinde 

"yükselmesi" bekleniyor, ancak geleneksel destinasyonlarla 

karşılaştırıldığında yörüngedeki turist sayısı, uzay asansörü gibi teknolojiler 

uzay yolculuğunu ucuz hale getirene kadar düşük kalacak olması gibi. 

Teknolojik gelişme, güneş enerjisiyle çalışan uçaklara dayalı olarak olası 

hava gemisi otelleri oluşturulabilir. 2009'da Dubai'de açılan Hydropolis 

benzeri yeni su altı otelleri inşa edilecek. Okyanusta, turistler daha büyük 

yolcu gemileri ve belki de yüzen şehirler tarafından karşılanacağı ihtimaller 

dahilindedir. Bu şekilde izah edilmeye çalışılan turizm türleri Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 1: Niş Turizmi Türleri 

Özel İlgi Turizmi 
 

Gelenek ve Kültüre 
Dayalı Turizm 

Faaliyete Dayalı 
Turizm 

Geleceğe Dönük 
Turizm 

1. Fotoğrafik Turizm 
2. Jeoturizm  
3. Gençlik Turizmi 
4. Karanlık Turizmi 
5. Soy Turizmi 
6. Gastronomi Turizmi  
7. Ulaşım Turizmi 

8. Kabile Turizmi 
9. Kültürel Miras 
Turizmi  
10. Çevre 
Bölgelerde Turizm  
11. Araştırma turizmi  
 

12. Küçük Gemi 
Seyirleri Turizmi 
13. Spor Turizmi  
14. Yaban Hayatı 
Turizmi 
15. Gönüllü Turizm  
16. Macera Turizmi 

17. Uzay Turizmi  
18. Sanal Turizm  
19. Etik Turizm  
 

Kaynak: Yazar tarafından Novelli, 2005’ten oluşturulmuştur. 

 

      Bu bölümde, çalışmanın başından buraya kadar bahsedilen ve 

halihazırda günümüzde yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan ancak geleceğin 

yeni turistik eğilimleri için ipucu vereceği düşünülen yeni turistik 

eğilimlerin bazı türleri hakkında bilgi verilmiştir: 
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7.1. Gastronomik Turizm 

     Gastronomi turizmi, uluslararası turistleri çekmek amacıyla turizm 

sağlayıcıları ve hükümetler tarafından teşvik edilen önemli bir özel ilgi 

alanı haline gelmiştir (Horng ve Tsai, 2010) Bu tür turizmde birçok 

destinasyon yerel yemek ve şarapları kullanılmaktadır. Kendilerini 

farklılaştırmak ve pazar tabanlarını genişletmek için turizm pazarlamasında 

bir çekim kaynağı haline gelmiştir (Lin ve diğerleri, 2011). Gastronomi, 

turizmi teşvik etmede özellikle önemli bir role sahiptir. Zira yalnızca 

yemek, turistik deneyiminin merkezinde yer alır, aynı zamanda 

misafirperverlik ve gastronomi sektörü turist pazarının ihtiyaçlarını, 

isteklerini ve beklentilerini karşılamak için yeni fırsatlar sunar. Gastronomi 

turizmi daha yaşlı turistler önemli bir niş pazarı haline gelmesini 

sağlamıştır. Zira unutulmaz deneyim arayışlarını tatmin etmeye yardımcı 

olmak için genellikle kırsal alanlarda yeni gıda pazarları ve yerel mutfak 

arayışına ve satın alma gücüne sahiptirler. 

      Gastronomi turizmi, özel ilgi alanı turist pazarı olarak kategorize 

edilmiştir. Yani, az sayıdaki son derece adanmış ziyaretçiyi çeken 

faaliyetlere odaklanan kitle turizmine bir alternatif olarak görülmektedir 

(Douglas vd., 2001). Özel ilgi turizmi, kaçış ve rahatlamadan ziyade aktif 

kişisel gelişim ve yeni deneyimler kazanmakla ilgilidir. Daha yakın 

zamanlarda, turizm endüstrisi yeni ve daha karlı pazarları ele geçirmeye 

çalışırken, daha geniş bir yapısal çeşitlendirme sürecinin parçası olarak 

kabul edilen gastronomi veya mutfak turizmi gibi yeni pazarların gelişimini 

tanımlamak için 'niş turizm' terimi kullanılmıştır. (Novelli, 2005). Wolf 

(2002) ise 'gastronomi turizmi' terimini, benzersiz ve unutulmaz 

gastronomik deneyimlerle meşgul olmak için hazırlanan yiyecek ve 

içecekleri aramak ve bunlardan zevk almak için kullanmıştır Gastronomi 

turizmi, turizm literatüründe yemek turizmi veya mutfak turizmi olarak da 

adlandırılmıştır (Kivela ve Crotts, 2009). 

7.2. Dil Turizmi 

     Dil turizmi, dil öğrenme sürecini hızlandıran ve kültüre yönelik 

faaliyetleri içeren bir yurt dışı eğitim deneyimi olarak tanımlanmaktadır. 

Dil turizmi, örneğin gastronomik, dini, müze ve tiyatro faaliyetlerini de 

içeren bir kültür turizmi türüdür (Castillo vd., 2017). Yeni yabancı dil 

öğretme ve öğrenme yöntemleri yenilenirken dil öğretimi sürekli değişen 

bir alandır. Dil turizmi, diğerlerinden farklı kaynaklar tarafından 

bilgilendirildiği için benzersiz bir özellik sunar. Diğer “doğal” 

kaynaklardan farklı olarak dil genişledikçe zenginleştirilir. 70'lerden beri dil 

seyahati pazarındaki önemli değişikliklere rağmen, birçok yazar, dil 

turizminin çok az bilimsel ilgi topladığını kabul etmektedir (Iglesias, 2017). 
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Bununla birlikte, turizm araştırması alanında, özellikle yurtdışında eğitim 

ve değişim programları bağlamında öğrenci seyahat pazarına olan ilgi 

artmaktadır (Redondo-Carretero ve diğerleri, 2017). 

7.3. Bütünsel (Holistic), Manevi (Spiritual) ve Yoga Turizmi 

      Bütünsel turizm, ziyaretçiye beden-zihin-ruhu geliştirmeyi, sürdürmeyi 

ve iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi aktivite ve / veya tedavi sağlayan turizm 

olarak tanımlanır. Bütünsel turizm, masaj uygulamalarını içeren hafta sonu 

otel-spa tatillerinden Güney ve Güneydoğu Asya'daki temel koşullarda 

yoğun bir ay boyunca süren yoga inzivalarına kadar geniş katılımı kapsar. 

Manevi Turizm, bireyin manevi arayışına odaklanan turizmdir. Bunun dini 

bir bağlantısı olabilir veya olmayabilir, ancak genellikle Doğu dinlerinden 

(ör. Budizm, Hinduizm) türetilen ritüelleri, törenleri ve gelenekleri içermesi 

muhtemeldir. Yoga Turizmi, zihin ve ruh birlikteliğine odaklanan, ancak 

esasen dinsel olan turizmdir. Teknikler, bedeni güçlendirmek, zihni 

sakinleştirmek ve sonunda ruhsal aydınlanmaya yol açmak için meditasyon 

ve nefes alma tekniklerinin uygulanmasını içerir (Smith ve Kelly, 2006). 

 7.4. Gönüllü Turizm  

       Gönüllü turizmin kökleri gönüllülüğe dayanır, bu da bireylerin 

hizmetlerini toplumun bazı yönlerini daha iyiye doğru değiştirmek için 

sunduğunu ima eder; bir başka deyişle, iyi niyet faaliyetlerine katılmayı 

ifade etmektedir. Bussell ve Forbes'in (2002) belirttiği gibi: "bir gönüllünün 

bazı fedakâr saikleri olmalıdır". Aslında, 'gönüllü olarak kabul edilmek için 

fedakarlığın, ödülün gönüllülük eylemine ilişkin olduğu ana neden olması 

gerektiğini savunuyorlar. Benzer şekilde, gönüllü turizm, tatildeyken bu tür 

iyi niyet / özgecil faaliyetlere odaklanır. Bu bağlamda Wearing (2001), 

gönüllü turistlerin tanımını şu şekilde sunmaktadır: Toplumdaki bazı 

grupların maddi yoksulluğuna yardım veya hafifletmeyi içerebilecek tatiller 

yapmak için çeşitli nedenlerle organize bir şekilde gönüllü olan turistler, 

belirli çevrelerin restorasyonu veya toplum veya çevre yönleri üzerine 

araştırmasıdır. 

7.5. Yaratıcı Turizm  

       Yaratıcı turizm, ziyaretçilere gerçekleştirildikleri tatil destinasyonunun 

özelliği olan kurslara ve öğrenme deneyimlerine aktif katılım yoluyla 

yaratıcı potansiyellerini geliştirme fırsatı sunan turizm olarak 

tanımlanabilir. Bu, aşçılık, resim, fotoğrafçılık, el sanatları ve sanat tatilleri 

gibi özel ilgi turizminin daha aktif biçimlerini içerebilir. Yaratıcı turizm, 

özellikle kaynakları bazında rekabet edemeyen destinasyonlar tarafından 

takip edilmektedir. Yaratıcılığı turizmde uygulamak dört alanda 
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gerçekleşebilir, örneğin: yaratıcı kişiyi yaratıcı faaliyetlere dahil etmek, 

yaratıcı turizm ürünlerini cazibe merkezi olarak kullanmak, turistlere 

yaratıcı faaliyetler sağlamak için yaratıcı süreç kullanmak ve yaratıcı 

kümeleri ziyaret etmek için yaratıcı ortamı kullanmak. Böylelikle yaratıcı 

turizm, yenilikçi ve daha esnek turizm biçimleri üreterek, yaratıcı turizm 

üretimini geliştirerek ve turist hizmetlerini yeniden paketleyerek belirli bir 

çevre deneyimi geliştirmek için önemli bir araç haline gelmiştir. Turizmde 

yaratıcı üretim, turizmin doğası tarafından ve yaratıcı mesleklerin 

çekiciliğini artırarak teşvik edilmiştir (Al-Ababneh, 2020). 

7.6. Eğitim Turizmi  

      Eğitim turizmi, farklı eğitim programları, öğrenci değişim programları, 

turlar, geziler ve çalışmanın amacı olan çeşitli turlar gibi turizm 

hizmetlerini ve ürünlerini ve eğitim turizmi ile ilgili yeni tür aktiviteleri 

(örneğin etnik atölyeler, geziler ve saha çalışması) içerir. Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) göre, vatandaşı oldukları ülke 

dışında yükseköğretime kaydolan öğrenci sayısının son on yılda iki kattan 

fazla artması nedeniyle eğitim turizmi ürünlerine olan talebin çok büyük 

olduğu söylenebilir (OECD, 2013) 

 7.7.Karanlık Turizm 

      Açıklanan fenomenler, genel olarak teknik olarak "turizm" olarak 

adlandırılan, daha yaygın olarak "karanlık turizm" olarak bilinen şeyin 

örnekleridir. Çoğu durumda bu turizm nişinin net bir tanımı yoktur. Lennon 

ve Foley (2002) karanlık turizmi son zamanlarda meydana gelen ve 

ziyaretçiyi modernliği sorgulamaya zorlayan olaylara atıfta bulunularak 

tanımlar. Lennon ve Foley (2002) karanlık turizmi "kaygı ve şüphenin 

metalaşması" olarak görüyor. Diğerleri daha geniş bir tanım kullanır. 

Marcel (2003) şöyle diyor: 

 

 “... düşündüğünüzde, insanlar her zaman önemli veya toplu ölümlerin 

meydana geldiği yerlere çekildi. İlk haclar, dini ölümlerin yapıldığı 

yerlerdi. İsa'nın çarmıha gerildiğinde izlediği yol olan Via Dolorosa, pek 

çok erken örnekten yalnızca biridir. Mısır'daki Firavun Mezarları ve 

Roma'daki Kolezyum önemli turistik yerlerdir. Tarihsel olarak önemli 

şahsiyetlerin başlarının kesildiği Londra Kulesi de öyle. 1815'teki Waterloo 

Muharebesi'nden sonra, oteller ve restoranlar Belçika savaş alanı etrafında 

ortaya çıktı ve 19. yüzyıl İngiliz Büyük Turu'nun rotasını sonsuza kadar 

değiştirdi.” 
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      Karanlık turizm, "trajedilerin veya tarihsel olarak kayda değer 

ölümlerin meydana geldiği ve hayatlarımızı etkilemeye devam eden yerlere 

yapılan ziyaretler" olarak tanımlanabilir. Marcel (2003) şöyle yazıyor: 

 

“Thanatourism, turizm endüstrisinin kirli küçük sırrı gibi görünüyor. Texas 

School Book Depository ve Dallas'taki 'çimenli tepede' büyüyor; burada 

Niche Tourism, Auschwitz'de ve dünyanın dört bir yanındaki Holokost 

müzelerinde, ünlülerin gömüldüğü mezarlıklarda, Prenses Diana'nın 

Paris'teki trajik araba kazasının olduğu yerde nişan tüfekleri ile süslenmiş 

bir kahve kupası satın alabiliyorsunuz. Turistler, Place De La Guillotine 

gibi halka açık infaz yerlerini, Pompeii ve Dachau gibi toplu ölüm 

alanlarını, Graceland gibi ünlülerin ölümleriyle ilişkili yerleri, 

Washington'daki Vietnam Savaş Anıtı, Pearl Harbor ve Omaha Plajı gibi 

müzeleri ve anıtları ve antik Troy, Gettysburg gibi savaş alanlarını ziyaret 

eder. Ölümü niş bir pazar olarak düşünmek kulağa çılgınca mı geliyor? 

Öyleyse, gemide servis edilenlerle aynı yemekleri yiyen ve geminin tam 

olarak bulunduğu noktaya seyahat ederken gemide çalınan müzikle aynı 

müziği duyan, kiralama şirketleri tarafından sunulan 'Titanik yolculukları' 

hakkında ne düşünüyorsunuz? O gemi şimdi okyanusun dibinde yatıyor.” 

7.8.Soya İlişkin Turizm Türleri  

      Soy turizmi, kişisel kökenleri ve ataları bilmenin kişisel ihtiyaçlarını 

karşılamak için seyahat ederken mesafeleri kat etmeyi, yerleri incelemeyi 

ve öğrenmeyi içerir. Atalarının son dinlenme yerlerini arayan ziyaretçiler 

için olan turizm 'mezarlık turizmi' olarak da adlandırılır (Newland, 2011). 

Kök turizmi, etnik azınlıkların atalarının topluluklarına boş zaman 

geçirmek, aile ve akrabalarını ziyaret etmek, ata toplumunun kültürünü 

keşfetmek, kalıcı yerleşim niyeti olmaksızın köklerini ve kimliğini aramak 

gibi amaçlarla seyahat ettikleri bir turizm türüdür (Feng ve Page, 2000). 

Kök turistler, onlarca yıl önce memleketlerini terk eden ve yerleşim 

ülkesinde doğup büyüyen turistlerdir. Nostalji, bu göçmenleri atalarının 

toprakları ile ulusal ve bölgesel sınırlar arasında bir araya getirme 

fenomenini uyandıran motordur (Maruyama, Weber ve Stronza, 2010). 

Nostalji, miras turizmi için önemli bir motivasyon kaynağıdır. Geçmişin 

yüceltilmiş ve yanlış hatırlanmış bir versiyonunu yeniden yaşama arzusu 

olan miras alanları ile miras turistleri arasında bağlantı kurar. Nostalji, 

kültürel olarak hatırlanan geçmişe duyulan özlemi içerdiği için miras 

turizmiyle ilgilidir (Caton ve Santos, 2007); ikisi de günümüzden kaçış 

teklifinde bulunur ve ikisi de geçmişte ihmal edilmiş yerleri turistik cazibe 

merkezlerine dönüştürür (Berliner, 2012). Diaspora turizmi, göçmen 

kökenli kişilerin atalarının anavatanlarını veya ailelerinin göç geçmişiyle 
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ilgili diğer yerleri (Huang, 2012) ziyaret ederek aile geçmişleri hakkında 

bilgi ararken veya kökleri ve kişisel miraslarıyla bağlantılı hissetmeleri 

olgusunu tanımlar. Bu nedenle diaspora turizmi, miras turizminin bir alt 

segmenti olarak kabul edilmektedir (Timothy ve Teye, 2004). Eski turizm, 

geçmişte uzun süredir unutulmuş bir yere olan özlemini, zamanda geriye 

yolculuk yapma yeteneği veya gerçek arzusu olmadan tatmin etmenin bir 

yoludur (Ray ve McCain, 2012). 

7.9.Macera Turizmi  

      Macera turizmi, çeşitli risk seviyelerindeki farklı katılımcı grupları için 

farklı anlamlara gelebilir. Genel bir tanım oluşturmak için macera turizmi 

aşağıdakilerle ilişkilendirilebilir: alışılmadık, egzotik, uzak veya vahşi bir 

yerde gerçekleşen bir boş zaman etkinliği. Çoğu açık havada olmak üzere, 

katılımcılar tarafından yüksek düzeyde aktivite ile ilişkilendirilme 

eğilimindedir. Macera gezginleri, çeşitli derecelerde risk, heyecan ve huzur 

yaşamayı ve kişisel olarak test edilmeyi bekler. Özellikle gezegenin 

bozulmamış egzotik kısımlarının kaşifleri ve kişisel zorluklar ararlar 

(Mintel Report, 2001). İster yumuşak ister sert olsun macera turizmi, niş 

turizm kavramıyla uyumludur, ortak bir temada belirli ilgi alanlarına sahip 

insan gruplarını çeker ve dünya çapında tanınan bir ürünü ortaya çıkarır. 

7.10.Uzay Turizmi  

       Rekreasyon amaçlı insan uzay seyahatidir (Von der Dunk, 2011). 

Yörünge, yörünge altı ve ay uzay turizmi olmak üzere birkaç farklı uzay 

turizmi türü bulunmaktadır. Bugüne değin yörünge uzay turizmi 

yalnızca Rus Uzay Ajansınca gerçekleştirilmiştir (Matignon, 2019). 

Yörünge altı uzay turizmi vasıtalarının geliştirilmesine dönük çalışmalar da 

sürmektedir. Bu çalışmalar, Blue Origin ve Virgin Galactic gibi havacılık 

şirketleri tarafından yapılmaktadır. Buna ek olarak, SpaceX (bir havacılık 

üreticisi) 2018'de , Yusaku Maezawa da dahil olmak 

üzere Ay üzerinde gemisinden uzay turistlerini deniz yolu çevresinde 

ücretsiz dönüş yoluna göndermeyi planladıklarını duyurmuştur (Ralph, 

2018). İngiliz yatırımcı ve iş adamı Richard Branson’ın şirketi Virgin 

Galactic 2019 yılında 15 dakikalık test uçuşunu başarıyla tamamlayarak 

uzay turizmi adına büyük bir adım atmıştır. Yeni gelişmeler bununla da 

sınırlı olmamış, Amazon.com'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a ait olan 

Blue Origin Havacılık ve Uzay Araştırma Şirketi uzaya gönderecekleri ilk 

turist kafilesi için 2020 yılında New Shepard roketinin mürettebat test 

uçuşlarını başlatacağını duyurmuştur. Blue Origin kapsülünün tam ölçekli 

bir modeli de sergilenmiştir (Jules Verne Travel, 2020). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_spaceflight
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Space_Agency
https://www.spacelegalissues.com/author/louis-de-gouyon-matignon/
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Origin
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_Galactic
https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX
https://en.wikipedia.org/wiki/Yusaku_Maezawa
https://en.wikipedia.org/wiki/Moon
https://en.wikipedia.org/wiki/SpaceX_Starship
https://en.wikipedia.org/wiki/DearMoon_project
https://en.wikipedia.org/wiki/DearMoon_project
https://en.wikipedia.org/wiki/Yusaku_Maezawa
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7.11. Sanal Turizm 

Sanal turizmin genellikle sanal gerçeklik teknolojisi, bilgisayar 

teknolojisi, dokunmatik ekran, 360 derece panoramik deneyim teknolojisi, 

3D animasyon teknolojisi vb. üzerine kurulu yeni bir turizm deneyimi 

aktivitesi olduğuna inanılmaktadır. Turistler gerçek turizmden farklı olarak 

simüle edilmiş gerçek turizm sahnesi içeriğini deneyimleyebilir ve 

evlerinden çıkmadan turizm manzarasını hissedebilirler (Zhang ve 

arkadaşları, 2012). Sanal turizm, turistlere sürükleyici bir sanal seyahat 

sunabilir- ki bu tabii ki gerçek somut seyahatle eşdeğer olamaz. Bunun 

yerine, yeni bir “evde tatil” türüdür (Schaffer ve diğerleri 2018). Çok 

duyulu restoranlar, yeni teknolojilerin ve psikotast ilkelerinin yardımıyla bir 

"restoranda tatil" biçimi veya bir "figital gastronomi" metaforu 

önermektedir (Schaffer ve arkadaşları, 2018). 

8. Sonuç ve Öneriler  

        Her sektör için rekabet söz konusu olduğundan işletmeler yenilik 

(inovasyon), trend vb. durumları takip etmek durumundadır. Sorun, 

turizmde arz ve talebi etkileyen birçok ilgili faktörün sürekli değişmesidir 

ve bu nedenle trend analizinin amaçlarından biri, turizm arz ve talebini 

etkileyen temel faktörleri belirlemektir. Gelecekte turizm sektöründe 

oluşabilecek değişen tüketici değerlerini yansıtan büyük değişimler, siyasi 

güçler, çevresel değişiklikler ve bilgi teknolojisinin çok hızlı büyümesi 

yönündeki eğilimler karşısında turizm alanında düzenlemeler yapılması 

kaçınılmazdır. Çalışmamızda ortaya konulan dünya turizmindeki yeni 

eğilimlerin Türkiye’de de uygulanabilirliğine ilişkin olarak aşağıdaki 

önerileri yapılabilir; 

     Geçmişte insanlar tarafından gerçekleştirilen birçok görev, artık robotlar 

veya sohbet robotları gibi otomatik sistemler tarafından yerine getirildiği bu 

yaşadığımız çağda dijitalleşmenin, teknoloji ve veriye dayalı yönetimin 

sosyal ve ekonomik sistemlerimizi ve yaşamlarımızı dönüştürdüğü bir süreç 

olması nedeniyle her sektörde olduğu gibi Türkiye’nin turizm sektöründe 

de dijital teknolojilerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Zira turizmde 

dijitalleşmeye geçiş, her boyutta turizm işletmesinin yeni pazarlara erişim 

ve küresel olarak tüketicilere yeni turizm hizmetlerini yerine getirme ve 

hepsinden de önemlisi rekabet gücünü, performansını ve verimliliğini 

geliştirme avantajlarını sunacaktır. Böylece Türk turizm işletmelerinin 

pazar paylarının artırılması sağlanmış olacaktır. 

        Türk turizm piyasalarına hakim olan geleneksel turizm eğilimi anlayışı 

3S’nin (Sea-Sand-Sun) yani Deniz-Kum-Güneş üçlüsü anlayışı, yerini; 

tabiat ve ekoloji bazlı, sürdürülebilirlik faktörlerini kapsayan bir turizm 

eğilimine vermesi yönündeki çalışmalara ve teşviklere hız verilebilir.   
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         Dünya Turizm Örgütü verilerine göre dünya genelinde toplam nüfusta 

altmış yaşın üstündeki insanların önümüzdeki otuz beş yıllık süreçte 

yaklaşık iki katına çıkacağı tahminlerinin yapılması nedeniyle Türkiye’ye 

gelecek turistler için planlanan altyapı, turistik ürün, destek hizmetlerinin, 

bu yükselme eğilimi gösteren talebi karşılaması için revize edilmesi 

yönünde çalışmalar yürütülebilir. Yine Dünya Turizm Örgütü verilerinde 

bahsedilen Y Kuşağı ve Z Kuşağının 2040 yılına değin en önemli turistik 

tüketici grupları olacağı tahmini dikkate alınarak Türkiye turizm sektöründe 

düzenlemelerin yapılması öngörülebilir. Dolayısıyla ülkemiz turizminin bu 

kuşakların talepleri doğrultusunda planlama yapılması yerinde olacaktır. 

      Çalışmamızın içinde turistik eğilimlere sahip yeni turistlerin özellikleri 

sıralanırken sıra dışı deneyim ve macera arayan, parası olan ama fazla 

zamanı olmayan, sezgi gücü yüksek, kaliteye önem veren, eleştirel, çevre 

bilincine sahip ve seyirci değil katılımcı olduğundan bahsedilmişti. Türkiye 

turizm sektöründe yapılacak düzenlemelerde bu yeni tip turistlerin bahse 

konu nitelikleri de göz önüne alınabilir. 

     Türk turizm sektörü, günümüzün yeni trendlerinde artık “tatil deneyimi 

sektörü” değil “deneyim sektörü” kimliğini üstlenmeye doğru değişim 

gösterdiği, "kitle turizmi" olarak adlandırılan geleneksel turizm kimliğinden 

ise “Niş turizm" olarak nitelendirilen yeni turistik eğilimlere uygun olarak 

yapılandırıldığına ilişkin görüşlere (Novelli, 2005) uygun bir kimliğe göre 

yeniden yapılandırmaya tabi tutulmalıdır. Aksi halde dünyada turizm 

sektörü gelişmiş ülkelerle rekabet edebilirliği ve turizm gelirlerinden elde 

edilmesi düşünülen paya erişilmesi mümkün olmayabilir. 

        Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinin yeni turistik eğilimlere 

uygun bir yapısı ve avantajlara sahip olması göz önünde bulundurularak bu 

yeni turistik eğilimlere göre turizm politikaları geliştirilebilir. 

      Türkiye’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2023 Türkiye Turizm 

Stratejisinde de belirtildiği üzere Türkiye kıyı turizminin yanında, alternatif 

turizm (sağlık ve termal turizm, yayla turizmi, kış sporları dağ ve doğa 

turizmi, kırsal ve eko turizm, kruvaziyer ve yat turizmi, kongre ve fuar 

turizmi, golf turizmi, vb.) gibi turizm çeşitleri yönünden de eşsiz turizm arz 

verilerine sahip bulunmaktadır. Bununla beraber, bu potansiyel rasyonel 

manada kullanılamamaktadır. Türkiye’nin kültürel, doğal, tarihi ve coğrafi 

değerlerini koruma-kullanma dengesinde kullanmayı ve turizm 

seçeneklerini geliştirerek Türkiye’nin turizmden sağlayacağı payı arttırmak 

için dünyadaki yeni turistik eğilimleri dikkate alan eylem planları hazırlanıp 

uygulanmaya konulmasına hız verilebilir . 

     Dolayısıyla Türkiye’de turizm potansiyelinin noktasal ölçek içinde 

planlanması yerine gelişim aksları boyunca turizm bölgeleri, turizm 

koridorları, turizm kentleri ve eko turizm bölgeleri meydana getirecek 



 New Developments in Education and Social Sciences         CHAPTER   21      

436 

biçimde incelenmesi, bu değerlerin tanıtılması ve kullanım kıstaslarının 

tespit edilmesi yönünden daha gerçek bir yaklaşım olarak görülmektedir. 

Böylelikle, turizm potansiyeli olan bölgelerin öteki alternatif turizm 

çeşitleriyle cazibesi yükselecektir. Geliştirilmesi öngörülen turizm gelişim 

aksları üzerinde turizm yatırımı yapmayı planlayan yatırımcılar; kıyı 

turizmi ya da öteki alternatif turizm çeşitlerinden de faydalanarak bu 

alanlarda yatırım yapma şansını yakalayacaklardır. Aynı anda planlama, 

tahsis ve turizm yatırımı için devletçe verilen diğer teşviklerden de bu 

içerikte faydalanabilecekleri düşünülmektedir. 
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1. Giriş  

      2015 yılı istatistiklerine göre ise Almanya’da 3,8 milyon ile 4,3 milyon 

arasında Müslüman yaşamakta olup bunların büyük bir çoğunluğunu 

(yaklaşık 2,5 milyon) Türkiye’den gelen Müslümanlar oluşturmaktadır.
1
 

Almanya’da yaşayan Müslümanların sayısı konusunda birbirinden farklı ve 

tartışmalı tahminler yürütülmektedir. ABD Pew Enstitüsünün tahminine göre 

2016 sonunda Almanya’da yaklaşık beş milyon Müslüman yaşamaktadır. 

Bazı ateistler Müslümanların sayısı ile zikredilen bu rakamı çok yüksek 

bulurken, bazı İslam muhalifleri veya Müslüman dernekleri çok düşük 

bulmaktadır.
2
 Almanya İçişleri Bakanlığına göre ise 2015 yılı itibariyle 

Müslümanların sayısı 4,4 milyon ile 4,7 milyondur.
3
 Müslümanların 500 bini 

Almanlardan oluşmaktadır.
4
 Almanya’daki Müslümanların bugünkü durumu, 

çeşitli İslam ülkelerinden Almanya’ya gelen işçi göçünün bir sonucu olup, bu 

sayı altmışlı yıllarda 16.000 civarındaydı. İslam dini Almanya’da 

Hıristiyanlıktan sonra ikinci büyük dînî topluluğu teşkil etmektedir. Bu 

gurubun içinde 2,5 milyonla Türk vatandaşları en büyük grubu 

oluşturmaktadır. Buradaki Müslümanların %95 i Sünni olup, bunların da 

%96’sı Hanefi mezhebine mensuptur.
5
 

     1960’lı yıllarda Türkiye’deki işsizliğin önünü kesmek, gönderecekleri 

dövizleri ülkede değerlendirmek, geri döndüklerinde edindikleri tecrübe ve 

                                                     
1 “Alman İslam Konferansı/DeutschIslam”, 13 Kasım 2020, 

Konferenz/http://www.deutsche-islam-konferenz.de/DIK /TR/ Ma-gazin/ 

Lebenswelten/ZahlenDatenFakten/ZahlMLD/zahl-mld-node. html. 
2 “Deutschlandfunk”, 13 Kasım 2020, Deutschlandfunk, https:// www. 

deutshlandfunk.de.religionstatistik-zahl-der-muslime-in-deutschland. 

886.dehtml?dram:article id=408677. 
3 “Bundesminiterium des Innern, für Bau und Heimat”, 13 Kasım 2020, 

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/staat-und-

religion/islam-in-deutschland/islam-in-deutschland-node.html. 
4 Recai Doğan, “Avrupa Birliği Sürecinde Dini Kurumlar ve Din Eğitimi: 

Almanya Modeli”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi II/XLIX. 
(2008): 7. 

5 Abdullah Muhammed Salim, Geschichte des Islam in Deutschland (Islam und 

westliche Welt) ((Bd.5).Graz/Köln, 1981), 70. 
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teknik bilgileri Türk sanayisine kazandırmak
6
 düşüncesiyle Türkiye     

Cumhuriyeti tarafından Almanya’ya gönderilen Türk vatandaşları, birkaç 

sene çalışarak, üç beş kuruş para kazanıp tekrar Türkiye’ye geri döneriz 

niyetiyle birinci nesil olarak Alman toplumu ve kültürü ile tanışmışlardı. 

Ancak sosyal ve ekonomik yönden gelişen hayat şartları nedeniyle Türk 

vatandaşları, ana vatana geri dönmek bir tarafa, Türkiye’de bıraktıkları 

ailelerini de buraya getirmişlerdir.
7
 Türkiye’de doğup, ebeveynleri tarafından 

Almanya’ya sonradan getirilen ikinci nesil Türkiye’deki eğitimlerini 

tamamlamadan buraya geldikleri için eğitimlerini burada tamamlamak 

zorunda kaldılar. Böylece Alman kültürüyle tanışmış oldular.
8
 İkinci nesil 

olarak Almanya’ya gelen Türk vatandaşlarının en büyük problemlerinden 

birisi eğitim ve öğretimdi. Birçoğu okuldaki dersleri takip edecek derecede 

yeterli Almanca ’ya sahip değillerdi. Bu da onlar için eksik bir eğitim, 

dolayısıyla başarılı bir meslek yapacak yer bulamamakla karşı karşıya 

gelmek demekti.
9
         

     İnsanların dinlerinin, dillerinin, kültürlerinin, ırklarının, dünya 

görüşlerinin, örf ve adetlerinin farklı olmaları onların beraber yaşamalarına 

mâni değildir. Ancak, Türk-İslam kültürü içerisinden koparak Almanya’ya 

gelen Türk vatandaşları büyük bir manevi bunalım içerisine girdiler. Çünkü 

onlar, kendilerini tamamen yabancı bir kültür içerisinde bulmuşlardı. Beraber 

çalıştıkları ve beraber yaşadıkları insanlar kendi ülkelerinin insanlarına hiç 

benzemiyordu. Konuşmaları, davranışları, hayat tarzları tamamen farklıydı. 

En önemlisi, dindar bir Müslüman olmasalar bile, Türkiye’de duydukları 

ezan sesini burada duyamıyor, büyük bir coşkuyla gittikleri Cuma ve bayram 

namazlarını kılabilecekleri camileri yoktu. Almanya’daki Türk işçilerinin 

kendilerini manevi bir boşluk içerisinde hissetmeleri, onları birtakım 

arayışlara sevk etti. Onlar, hem özlemini duydukları camilere, ezan seslerine, 

Cuma ve Bayram namazlarına, dinî sohbetlere tekrar kavuşmak, hem de 

Türkiye’den getirdikleri ailelerine ve çocuklarına aynı özlemi hissettirmemek 

için, çalıştıkları fabrikalarda namaz kılan, az çok Kur’an okumasını bilen 

insanların rehberliğinde Cuma ve bayram namazlarını kılmaya başladılar. Bu 

münasebetle kaldıkları fabrika lojmanlarının (Heim) veya fabrikaların bir 

köşesinde mescitler oluştu. Böylece yetmişli yıllarda cami derneklerinin 

                                                     
6 İrfan Başkurt, “Almanya’da Yaşayan Türk Göçmenlerin Kimlik Problemi”, 

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2009): 82. 
7 Faruk Şen, Türkische Migranten in Deutschland,  Essen,1996. (Essen, 1996), 1. 
8 Twardella Johannes, Moderner Islam. Fall-Studien zur islamischen Religiösität 

in Deutschland (Hildesheim (Olms), 2004), 46. 
9 Angelika Königseder, “Bundeszentrale für politische Bildung , ,  Internet”, 

Informationen zur politischen Bildung (Heft 271) Türkische Minderheit in 

Deutschland, 11 Şubat 2005, 

http://www.bpb.de/popup_lemmata.html?guid=O0SMIR. 
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temelleri atılmaya başlandı.
10 

 

     Yetmişli yıllarda Cuma, Bayram ve Teravih namazları için açılan camiler 

bugün sadece namaz kılınan bir mekân olmaktan çıkmış, işsiz ve emeklilerin 

sohbet mekânı, çocukların dinlerini öğrendikleri bir okul, çeşitli sosyal ve 

kültürel, sportif faaliyetlerin yapıldığı bir kültür merkezi, hatta bilardo, masa 

topu gibi çeşitli oyunların yapıldığı eğlence merkezleri, kadınların buluşma 

yeri, Alman okullarındaki öğrencilerin ve Kilise cemaatinin zamanla gelerek 

İslam diniyle ilgili bilgi aldıkları Enformasyon merkezi haline dönüşmüştü. 

     Bunu fırsat bilen ve kaynağı Türkiye’de bulunan bazı siyasi ve dini 

gruplar ya kendi yetiştirdikleri ya da Türkiye’de emekliye ayrılmış Hocaları 

Almanya’ya getirmeye başladılar. Bir taraftan buradaki vatandaşlara dini 

konularda rehberlik yapmaya, diğer taraftan da mensubu bulunduğu cemaatin 

görüşlerini dayatmaya çalışan bu gayri resmi hocalar, daha çok birlik ve 

beraberliğe ihtiyaç duyulan bu gurbet ülkesinde bölünmelere sebep oldu. 

Hâlbuki az çok dinî tahsil yapmış her   Müslüman, Kur’an’ın ve İslam’ın 

tefrikaya karşı olduğunu
11

, müminlerin bir vücudun azaları veya bir binanın 

tuğlaları gibi bir bütün ve birbirlerine destek olmalarını emrettiğini 

bilmektedirler.
12

  

     Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının çoğunluğu din hizmetlerinin 

tek elden yürütülmesini istediler. Türkiye Cumhuriyeti, buradaki 

vatandaşların da talebi üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 

sınav ve Bakanlıklar arası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla seçilen, 

çoğunluğu İlahiyat Fak. Mezunu resmi din görevlilerini 05.07.1984 tarihinde 

230 dernekle kuruluşundan itibaren ve bugün 960 derneğe ulaşan,
13

 kısa adı 

DİTİB olan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bünyesindeki camilerde görev 

yapmak üzere Almanya’ya göndermeye başladı. 

     Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi din görevlisi göndermeye 

başlamasından sonra Almanya’daki Türk vatandaşlarının açtığı camiler ve 

dini dernekler hızla çoğaldı. Öyle ki 500-600 Türk nüfusunun bulunduğu 

yerlerde bile ya kiralamak suretiyle ya da satın almak suretiyle yeni camiler 

açıldı. Bazı şehirlerde Türkiye’dekileri aratmayacak, kubbeli ve minareli 

camiler inşa edildi. İstatistiklere göre bugün Almanya’da kiliseden daha çok 

cami olduğu iddia edilmektedir.
14

 

                                                     
10 “EKD Evangelische Kirche in Deutschland”, Zusammenleben mit Muslimen in 

Deutschland, Entwicklung des Islam in Deutschland., 13 Kasım 2020. 
11 Âli-İmran, 3/103. 
12 Ebu Zekeriyya Yahya bin şeref Nevevi, Riyad’u-es-salihiyn (Beyrut, 1983), 

1/213-225. 
13DİTİB/ http://www.ditib.de/default1.php?id=5&sid=8&lang=en, 24.01.2020. 

  
14 Di Welt, http://www.welt.de/politik/article96540/Immer-mehr-Moscheen-

immer-weniger-Kirchen.html.  
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     Türkiye Cumhuriyeti devletine olan bağlılıklarını ve güvenlerini hiçbir 

zaman yitirmemiş olan Türk vatandaşları, yüz binler, hatta milyonlarca Mark 

vererek inşa ettikleri camileri veya satın aldıkları cami binalarının tapularını, 

bünyesinde vatandaşlarına daha sağlıklı din hizmeti vermek amacıyla, 

göndermiş olduğu Din Görevlileriyle, adeta Türkiye D.İ.B’ını temsilen 

Almanya’da kurulan DİTİB’in adına almaktan çekinmediler. 

     Artık devletin gönderdiği resmi din görevlilerinin rehberliğinde 

ibadetlerini yapan Türk vatandaşları bu durumdan büyük ölçüde memnun 

olmakla beraber, Almanya’da doğup, orada okula giden ve Türkiye’ye 

dönmeyi hiç de düşünmeyen çocuklarının durumlarından pek fazla memnun 

görünmüyorlardı. Zira onlarla çocukları arasında çoğu zaman meydana gelen 

problemler onları düşündürüyor, kendilerinin dini bilgileri yeterli olmadığı 

için çocuklarının din eğitimiyle yeteri kadar ilgilenemiyorlar, bunun için 

onları camiye din dersine göndermekten başka bir şey yapamıyorlardı.  

     Bu çabalara rağmen, camilerde verilen din eğitimi, aileleri tatmin 

etmiyordu. Çünkü din eğitimi ile ilgili hafife alınamayacak problemler vardır. 

Söz konusu problemler bu çalışmamızın özünü oluşturmaktadır. 

     Bu çalışma, Federal Almanya’da, Din Görevlisi olarak görev yaptığımız 

on senelik tecrübe ve gözlemlerimizin teorik bilgilerle de desteklenerek, 

alana katkı sağlamak amacıyla yapılmış bir çalışmadır. Tecrübelerimize göre: 

 Federal Almanya’da camilerde teorik ve ezbere dayalı bilgiler 

çocukların din eğitimi için yeterli olmayıp, bu bilgiler onlar 

tarafından genelde unutulmaktadır. Bununla beraber faydalı olduğu 

düşünülmektedir. 

 Çocukların sadece hafta sonu ve okul tatillerinde katılmaları 

camilerdeki din derslerini olumsuz etkilemektedir. 

 Anne babalar çocuklarının din eğitimiyle yeteri kadar 

ilgilenememektedirler.  

     Çalışmamızda, tecrübe ve gözlemlerimizin yanında, aşağıdaki sorulara da 

cevap aranmıştır: 

 Anne-baba evde çocuklarının din eğitimiyle ilgilenebiliyorlar mı? 

 Camilerde hangi günlerde ve hangi saatlerde din dersi veriliyor? 

 Çocuklar genelde hangi günlerde camiye gelebiliyorlar? 

 Camideki derslerde hangi konular işleniyor? 

 Derslerde hangi metot uygulanıyor? 

 Camideki din derslerinde karşılaşılan problemler nelerdir? 
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2. Yöntem  

     Bilimsel bir araştırmanın sonuçlarının güvenirliliğini garanti etmek için 

her şeyden önce bilimsel metodunun ve tekniğinin tespit edilmesi 

gerekmektedir.
15

 “Almanya’da camilerde verilen din eğitiminde karşılaşılan 

Problemler” konulu çalışmadaki bulgular her şeyden önce Almanya’da Türk 

ailelerinin din eğitimiyle ilgili gerek Türk gerekse Alman araştırmacılar 

tarafından yapılan araştırılmaların incelenmesi, 2008 yılında Türk aileleri, 

çocukları ve Din Görevlileriyle yapılan mülakatlar ve gözlem metoduyla 

tespit edilmiştir. Zira söz konusu bu metot din bilimlerinde geçerli olan 

ampirik araştırma olarak nitelendirilmekte
16

  ve uygulanmaktadır.
17

 Cemal 

Tosun’un “Din ve Kimlik” isimli araştırması da benzer bir metotla 

gerçekleştirilmiştir.  Tosun’a göre Türk vatandaşları Almanya’da 1970’li 

yıllardan itibaren ibadetlerin yerine getirilmesinin yanında içinde spor, dil 

kursları, sosyal ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirildiği mekânlar olarak 

açılmaya başlanmıştır. Camilerdeki din eğitiminin asıl gayesi ise Türk 

çocuklarının kültürel kimliğini muhafaza etmek ve geliştirmekti. Ayrıca 

camiye devam eden gençler sosyal çevrelerini de genişletmiş oluyorlardı.
18

 

Almanya’da Din Eğitimi ile ilgili bir başka doktora çalışması ise Nevzat 

Aşıkoğlu’na aittir.  Aşıkoğlu bu çalışmasında Bayern ve Baden-Würtenberg 

eyaletlerindeki ilk ve orta ortaokuldaki Türk çocuklarının din eğitimi 

problemlerini incelemektedir. Aşıkoğlu’na göre camilerdeki din eğitiminden 

ailelerin beklentisine cevap verebilmek için din görevlileri ve çocukların din 

eğitimi konusunda derinlemesine bir araştırmanın yapılması gerekmektedir.
19

  

     Bu çalışmadaki tespitler, bölge ve yer olarak altı sene, 1989-1995 yılları 

arasında görev yaptığımız Rheinland-Pfalz eyaleti, Mainz Başkonsolosluğuna 

bağlı Grünstadt ve çevresiyle, 2004-2008 yılları arasında dört sene görev 

yaptığımız Hessen Eyaleti Frankfurt çevresindeki DİTİB’e bağlı camilerle 

sınırlıdır. 

     Yukarıda zikredilen iki bölgeyi seçmemizin sebebi, bu iki bölgede uzun 

süre görev yapmış olmamız ve oradaki aileleri yakinen tanımamız ve halen 

onlarla irtibat içerisinde olmamız nedeniyle buradaki gelişmeleri takip etme 

imkânımızın olmasındandır. 

     Gözlemlerimiz, Almanya’daki Türk vatandaşlarının küçük bir bölümünü 

                                                     
15 Kerim Yavuz, Din Psikolojisinde Metod Meselesi ve Yeni Gelişmeler (İstanbul: 

Atatürk Üniversitesi  İlahiyat Fak, 1986), 153-185. 
16 Martin Baumann, Qualitative Methoden in der Religionswissenschaft (Marburg 

(Dioganal), 1992), 33. 
17 Hans-Jürgen Greschat, Mündliche Religionsforschung.Erfahrungen und 

Einsichten (Berlin: Dietrich Reimer, 1994), 3/4. 
18 Cemal Tosun, Din ve Kimlik (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993), 165-169. 
19 Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, Almanyada Temel Eğitimdeki Türk Cocuklarının Din 

Egitimi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 1993), 136-141. 
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kapsamasına rağmen, bulguların bütün Almanya için geçerli olabileceği 

düşünülmektedir. Türklerin Almanya’daki dağılımı ve kültürel ve dini 

yaşantıları genelde aynıdır. Yani Grünstadt’daki bir Türk ailesinin yaşayış 

tarzıyla bir başka küçük şehirdeki ve bir başka Türk ailesinin veya 

Almanya’daki cemaatin yaşayış tarzının birbirinden çok farklı olmadığı 

kanaatindeyiz. Bununla beraber, büyük şehir etkisi de nazarı itibara alınarak, 

yukarıda zikredilen sebepten dolayı Frankfurt ve çevresi de araştırma sahası 

olarak seçildi. 

     Türkiye’de olduğu gibi buradaki DİTİB camilerine de her çeşit siyasi ve 

dini görüşten insanların gelmesi nedeniyle araştırmamızı DİTİB camileriyle 

sınırlandırdık. Diğer dini kuruluşların her biri, başlı başına birer araştırma 

konusu olacak kadar geniş olduğu düşünülmektedir.  

     Çalışmamızdaki verilerin asıl kaynağı Türk vatandaşları olmakla beraber, 

Hessen eyaletindeki DİTİB camilerinde görev yapan Din Görevlilerinin aylık 

faaliyet raporları da araştırmamıza önemli ölçüde katkı sağladı. DİTİB 

camilerindeki Din Görevlileri camilerdeki faaliyetlerle ilgili her ay Din 

Hizmetleri Ataşeliğine rapor vermektedirler. Frankfurt Din Hizmetleri 

Ataşeliğinin yardımı ve izniyle, camilerdeki namaz, vaazlar, çocuklara ve 

yetişkinlere verilen din dersleri, hasta, hastane ve hapishane ziyaretleri, 

taziyeler, düğünler, açık kapı günleri, konferanslar, dinler arası diyalog 

programları v.b. sosyal ve kültürel faaliyetleri bizzat gözlemleme imkânımız 

olduğundan, yorumlarımızın birçoğu bu tecrübelerimize ve kendileriyle 

çeşitli ortamlarda yaptığımız görüşmelerdeki Türk vatandaşlarının ifadelerine 

dayanmaktadır. 

3. Almanya’da Camiler 

     Almanya’da Türk Müslümanlar tarafından inşa edilen en büyük cami 

Berlin’de inşa edilmiştir. Bu cami iki minaresi ve kubbesiyle Alman 

topraklarında inşa edilen ilk Müslüman ibadet yeridir.
20

 Türk vatandaşlarının 

Almanya’nın hemen her yerleşim bölgesinde açtıkları, bugün sayıları 2200 

civarında olan Almanya’daki dini cemiyetler ve camiler Alman Anayasasına 

göre kurulmuşlardır. Bu camilerin büyük bir kısmı başka maksatlarla inşa 

edilen binaların uygun yerlerine, dışarıdan bakıldığında cami olduğu 

anlaşılmayacak şekilde düzenlendiğinden bunlara “avlu arkası camileri” 

denmektedir. Bu binalar daha önceki fabrika binaları, bürolar, depolar v.b. 

yerleri olup, genelde kiralanmışlardır. İşçi göçünün ilk yıllarında, 1960’larda 

cemaatle namazlar Türk vatandaşlarının oturdukları binalarda kılınmasına 

mukabil, 1974 ten itibaren başlayan aile birleşmeleri ile daha büyük mekânlar 

                                                     
20 Muhammed Salim Abdullah - Michael Mildenberg, Moslems unter uns 

(Studtgart: Quell Verlag, 1974), 30. 
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aranmaya başlanmıştır.
21

  

     Alman yasalarına göre belli şartları yerine getiren Müslümanlar, hangi 

milletten olursa olsun dini bir kuruluş kurabiliyor ve satın alma veya 

kiralama suretiyle cami veya namaz kılma yerleri açabiliyorlar. Türkler de 

daha önce belirtildiği gibi, ilk zamanlarda görevlilerini de kendilerinin temin 

ettikleri dini kuruluşlar ve camiler açmışlardı. Bu camiler Almanya’da 

yaşayan Türk vatandaşlarının ibadetlerini yerine getirmeleri ve kendilerinin 

ve çocuklarının dinlerini öğrenmelerinde en önemli merkezler olarak faaliyet 

gösteriyorlardı. 

     Bilindiği gibi, beş vakit namazların kılınabilmesi için Müslümanlar 

Kur’an’ın bazı surelerini Arapça orijinal şekliyle okumak zorundadırlar. Bu 

camilerde açılan Kur’an Kurslarında Kur’an okumanın yanı sıra namazın 

kılınış şekli ve abdest de öğretilmektedir. Bu kursların dışında camiler düğün, 

sünnet gibi dini karakterli programlar için kullanılmaktadır. Bunların yanı 

sıra camiler, üyelerin toplantı mekânları, çay içme ve buluşma yerleri olarak 

da kullanılmaktadır. Almanya’daki cemiyetler özellikle Almanca ve okuma-

yazma kursları vermeye gayret gösteriyorlar. Bazı cami dernekleri çocuklar 

ve gençler için boş zamanlarını değerlendirmek için imkânlar sunmakta olup, 

din hizmetlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel hizmetleriyle faaliyet sahalarını 

daha da artırarak cami karakterinden cemiyet karakterini kazanmışlardır.
22

  

     Kendileriyle sohbet ettiğimiz ve 60-70’li yıllarda Almanya’ya gelen Türk 

vatandaşları camilerle ile ilgili tecrübelerini şöyle anlatıyorlar: 

     -“Biz Almanya’ya geldiğimizde aylarca Cuma namazı kılamamıştık, 

bundan dolayı o zamanki hükümete kırgınız. Bizim Müslüman olduğumuzu, 

namaz kılmak zorunda olduğumuzu ve bundan dolayı da camilere 

ihtiyacımızın olduğunu düşünmediler. Şayet bunu düşünmüş olsalar ve buna 

göre hareket emiş olsalardı, belki Alman Hükümeti bizim camilerimizi kurar 

ve Din Görevlilerimizin maaşlarını öderdi”(R.T.Grünstadt, 2008). 

     -“Önceleri sadece Cuma ve bayram namazlarımızı kılabilmek için 

camilere ve hocalara ihtiyacımız vardı. Cuma namazı kılabilmemiz 

çalıştığımız iş yeri şartlarına göre ya çok zor ya da hiç mümkün değildi. 

Bayram namazları için, Türklerin çok olduğu yerlerde büyük salonlar 

kiralanır veya belediyeden tahsis edilir, buralarda kılınırdı. Bir bayram 

namazı kılabilmek için kilometrelerce yol giderdik, eğer erken gitmezsek 

orda da ya yer bulamazdık ya da daha önce bayram namazı için belirlenmiş 

yerin değiştiğini görürdük. Hocalar da bizim gibi işçi olup,    Türkiye’de, 

Kur’an Kurslarında biraz dini tahsil yapmış kişilerdi”(P.K. Grünstadt, 2008).
 
 

                                                     
21 Faruk Şen - Fahrettin Aydın, Islam in Deutschland (München: Beck: Beck’sche 

Reihe, 2002), 35-36. 
22 Şen - Aydın, Islam in Deutschland, 35. 
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     -“Bu bölgede ilk defa camiyi… Görüşe sahip insanlar kurdu. Daha sonra 

falancalar, bir başka guruba sahip olanlar vs. Ancak bunlar Almanya’da 

milletimizin guruplara bölünmelerine sebep oldu. Falancaların camisi, 

filancaların camisi denmeye başlandı. O da bizim için iyi olmadı. Çünkü aynı 

şehirde, birden fazla ihtiyaç olmadığı halde cami yerleri kiralandı veya 

parayla satın alındı, yüz binlerce Markı boş yere verilmiş oldu. İnsanlarımız 

bölünmüş oldu. Fakat bu kuruluşları ve camileri, uzantıları Türkiye’de olan 

siyasi ve dini guruplar kendi politik davaları için de kullanmaya başlayınca, 

1980’li yıllardan itibaren Türkiye devleti yine Almanya’da yaşayan Türkler 

tarafından kurulan ve açılan dini kuruluşlara ve camilere Türkiye’de resmi 

din görevlisi olarak çalışan İmam-Hatip, Müezzin, Müftü ve Vaizlerden 

seçtiği kişileri Almanya’ya göndererek buradaki Türkiye Müslümanlarına din 

hizmeti verme yoluna gitti. Bunların maaşlarını da devlet vermeye başlayınca 

Almanya’da Türklerin açtığı cami sayısı da artmaya başladı. Böylece 

Almanya’da görevlileri Türkiye devleti tarafından gönderilen camilerin ve 

dini kuruluşların oluşturduğu kısa adı DİTİB olan Diyanet İşleri Türk İslam 

Birliği kuruldu”(R.Ö. Grünstadt, 2008) 

     Bugün hâlâ faaliyetlerini sürdüren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği dini, 

Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarının sosyal, kültürel ve sportif 

faaliyetlerini gerçekleştirmek ve Almanya genelindeki kendisine bağlı cami 

ve derneklerin bu tür faaliyetlerine rehberlik etmek amacıyla, 05.07.1984 

tarihinde 135 dernekle kurulmuş olup bugün dernek üye sayısı 960’a 

ulaşmıştır. DİTİB yapılan İstatistiklere göre, Almanya’daki en büyük sivil 

toplum örgütüdür.
23

 “Görevlilerinin devlet tarafından gönderilmiş olması, 

maaşlarının devlet tarafından ödenmesi ve siyasi görüş ayrılığına 

bakmaksızın her Türk vatandaşına hizmet vermeleri DİTİB’e olan rağbeti ve 

ona bağlı camilerin sayısını artırdı”(İ.G. Hainburg, 2008). 

Almanya’da Türk vatandaşları tarafından kurulan camilerin her biri ayrı 

ayrı birer araştırma konusu olduğundan burada bu kuruluşlardan 

bahsetmeyeceğiz. Bundan dolayı doğrudan Almanya’da camilerde verilen din 

eğitimi ve din eğitiminde karşılaşılan problemleri ortaya koymaya 

çalışacağız.    

4. Almanya’da Camilerde Verilen Din Eğitiminin Önemi             

      D.İ.B. tarafından Federal Almanya’ya Din Görevlisi olarak gönderilen 

görevlilerin en önemli vazifesi, ülkemiz insanlarına dini konularda rehberlik 

etmek, İslam dini konusundaki eksik bilgilerini tamamlamak, yanlış 

bilgilerini düzeltmek, beraber yaşadıkları, aynı iş yerini, aynı mahalleyi hatta 

aynı binayı paylaştıkları, farklı kültüre, farklı dine ve farklı dünya görüşüne 

                                                     
23 “DİTİB”, 14 Kasım 2020, https://www. ditib.de/ default1. php?id= 5&sid=8 

&lang=en. 
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sahip insanlara örnek Müslüman, örnek Türk olarak, Alman vatandaşlarının, 

Türkler, Müslümanlar ve her şeyden önemlisi İslamiyet hakkındaki 

önyargılarından kurtulmalarına yardımcı olmalarını temin etmekti. Din 

görevlilerinin asıl hizmet mekânı camidir. Camideki görevlerin en önemlisi, 

camiye gelen yetişkinlere ibadetlerinde rehberlik etmek, dini sohbetlerle 

onları bilgilendirmek, Türk çocuklarına tatil günlerinde dini bilgiler ve 

Kur’an okuma dersleri vermektir. 

     Gözlemlerimize göre, 1960’lı yılların başında Almanya’ya işçi olarak 

gelen Türk vatandaşları gayelerine fazlasıyla ulaşmışlar fakat mutlu 

değillerdi. Her birinin Türkiye’de evi, dükkânı, arsası olmuştu ama onlar en 

kıymetli varlıkları olarak gördükleri çocuklarının durumundan memnun ve 

geleceklerinden emin değillerdi. Kendileri ile sohbet edilen Türk aileleri 

çocuklarının camiye gelmemelerinden, eve geç gelmelerinden, istemedikleri 

yerlere gitmelerinden, istemedikleri kişilerle arkadaşlık etmelerinden sıkça 

şikâyet ediyorlardı. 

       Bize göre Almanya’daki bir Türk vatandaşı hem Türkiye’yi ve Türk 

milletini hem de İslam’ı ve Müslümanları temsil etmektedir. İşyerinde, 

sokakta, kahvede, okulda v.b. yapılan bir davranış Türkler ve Müslümanlar 

hakkında müspet veya menfi değerlendirmelere sebep olabilmektedir. 

        İslam din eğitiminin gayesi, iyi vatandaş yetiştirmekle beraber, iyi bir 

insan yetiştirmektir. Dolayısıyla İslam din eğitiminin gaye ve hedefleri 

hayatın gaye ve hedefleriyle aynıdır.
24

 Şayet sağlam bir din eğitimi 

verilmezse insanların dinden uzaklaşmalarına veya din adına yanlış yollara 

sapmalarına sebebiyet verilir. Bundan dolayı insanımızı dinî hakikatiyle yüz 

yüze getirecek doğru bilgilerle, başta Hz. Peygamber (s.a.v.) olmak üzere 

güzel örneklerle gerçek dindarlığın ne olduğunu tanıtacak bir eğitim 

verilmesi gerekir. Bu yapılmazsa, yobazlıktan da inançsızlık ve ahlaksızlıktan 

da şikâyet etmeye kimsenin hakkı kalmaz. Bu durumda fuhuş, karaborsa, 

rüşvet, içki, beyaz zehir, kumar ve gençliği perişan eden sosyal hastalıklar, 

hatta bedeni hastalıklar, intiharlar başını alır gider. Bütün bunlar, ancak 

sağlam bir din eğitimi sayesinde önlenebilir ve asgaride tutulabilir.
25

 

     Almanya’da görev yaptığımız on sene zarfındaki tecrübelerimize göre, 

camiye gelerek din dersi alan çocukların arzu edilen ölçüde din eğitimi aldığı 

söylenemez. Çünkü camide verilen dersler öncelikle namaz kılabilecek kadar 

Kur’an’dan bazı kısa surelerin ezberletilmesi, namazın kılınış şekli, abdest, 

gusül, İslam’ın ve imanın esasları, isteyen çocuklara Kur’an’ı yüzünden 

Arapça okumasını öğretmek gibi çoğu ezbere dayanan teorik bilgilerden 

ibaretti. Çocuklar cumartesi ve pazar günleri gelerek yukarıda bahsedilen 

                                                     
24 Bayraktar Bayraklı, İslamda Eğitim (İstanbul: İfav, 1989), 271-272. 
25 Emin Işık, Gençliğin Ruhi ve Manevi Problemleri (İstanbul: İSAV Yayınları, 

1987), 36-37. 
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surelerden hangisini ezberleyecekse onu dinlettiriyor veya antrenmanım var 

ya da annem-babamla falan yere gidiyoruz diyerek izin isteyip gidiyorlar. 

Bazı çocuklar ise ev ödevlerini bahane ederek bir an önce camiden ayrılmak 

istiyorlardı. 

     Gerek yukarıdaki gerekse çocukların farklı yaş gruplarından olmaları gibi 

sebeplerden ötürü Din görevlisinin çocuklara bir plan ve program dâhilinde 

ders vermesi mümkün olmamaktadır. Çocuklarını çeşitli bahanelerle camiye 

gönderemeyen Türk aileleri aslında çocuklarının din dersi almalarını arzu 

ettiklerini zaman zaman beyan ediyorlardı. 

       Camiye gelen Türk çocuklarının, Alman okullarındaki öğretmenlerin 

İslam diniyle ilgili, kendilerine yönelttikleri sorulara cevap veremedikleri 

veya aileden duyduğu yanlış bilgilerle cevap verdikleri, Türk vatandaşlarının 

Alman arkadaşlarıyla yaptıkları dini sohbetlerde gerek yeterli dini bilgiye 

sahip olamayışları, gerekse Almancalarının yetersiz olması nedeniyle 

kaçamak ve kestirme cevap verdiklerini veya sadece  “bizde böyledir“ 

diyerek konuyu kapattıkları müşahede edilmiştir. 

     Türk vatandaşları her ortamda Müslüman olduklarını söylüyorlar, fakat 

İslamiyet’le ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları için, kendilerine 

İslamiyet’le ilgili soru yönelten Hıristiyanlara eksik veya yanlış bilgi 

veriyorlardı.  

     Türk gençleriyle yapılan mülakatlarda, bu gençlerin Türkiye‘ye 

dönmeyeceklerini, dönmek istemediklerini ama Almanya’da Türk ve 

Müslüman olarak yaşamak istediklerini ifade ettikleri müşahede edilmiştir. 

Ancak Alman okullarında İslam din dersi konusu çeşitli bahaneler yüzünden 

daha uzun süre sadece tartışma ortamlarında dile getirilen bir konu olarak 

kalacak gibi görülmektedir. Bu nedenle camiler Türk çocuklarının din eğitimi 

alabilecekleri birinci derecede mekânlardır.  

5. Camilerde Dini Bilgiler ve Kur’an Eğitimi 

      Almanya’daki camilerde sunulan din hizmetlerinin başında temel dini 

bilgiler ve Kur’an eğitimi gelmektedir. Kısa adı DİTİB olan Diyanet İşleri 

Türk İslam Birliği bu hizmeti veren en önemli kuruluştur.
26

 

       Alman toplumu içerisinde ve bilimsel çevrelerde Almanya’daki 

camilerde verilen dersler Kur’an Okulu veya Kura’n Kursu olarak 

nitelendirilmektedir. Bu ifade ilk bakışta Türkiye’deki Kur’an Kurslarını 

hatırlatmaktadır. Ancak Almanya’daki din dersleriyle Türkiye’deki Kur’an 

Kursları tamamen farklıdır. Türkiye’deki Kur’an Kursları okul gibi olup, ders 

                                                     
26 Hasan Alacacioglu, Außerschulischer Religionsunterricht für islamische Kinder 

und Jugendliche türkischer Nationalitæt in NRW. Eine empirische Studie zu 

Koranschulen in türkisch-islamischen Gemeinden (Münster (LİIT), 1999), 86. 
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planı daha farklı ve kapsamlıdır. On sene önce Almanya’daki camilerde 

kayıtlı öğrenciler ve derslerde yoklama olmadığı gibi sınav ve bitirme belgesi 

yoktu.
27

 Fakat bugün görev yaptığımız  DİTİB camilerinde öğrencilerin 

kayıtları yapılıyor, kursun sonunda sınav yapılarak kendilerine belge 

veriliyor.  

       Gözlemlerimize göre beş vakit namaz ve Cuma namazı için cami üyeleri 

genelde çocuklarını camideki derslere ya gönderiyorlar ya da bizzat kendileri 

getiriyorlar. Camilere gelen çocukların çoğunluğunun, hatta bazı camilerde 

tamamının yaşları on beşin altındadır. Yüzde üç civarında 15 yaş üstü 

öğrencilere rastlamak mümkündür. Bir diğer fark da Türkiye’deki Kur’an 

Kurslarına Kayıtlar için belli şartlar olmasına rağmen Almanya’da 

camilerdeki kurslara kayıtlarda herhangi bir ön şart aranmamaktadır. Genelde 

yedi yaşından itibaren çocuklar camilerdeki kurslara katılabilmekteler. 

Öğrencilerin kalabalık olması halinde kız ve erkek çocukları guruplara 

ayrılarak derslere katılıyor bazı camilerde ihtiyaca binaen bayan yardımcı 

hocalardan istifade ediliyor. 

6. Camilerdeki Ders Konuları ve Metotları 

     Türkiye’de olduğu gibi Almanya’daki Türk aileleri, görev yaptığımız 

camilerdeki derslerde çocuklarının başta Kur’an’ı Arapça aslıyla 

okumalarını, namaz surelerini ezberlemelerini, beş vakit namazın kılınış 

şekillerini, abdest, gusül gibi temel bilgileri öğrenmelerini arzu etmektedirler.  

      Bu derslerin yanında seviyelerine göre, iman esasları, İslam’ın şartları, 

Allah’ın ve peygamberlerin sıfatları, peygamberimizin hayatı gibi teorik ve 

anne babaya saygı, komşuluk ve akrabalık ilişkileri, insan hakları, doğruluk, 

yalan, hırsızlık, alkol, uyuşturucu maddeler ve kötü alışkanlıklar gibi sosyal 

ve ahlaki konular da öğrencilere verilmektedir.  

      Türk ailelerinin camideki din derslerinde, erkek çocuklarına öğretilmesini 

istedikleri bir konu da Hutbe, ezan ve müezzinliktir. Son on yıldan beri 

DİTİB camilerinde erkek öğrenciler arasında ezanı güzel okuma ve hutbe 

yarışmaları düzenlenmektedir. Bunun için de Din Görevlileri öğrencilerini bu 

yarışmalara hazırlarlar, dolayısıyla öğrencilere müezzinliği ve hutbe okumayı 

da öğretmiş olurlar. Bu teorik dersleri alan öğrenciler, namazlara da iştirak 

etmek suretiyle abdest almayı, namaz kılmayı ve müezzinlik yapmayı pratik 

olarak uygulamaktadırlar. Hatta hutbe yarışmalarına hazırlanan öğrenciler 

yarışmalardan önce kendi camilerinde gerçek hutbe okuyarak Cuma namazı 

kıldırmaktalar. 

     Camilerdeki din hizmetlerinden en az istifade edenler Türkiye’de olduğu 

gibi Almanya’da da kadınlardır. Yetişkin erkekler her vesileyle camiye 

                                                     
27 Cemal Tosun, Din ve Kimlik. 
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geliyorlar, şayet çalışmıyorlar veya emekli olmuşlarsa Kur‘an okumasını 

bilmeyenler belli bir plan dâhilinde Kur’an dersleri alıyorlar. Dini bilgilerini 

de cuma günleri dinledikleri vaazlarla tekrarlamış oluyorlar.  

      Kadınlar ise, beş vakit namazlara ve Cuma namazlarına katılma 

alışkanlığı olmadığı için camilerdeki vaazlardan erkekler kadar istifade 

edemiyorlar. Ancak son dört-beş seneden beri cami derneklerinin talebi 

üzerine Türkiye’den Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gönderilen kadın 

Din görevlileri hanımların bu ihtiyaçlarını bir nebze de olsa karşılamaya 

çalışmaktadır. 

     Almanya’daki kadınlara verilen din hizmeti son derece önemli 

görülmektedir. Zira resmi kadın görevlilerin olmadığı yerlerde bu işi hiçbir 

din eğitimi almamış kişiler evlerde yapmaya kalkışıyorlar. Bu da 

Almanya’daki vatandaşlarımızın eksik veya yanlış dini bilgilere sahip 

olmalarına vesile oluyor. 

     Cami bünyesinde sunulan din hizmetlerinin en önemlilerinden bir tanesi 

de gençlerle yapılan özel dini sohbetlerdir. Ancak belli yaştan sonra gençler 

camilerdeki din derslerine katılmak istemiyorlar. Bunun yerine hafta 

sonlarında sadece gençlere mahsus programlar düzenlenmektedir. Bu 

programlarda direkt dini konuların anlatılması yerine, uyuşturucu ve kötü 

alışkanlıklar, meslek eğitimi gibi sosyal ve ahlaki konular işlenmektedir. 

Ancak gençlerin bu programlara katılımı, Din Görevlilerinin gençlere karşı 

tutumuna ve işlenen konulara bağlıdır.  

7. Camilerde verilen din derslerinde karşılaşılan Problemler 

Bu başlık altında zikredilen problemler, Almanya’da yaşayan veliler, 

öğrenciler ve camilerde görev yapan Din Görevlilerle yapılan mülakatlar ve 

kendi gözlemlerimizle elde edilen bulgulardan ibarettir.  

a) Kişisel Problemler 

i. Ailelerden Kaynaklanan Problemler 

      Ailelerin çocuklarının din eğitimiyle yeteri derÇocuklarınızın din 

eğitimiyle ne derece ilgileniyorsunuz sorusuna, bazı aileler; dini konularda 

fazla bilgilerinin olmadığını, çocuklarının isteyerek camiye gitmediklerini, 

işlerinden dolayı çocuklarının din eğitimiyle fazla ilgilenemedikleri şeklinde 

cevap vermişlerdir. 

     Şayet aileler bilinçsizce çocuklarını baskıyla camiye gönderirlerse, bu 

durum çocuğun camideki derslere katılımını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Her ne kadar derse katılsa da bu sefer dersi isteyerek takip etmiyor ve 

kendisine verilen ödevleri yapmıyor.  
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    Otuz yaşlarındaki bir Türk vatandaşı, evinde yaptığımız bir sohbet 

esnasında, babasının baskıyla camiye nasıl gönderildiğini şöyle anlatıyor: 

‘‘Babam beni ve ağabeyimi zorla camiye gönderiyordu. Bizi eti senin, kemiği 

benim diyerek hocaya teslim ediyordu. Fakat biz sabahleyin camiye gitmek 

üzere evi terk ediyorduk, cami yerine sokaklarda geziyorduk. Dersin bitiş 

saatlerinde eve geliyorduk. Camiye derse gitmeyi istemiyorduk. Babam 

bizim camide olduğumuzu düşünüyordu”(G.Y.Obertshausen, 2008). Burada 

şu gerçeğe şahit oluyoruz: Baskıyla camiye gönderilen çocuk yalan 

söylemeye alışıyor. 

     Bir cami derneğinin ikinci başkanı çocukların camideki derslere katılımını 

ve camilerdeki derslerin kalitesini şöyle değerlendiriyor: ‘‘Anne-baba ve Din 

Görevlisi, çocukların derslere katılımında ve ilgisinde büyük rol 

oynamaktadır. Birçok aile çocuklarını, âdet yerini bulsun diye camiye 

gönderirken, çok az aile de çocuğunu bizzat camiye getiriyor, çocuğunun 

dersleriyle ilgileniyor, hocayla görüşüyor. Hoca ister istemez çocuğu ve 

hocasıyla ilgilenen ailenin çocuklarıyla daha fazla ilgileniyor. Kendisiyle 

ilgilenilen çocuk da derslere daha fazla isteyerek katılıyor ve derslere ilgisi 

artıyor”(E.Ş.Kirchhain).
 
 

     Çocuğunu camiye gönderen bir baba, aileden kaynaklanan problemleri 

şöyle anlatıyor: 

     ‘’Biz çocukları sadece tatil günlerinde camiye gönderiyoruz. Bu günlerde 

bizim de bazı işlerimiz çıkıyor. Akraba, eş ve dost ziyaretlerine gitmek 

istiyoruz ve çocuklarımızın da yanımızda olmasını istiyoruz. Bundan dolayı 

da çocuklarımızı düzenli olarak camiye gönderemiyoruz. Camilerdeki 

imamların da çocukların derse katılmalarında önemli rolleri var. Şayet 

çocuklarımız Din Görevlisini seviyorlarsa derse de severek ve isteyerek 

katılıyorlar, yoksa katılmak istemiyorlar. Bir başka problem de çocuklarını 

camiye göndermeyen aileler ve onların çocuklarıdır. Şayet komşumuzun 

veya bir tanıdığımızın çocuğu camiye gitmiyorsa, bizim çocuğumuz da: 

’’Mademki onlar da Türk ve Müslüman, onlar neden camiye gitmiyorlar veya 

çocuklarını göndermiyorlar?’’(B.T.Grünstadt, 2008).
 
 

     Kendilerini ziyaret ettiğimiz Din Görevlilerinin ortak şikâyetleri; ailelerin, 

çocuklarıyla ilgilenmemeleridir. ’’Anne veya baba çocuğunu arabasıyla 

caminin önüne kadar getiriyor, daha da ilgilenmiyor. Çocuğunun derse katılıp 

katılmadığını, dersi dinleyip dinlemediğini, bir problem olup olmadığını asla 

sormuyor, Veliler toplantıya davet edilmelerine rağmen, toplantıya 

katılmıyorlar. Şayet çocukla ilgili bir problem varsa, Din Görevlisi muhatap 

bulamıyor’’. 

ii. Çocuklardan Kaynaklanan Problemler 

      Almanya’daki camilerde çocukları yaşlarına göre ayırmak bugüne kadar 
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mümkün olmamıştır. On beş yaşındaki bir çocukla, sekiz yaşındaki bir çocuk, 

camiye ilk defa gelmiş bir çocukla, iki seneden beri camiye gelmiş bir çocuk 

aynı anda ve aynı mekânda derse katılıyor. Çocuklar genelde cumartesi ve 

pazar günleri camiye geliyorlar, bu günlerde de özellikle erkek çocukların 

antrenmanları oluyor. Bu bahane ile camiye gelen çocuk izin alarak camiden 

ayrılıyor ve diğer çocuklar da benzer bahanelerle izin alarak bir an önce 

camiden ayrılmak istiyorlar. 

      Her aile çocuğunun Alman okulunda başarılı olmasını istiyor. Çocuğunu 

camideki derslere gönderse de okuldaki derslerini daha da önemli görüyor. 

Bunun farkında olan çocuk, bazen olmasa da ev ödevim var diyerek camiye 

gitmek istemiyor veya bir an önce camiden ayrılmak istiyor. Cuma günü 

camiye gelen bir öğrenci velisi, çocuğunun okuldaki derslerinin iyi 

olmadığını ve bundan dolayı çocuğunu sadece hafta sonu bir gün camiye 

gönderebildiğini ve bu konuda baskı yapmak istemediğini ifade etmiştir (İ.A., 

Kirchhain, 2008). 

iii. Din Görevlilerinden Kaynaklanan Problemler 

Almanya’da DİTİB camileri bünyesinde görev yapan Din Görevlileri, 

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, Müftü, Vaiz, İmam, Müezzin ve Kur’an 

Kursu Öğreticileri gibi genelde İlahiyat Fakültesi mezunlarından belli şartlara 

göre tespit edilmektedir. 

      Eğitim ve öğretimde en önemli iletişim araçlarından biri de dildir. Ancak 

yapılan araştırmalara göre iletişimde konuşulan dilden ziyade beden dilinin 

etkisi muhatapta daha çok etki bırakmaktadır.
28

 Din Görevlilerinin bizzat 

kendilerinin, camiye devam eden öğrencilerin ve ailelerin ifadelerine göre, 

mesleki yönden yeterli olmalarına rağmen, çocuk eğitimi konusunda yeterli 

pedagojik eğitim görmedikleri, bundan dolayı da derslerde problemler 

yaşadıkları ve arzu edilen başarıyı sağlayamadıkları tespit edilmiştir. Din 

hizmetleri ve din görevlileri üzerine yapılan araştırma ve değerlendirmelere 

göre din görevlisi ile öğrencisi arasındaki problemin asıl kaynağı iletişim 

eksikliğinden kaynaklanmaktadır.
29

  

      Ev ziyaretlerimiz esnasında, öğrenciye sert davranan, bağıran, kulağını 

çeken, kafasına vuran veya anahtar fırlatan görevlilerin Çocuklar tarafından 

sevilemedikleri ortaya çıkmıştır.  Camideki derslerden ve Din 

Görevlilerinden memnun olup olmadıkları sorumuza, genelde verilen cevap: 

     ’’Genel olarak biz İmamlarımızdan memnunuz. Fakat çocuklarımız bazı 

görevlileri sevmediler. Doğrusunu söyleyecek olursak biz de sevmedik. Hem 

                                                     
28 Suat Cebeci, Öğrenme ve Öğretme Süreçlerinde Dini İletişim, 2. Bs (İstanbul: 

İz, 2011), 235. 
29 Ramazan Buyruklçu, “Türkiye’de Din Görevlisi Yetiştirme Problemi ve Çözüm 

Önerileri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 47/2 (2006): 16. 
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çocuklarımız hem biz hoşgörülü imamları daha çok sevdik. Çocuklara sert 

davranan imamlar pek fazla sevilmedi’’(Ş.K. Grünstadt, 2008). Bazı aileler:’’ 

İmam bizim kızımıza veya oğlumuza tokat attı. Bundan dolayı da camiye 

gitmek ve o hocada ders öğrenmek istemiyorlar’’(C. Z. Kirchhain, 2008). 

Yine görev yaptığım bölgede aynı şekilde iddialara rastlamaktayız. Bazen 

çocuklar sert davranan, sert davrandığı veya dövdüğü iddia edilen hocalara 

ders almaya gitmek istememekteler. “Bir defasında hoca sebepsiz yere 

çocuğa tokat attı, bundan dolayı da çocuk bir daha camiye gitmek istemiyor. 

Türkiye’den gelen hocalar buranın şartlarını ve Almanya’daki çocukların 

durumunu tam olarak bilmiyorlar’’(H.Y. Obertshausen, 2008). 

Benzer ifadeleri çocuklardan da duyuyoruz. Camiye sohbetlere katılıp 

katılmadıklarını sorduğumuz gençler: ‘’Dini sohbetlerde hocalar devamlı 

bizim kılık kıyafetimizi ve davranışlarımız tenkit ediyorlar. Biz de utanıyoruz 

ve camideki bu tür sohbetlere katılmak istemiyoruz’’(F.Y.Kirchhain, 2008). 

 

b) Cami Binalarından Kaynaklanan Problemler 

Ziyaret edilen camilerde, çocukların genelde caminin namaz kılınan 

bölümünde ders yaptıkları tespit edilmiştir. Bazı büyük camiler müstesna, 

öğrencilerin ders yapabileceği ayrı sınıflara sahip cami yok gibi veya çok az. 

Bu da çocukların yaş ve ders durumlarına göre ayrılarak ders yapma 

imkânsızlığını ortaya koymaktadır. Bunun dışında bu çocuklar yere oturmak 

suretiyle, rahlelerde dersleri takip etmek zorundalar. Bir önemli husus da ders 

aralarında, çocukların teneffüslerini rahat bir şekilde geçirebilecekleri bir 

alanın mevcut olmayışıdır. Zira birçok cami şehir merkezlerine yakın, iskân 

veya endüstri bölgeleri içersinde, bir bahçesi bulunmayan mekânlarda inşa 

edilmiştir. 

c) Ders Metotlarından Kaynaklanan Problemler 

Kısa surelerin ezbere dinlenmesi gibi, camideki derslerin bazı bölümlerinde 

her çocukla bizzat ilgilenmek gerekmektedir. Ancak dini bilgiler gibi teoriye 

dayalı derslerde, çocukların yaş, cinsiyet ve ders durumlarına göre gruplara 

ayrılamaması, çocukların derslere düzenli olarak katılmamaları, bir sınıf 

atmosferinin olmayışı gibi nedenlerden ötürü camideki derslerin belirli bir 

metot dâhilinde işlenmesi mümkün olmamaktadır. 

      Teori derslerindeki en önemli problem ise, çocukların Din Görevlisinin 

anlattıklarını yeteri kadar anlayamamalarıdır. Çünkü çocukların Türkçeleri 

teori derslerini anlayacak seviyede değildir. Birinci nesil Türk vatandaşları 

sahip oldukları Türkçeye bağlı kaldıkları halde, özellikle yurtdışında doğup 
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büyüyen genç neslin ana dil ile bu bağı koruyamadıkları görülmektedir.
30

 İşte 

burada Almanca devreye girebilir ama Din Görevlilerinin de teori derslerini 

Almanca anlatacak veya açıklayacak seviyede olmadığı bir gerçektir. 

Allah’ın sıfatlarının anlatıldığı bir derste, sıfatın ne olduğu sorulan otuz 

civarında çocuktan hiçbiri bir şey söylemediği müşahede edilmiştir (Bir grup 

öğrenci. Obertshausen, 2008). 

     Bunun sonucu olarak da çocukların anlamadıkları konuları, isteyerek 

dinlemedikleri, başka şeylerle meşgul oldukları ve yanlarındaki 

arkadaşlarıyla konuştukları müşahede edilmiştir 

d) Politik Problemler  

     Almanya’daki dini Kuruluşlar ve bunlara bağlı olan Camiler her ne kadar 

iyi niyetler üzerine kurulmuşsa, ana amaç bir olsa da buna rağmen aralarında 

farklı görüşlerin ve yorumların olduğu inkâr edilemez. Bundan dolayı bazı 

Müslümanlar camilerdeki din hizmetlerinde problemlerle karşı karşıya 

geldiklerini ifade ediyorlar. Şayet bir cami kuruluşunun arka planında bir de 

politik bir düşünce mevcutsa, dini görüşlerle politik görüşler bazen birbiriyle 

karışabiliyor. Bu da vatandaşlar tarafından velev ki siyasi bir görüş de olsa 

dini bir görüş gibi algılanabiliyor.  

     Türkiye’de, din hizmetlerinin sadece devlet tarafından görevlendirilen Din 

Görevlileri tarafından yürütüldüğü camiler bulunmaktadır. Siyasi bir kuruluş 

veya dini bir cemaat tarafından kurulan herhangi bir camiye rastlamak 

mümkün değildir. Buna karşılık Almanya’da, özellikle büyük şehirlerde 

farklı görüşlere sahip gruplara ait olduğu bilinen, bazen birbirine elli-yüz 

metre mesafelerde camilerin olduğuna şahit oluyoruz. Almanya’daki 

vatandaşlar; ’’falancaların veya filancaların camiine gidiyoruz, çocuklarımızı 

falancaların veya filancaların camisine gönderiyoruz, falan camide daha iyi 

ders veriliyor, filanca camide verilmiyor’’(A.Ö. Obertshausen, 2008) 

şeklinde ifadeler kullanıyorlar.    Çocukların kafalarına da dini bilgilerin yanı 

sıra, bir gurubun ve cemaatin mensubiyeti de ister istemez yerleştiriliyor, 

böylece çocuk Müslüman kimliğinden ziyade guruba olan mensubiyetini ön 

planda tutuyor. 

8. Sonuç ve Öneriler 

     Türk ailelerindeki değişiklikler, birinci kuşaktan itibaren, ikinci ve üçüncü 

kuşağa kadar, sosyal hayatta, özellikle din eğitimi konusunda yeniden 

düşünmeyi ve geleceğe yönelik tedbirler almayı gerektiriyor. Camilerdeki 

otoriter, klasik yapının uzun vadeli olarak aynen kalacağı ön 

görülmemektedir. Aksi takdirde yeni nesillerin camiyi terk ederek, caminin 

                                                     
30 Mehmet Ali Akıncı, “Fransa’daki Türk Göçmenlerin Etnik ve Dini Kimlik 

Algıları”, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 70 (2014): 129. 
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Müslümanları bir araya toplama gibi önemli fonksiyonunu kaybedeceği 

tehlikesiyle karşı karşıya gelinebilir. Kendileriyle görüştüğümüz bazı aileler 

bu konuda gelecek için endişeli olduklarını ve tedbirlerin alınması hususunda 

beklentilerinin olduğunu ifade etmişlerdir. 

      Türk vatandaşlarının arzuları, artık Almanya’daki bütün camilerde, 

kaliteli ve tek elden hazırlanmış programlar çerçevesinde din eğitiminin 

verilmesi, camilerin siyasi açıdan tamamen tarafsız birer ibadet ve eğitim 

merkezleri olması. Bu da ancak Almanya’daki çatı organizasyonlarının bir 

araya gelmesiyle mümkündür. 

      Almanya’daki Türk çocukları Türkçe ana diline tam olarak hâkim 

değiller. Bundan dolayı da din derslerinde anlatılan birçok kavramları 

anlamada zorluk çekiyorlar. Dolayısıyla, bazı kavramları çocukların daha iyi 

anlayabilecekleri Almanca olarak açıklayabilmeleri için Din Görevlilerinin 

iyi bir Almanca bilmeleri gerekmektedir. 

      Alman okullarında din dersi verilse bile, Almanya’da camilerdeki din 

eğitimi önemini hiçbir zaman yitirmeyecektir. Zira Türk aileleri çocuklarının 

Kur’an’ın Arapça aslıyla öğrenmelerini istemektedirler. Okullardaki din 

derslerinde ise bu mümkün değildir. 

     Almanya’daki camilerde kaliteli bir din eğitimi için aşağıdaki hususlara 

dikkat edilmesi gerektiğini düşünmekteyiz: 

 Almanya’da bugünkü camilerde verilen din eğitimin kalitesini daha 

iyi hale getirmek için Din Görevlileri ve cami yönetiminde görev 

alan kişilerin pedagoji, özellikle din pedagojisi eğitimi almaları 

gerekmektedir.   

 Almanya’daki camilerindeki din hizmetinin en önemli şahsiyeti olan 

Din Görevlileri, meslek eğitimlerinin yanı sıra uygun kurslara 

katılmak suretiyle, özellikle Almanca ve Alman kültürüne de hâkim 

olmalıdır. 

 Gelecekte Din Görevlileri Almanya’da çalışan ve burada dünyaya 

gelmiş ve büyümüş olan çocuklardan seçilerek Almanya şartlarına 

göre yetiştirilmelidir. 

 Kaliteli bir din eğitimi için, planlı, disiplinli bir eğitim metodu ve 

planı uygulanmalı, ders yapılan mekânlar eğitime elverişli sınıflar 

haline getirilmelidir.  

 Yeni cami inşa edecek cemiyetler, çocukların rahatça teneffüs 

yapabilecekleri yerler ayırmalı, çünkü 09.00 da camide derse 

başlayan çocuk en az 3-4 saat camide geçirmekteler, teneffüs imkânı 

olmayınca çocuk kendisini camiye hapsedilmiş gibi hissetmekte ve 

bir an önce camiden kurtulmak istemektedir. Din Görevlisi cemaatin 
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de tepkisini düşünerek çocukların cami içerisinde oynamalarına 

müsaade etmemektedir. Bir diğer önemli husus da camilerin iskân 

alanları içerisinde olması halinde, özellikle Ramazan aylarında 

teravih namazları ve diğer günlerde sabah namazlarında cemaatin 

gürültü yapmalarından bölgede oturanlar rahatsız olduklarını 

beyanla şikâyet etmektedirler. Bundan dolayı bundan sonraki 

camilerin inşasında yukarıdaki hususlara dikkat edilmelidir.  

 Gençlerin içki, kumar ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıkların yoğun 

olduğu mekânlardan uzak tutulması için, camilerin bünyesinde 

namaz kılınan mekânın dışında gençlere uygun, sohbet 

edebilecekleri ve eğlenebilecekleri mekânların bulunması 

gerekmektedir.  

 Camilerde verilen ders konuları ve takip edilen kitapları 

Almanya’da yaşayan çocukların durumlarına uygun olarak 

yenilenmelidir. 

 Alman çocuklarının camileri ziyaret ederek cami ve İslamiyet 

hakkında bilgi aldıkları gibi, Türk çocukları da kendi hocalarının 

nezaretinde kiliselere giderek kiliseler ve Hıristiyanlık hakkında 

bilgi edinmeli. Böylece dinler arasındaki ortak ve farklı konularda 

ön bilgilere sahip olmalıdırlar. 

 Camideki ders konuları gerektiğinde Almanca olarak verilebilmeli. 

Bunun için de Din Görevlilerinin Almancaya hâkim olmaları 

gerekmektedir.  

 Camilerdeki dersler, çocukların okullardaki derslerini etkileyecek 

şekilde ağır olmamalı, fazla ev ödevi verilmemelidir. 

 Din Görevlileri camideki derslerde kabiliyetli olanlardan kendilerine 

derslere de yardımcı olabilecek öğrenciler yetiştirmelidir. 

 Camideki derslere katılmayan ve din eğitimi almayan öğrencilerin 

aileleriyle özel olarak görüşülmeli ve varsa problemlerinin çözümü 

konusunda yardımcı olmalıdır. 

 İmkânlar nispetinde aileler evlerinde ziyaret edilerek fanatik 

görüşler ve batıl inanışlar konusunda uyarılmalıdır. 

 Erkekler gibi, kadınlara da hem günlük beş vakit namaza hem de 

Cuma namazlarına gelmeleri tavsiye ve teşvik edilmelidir. 

 Camilerde politik görüşlere yer verilmemeli ve camiler siyasi açıdan 

tarafsız olmalıdır. 

 Vaaz konuları güncel ve bölgesel konuları içermeli, ahlaki konulara, 
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insan ilişkilerine, uyum ve komşuluk ilişkilerine ağırlık verilmelidir. 

 Almanya’daki camiler Müslüman olmayanlara da açık olmalı, 

Alman vatandaşlarına camilerdeki faaliyetlerden bilgi verilmeli ki; 

camiler hakkındaki ön yargıları ortadan kaldırılmalıdır. 

 Camideki derslerin asıl gayesi, İslam dinini Almanya’daki 

vatandaşlarımıza doğru bir şekilde öğretmekle beraber, Türk 

ailelerinin Alman toplumuna da uyumuna katkı sağlamalıdır. 

 Almanya’daki bütün cami dernekleri, Alman okullarında ortak bir 

din dersi konusunda anlaşmalı ve böylece Katolik ve Protestan din 

dersleri gibi İslam din dersi de okullarda verilmelidir. 
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1. Giriş 

Küreselleşen dünyanın beraberinde getirdiği ekonomik sorunlardan biri 

de gelir dağılımı sorunudur. Başta iktisatçılar ve sosyal bilimciler olmak 

üzere gelir dağılımı sorunu tüm dünya devletleri için önemli ve ilgi duyulan 

bir konu haline gelmiştir. İktisat biliminin içinde önemli bir yere sahip olan 

gelir dağılımı sorunu iktisatçıların geçmişten günümüze kadar gelir 

dağılımındaki eşitsizliği gidermek amacıyla çeşitli görüşler ve çözümler 

üretmelerine sebep olmuştur. Klasik kuram, Neo–klasik kuram, Keynesyen 

kuram ve Marksist kuram gelir dağılımı ile ilgili kuramlardan sadece 

birkaçıdır. Kişisel gelir dağılımı sorunu sosyal adalet ve eşitlik kavramları ile 

iç içe olup aslında tam bir bölüşüm sorunudur. Milli gelir artışından kişi 

başına düşen payın adilane bir şekilde gerçekleştirilmesi, bölüşüm ve 

eşitsizlik sorunun giderilmesi hedeflenmektedir. 

Sosyal yapının iyileştirilmesi ve bireylerin refah seviyesinin artırılması 

önem arz etmektedir. Tüm dünya devletleri gelir dağılımını iyileştirmek için 

ve bu sorunu çözmek adına bir takım iktisat ve maliye politikası araçlarından 

yararlanmaktadırlar. Devletler gelir eşitsizliğinin ve bölüşüm sorunlarının 

giderilmesinde kamusal müdahale veya piyasa mekanizması arasında tercihte 

bulunabilmektedirler.  

  Gelir dağılımının nasıl paylaşılacağı ülkenin refaha ulaşmasında yol 

gösterici bir konuma sahiptir. Dünya ekonomisinde elde edilen gelirin 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki dağılımında da eşitsizlikler söz 

konusudur. Bu sorun küresel anlamda gelir dağılımı eşitsizliğinin temelini 

oluşturmaktadır. IMF verilerine göre dünya nüfusunun %23’ü yoksullukla 

mücadele etmektedir. Bu oran dünyada 1.3 milyar yoksul insan bulunduğunu 

ortaya koymakla birlikte dünya nüfusu dünya gelirine oranladığında gelir 

dağılımındaki eşitsizlik ve adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. Dünya 

ekonomisinde elde edilen gelirin %64’ünü üst gelir grubunda yer alan 

                                                     
1 Bu çalışma 28-29 Kasım 2020 tarihlerinde Zonguldak’da düzenlene n 5. 

Uluslararası Karadenize Kıyısı Olan Ülkeler Bilimsel Araştırmalar 

Sempozyumunda özet metni sunulan tebliğin gözden geçirilmiş ve 
genişletilmiş halidir.  
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ülkeler, %27’ sini orta gelir grubunda yer alan ülkeler ve %9’unu ise alt gelir 

grubunda yer alan ülkeler almaktadır. Örneğin üst gelir grubunda yer alan 

ABD’nin dünya ekonomisindeki payı %23.89 ve kişi başına düşen milli geliri 

ise 60 bin dolar civarındadır. Türkiye’nin ise dünya ekonomisindeki payı 

%1,20 ve kişi başına düşen milli geliri ise 2013’te 12 bin 480 dolarla zirve 

iken 2018’de 9 bin 632 dolara kadar düşmüştür. Türkiye bu verilerle dünyada 

orta üst veya orta gelir gruplu ülkeler içerisinde yer almaktadır.  

Dünya bankası verilerine göre, Türkiye’de gelir dağılımının iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Uzun yıllar yüksek enflasyon, işsizlik, ekonomik krizler, 

politik istikrasızlıklar vb. sorunlar Türkiye ekonomisinin gelir eşitsizliği ve 

yoksulluk sorununun derinleşmesine neden olan faktörler arasında yer 

almaktadır.  

Çalışmamızın birinci bölümünde gelir dağılımına ilişkin tanımlamalar ve 

bu tanımlamalar çerçevesinde Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler 

yer almaktadır. İkinci Bölümde gelir dağılımı eşitsizliğinin nedenleri, üçüncü 

bölümde devletin gelir dağılımına müdahale araçları, dördüncü bölümde gelir 

dağılımı ölçüm yöntemleri hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Beşinci 

bölümde gelir dağılımı ölçüm yöntemlerine dayalı Türkiye ekonomisi 

değerlendirmeleri ve  sonuç bölümünde ise Türkiye’de gelir dağılımının 

iyileştirilmesine yönelik politika önerileri yer almaktadır. 

2. Gelir Dağılımı Tanımları 

“Gelir dağılımı, bir ülkede yaşayan bireyler tarafından üretilen mal ve 

hizmetlerden elde edilen toplam gelirin yine o ülkedeki bireylere dağılım 

araçları ile paylaştırılmasını ve bölüştürülmesini ifade eder (Kuştepeli, 

2004:3). 

Gelir dağılımı temelde bölgesel gelir dağılımı, sektörel gelir dağılımı, 

fonksiyonel gelir dağılımı ve kişisel  gelir dağılımı olmak üzere dört başlık 

altında incelenmektedir.  

Gelir dağılımı ile ilgili temel sorun neyin, kimler arasında ve hangi birim 

için dağılımı ile ilgilidir. Gelir dağılımı genelde vergi ve sübvansiyon öncesi 

ve sonrasında parasal gelir dağılımı ile ilişkilendirilmektedir. Refahın 'gelir' 

paradigması içinde dahi gelir dağılımı konusu mevcut varlıklarla birlikte 

gelecekteki geliri de içerecek şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Ancak 

refaha yönelik alternatif yaklaşımlar, devlet tarafından sağlanan mal ve 

hizmetlerden elde edilen sosyal gelirin, özel gelirin, yetenek ve işleyişlerin 

dağılımının insani gelişme başarısı elde edilebilmesi için göz ardı edilmemesi 

gerekliliğini vurgulamaktadır. Bir toplumdaki dağılım sorunun 

anlaşılabilmesi için, gerek refah veya gerek yatırım açısından daha geniş bir 

dağıtım yaklaşımına ihtiyaç duyulmaktadır. Örneğin eğitim ve sağlık 
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hizmetlerine erişimdeki eşitsizlik ve yoksunluk hanehalkı geliri ve büyüme 

oranı üzerinde olumsuz etkiler doğurabilmektedir. Sağlık hizmetlerine 

erişimdeki eşitsizlik,  insan sağlığı ön planda olduğundan özel gelirdeki 

eşitsizlikten çok daha önemli olabilmektedir. Bununla birlikte, literatürün 

çoğu özel gelirlerin dağılımına odaklanmaktadır. Hanehalkı gelir dağılımına 

ek olarak, işlevsel gelir dağılımı, yani karlar, ücretler, kiralar vb. arasında 

dağılım sorunu söz konusudur Ricardo'nun hanehalkı dağıtımına ilişkin 

yaklaşımı bu soruna odaklanmaktadır. Fonksiyonel dağılım, tasarruf, birikim 

ve büyümenin belirleyicisi olmasının yanı sıra hanehalkı dağılımının önemli 

bir belirleyicisi olduğu için önem arz etmekle birlikte güncel ampirik ve çoğu 

teorik çalışmada çoğu kez göz ardı edilmektedir (Kanbur ve Lustig 1999; 

Kanbur, 1998). Gelir dağılımı ile ilgili bir başka sorun gelirin kimler arasında 

dağıtılacağı sorunudur. Uygun analiz seviyesinde, bilginin neden gerekli 

olduğu sorusu önem arz etmektedir.  Faydacı yaklaşımlarda olduğu gibi amaç 

refahın en çoklaştırılması sorunu olduğunda bilgi birey için önemlidir. 

Ancak, birey düzeyinde bilgi almak zor olduğundan, verilerin çoğu hane 

düzeyinde toplanmaktadır. Çoğunlukla hane halkı ve bireyler arasında bilgi 

yaş, cinsiyet, vs. unsurlara dayalı olarak birbiri yerine kullanılabilmektedir. 

Bununla birlikte, refahın bazı önemli yönleri ile ilgili dağılım, gelirin farklı 

etnik köken, din, bölge veya ırk grupları arasında dağılımı gibi bireyler değil, 

gruplar arasında oluşabilmektedir. Hane halkı veya bireyler arasındaki 

normal dikey dağılım ölçülerinden ayırmak için bu tür dağılımı yatay olarak 

adlandırıyoruz. Yatay dağılım, gruplar arasındaki çatışmanın en önemli 

nedenlerinden biridir. Aynı zamanda, insanların kendilerini ait olarak 

algıladıkları grupla güçlü bir şekilde özdeşleştikleri bireysel refahla da 

doğrudan ilgili olabilir. Kuzey-Güney müzakereleri gibi diğer amaçlar için, 

uygun eşitsizlik ölçüsü, ülkeler arasındaki ortalama farklılıklar olabilir. Diğer 

bir konu da eşitsizliğin değerlendirildiği birimlerdir. Geleneksel olarak, bu 

birim genelde ulus olarak ifade edilmektedir. Ancak yerel yönetim 

birimlerinin çoğunlukla ilgili birim olarak değerlendirilmesi yerel düzeyde 

bazı politikalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. Küresel düzeyde yardım ve 

diğer uluslararası politikaların amaçlarına ulaşabilmesi bölgesel ve yerel 

politika desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Literatürde genelde gelir dağılımı 

sorunu bir ulus içindeki bireyler arasında özel gelir dağılımı ile ilgilidir ve bu 

nedenle birçok önemli konu göz ardı edilmektedir (Stewart, 2000, sf.2). 

Bölgesel gelir dağılımı, bir ülkenin ulusal sınırları içerisinde elde edilen 

milli gelirin bölgeler arası dağılımının nasıl gerçekleştiğini ifade etmektedir. 

Bu gelir dağılımda hangi bölge milli gelirden ne kadar pay almış olduğu 

coğrafi bölgeler arası farklılıklara dayalı olarak açıklanmaktadır. Türkiye’de 

genellikle doğudan batıya doğru gidildikçe milli gelirden alınan payın oranı 

arttığı gözlenmektedir. Türkiye’nin bölgeleri arasındaki bölüşümünün eşitsiz 

ve adaletsiz olduğu söylenebilir. Gelişmiş ülkelerde bölgesel gelir dağılımı 

eşitsizlikleri az iken gelişmekte olan ülkelerde bu eşitsizlikler daha fazladır 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   23      

472 

(Pehlivan, 2009:23). Şekil 1’de 2018 yılına ait Türkiye Bölgesel Gelir 

Dağılımı haritası yer almaktadır. 

  

 

Şekil 1. Türkiye Bölgesel Gelir Dağılımı Tablosu 

Ortalama Yıllık Eşdeğer Hane halkı Kullanılabilir Fert Geliri, 2018 

 

Kaynak:Tüik, http://tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30756 

“Tüik çalışmalarına göre gelir eşitsizliği en düşük bölge, 0,305 Gini 

Katsayısı ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) olurken yine verilere 

göre göreli yoksulluk oranı en düşük bölge %5 ile TRC1 (Gaziantep, 

Adıyaman, Kilis) oldu.” 

Fonksiyonel gelir dağılımı, üretim sürecinde ortaya çıkan katma değerin 

üretim faktörleri arasındaki dağılımını ifade etmektedir. Emek faktörünün 

karşılığı ücret, sermaye faktörünün karşılığı faiz, doğal kaynaklar faktörünün 

karşılığı rant ve girişimci faktörünün karşılığı ise payına düşen kar olarak 

tanımlanmaktadır. Fonksiyonel gelir dağılımı milli gelirin sosyal sınıflar 

arasında nasıl paylaştırıldığını göstermek için en uygun gelir dağılımı 

kavramı olmasına karşın günümüz koşullarında gösterge niteliği taşımaktadır 

(Pehlivan, 2009:24; D.P.T,2001:4). Tablo 1’de 2006-20018 yılları aralığında 

Türkiye ekonomisi fonksiyonel gelir dağılımı tablosu yer almaktadır. 
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Tablo 1. Türkiye Fonksiyonel Gelir Dağılımı Tablosu 

Türkiye’nin 2006-2018 Yılları Arası Fonksiyonel Gelir 

Dağılımı Tablosu 

Yıllar 

Ücret, 

Yevmiye Kâr Rant Faiz 

Sosyal 

Transfer Diğer 

2006 44,5 24,2 3,1 6,1 17,8 4,3 

2007 43,8 23,2 4,1 7 18,2 3,8 

2008 46 22,4 4,4 4,2 19,1 3,9 

2009 46,5 20,4 5 5,3 19,6 3,2 

2010 47,4 20,2 4,2 4,5 20,5 3,3 

2011 48,4 21,4 3,9 3,8 19,4 3,2 

2012 49,9 20,4 3,5 3,3 20 2,9 

2013 51,5 19,6 3,3 3,1 19,7 2,7 

2014 52,4 18,5 3,3 2,9 20,1 2,8 

2015 52,5 18,8 3,3 2,6 20 2,8 

2016 52,2 19,8 3,1 2,5 19,6 2,7 

2017 48,9 19,6 3,4 3,2 19,7 2,6 

2018 48,5 18,8 3,4 3,6 20,1 2,9 

 

Kaynak: Tüik, http://www.tuik.gov.tr/Start.do,2018 

 

Sektörel gelir dağılımı, bir ülkenin milli gelirinde tarım, sanayi ve 

hizmetler gibi üretim sektörlerinin gelirden aldığı payları göstermektedir. 

Sektörlerin milli gelirden aldıkları payların çeşitli dönemlerdeki seyirlerini ve 

gelir dağılımı değişikliklerinin, hangi sektörlerin lehine hangi sektörlerin 

aleyhine olduğunu ortaya koymaktadır. Milli gelirin kamu ve özel sektör 

arasındaki dağılımını da ifade etmektedir (Pehlivan, 2009:24). Tablo 2’de 

2006-2017 yılları aralığında Türkiye ekonomisine ait sektörel gelir dağılımı 

rakamları yer almaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/Start.do
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Tablo 2. Türkiye Gayrisafi Yurtiçi Hasıla, İktisadi Faaliyet Kollarına 

Göre Dağılımı (%), 2006-2017 

Yıllar 

Tarım, 

Ormancılık ve 

Balıkçılık Sanayi İnşaat Hizmetler 

Sektör 

Toplamı 

2006 9,3% 22,6% 7,2% 60,8% 100,0% 

2007 8,5% 22,2% 7,7% 61,7% 100,0% 

2008 8,4% 21,8% 7,7% 62,1% 100,0% 

2009 9,1% 20,7% 6,3% 63,9% 100,0% 

2010 10,3% 21,0% 6,9% 61,8% 100,0% 

2011 9,4% 22,5% 8,2% 60,0% 100,0% 

2012 8,8% 21,9% 8,5% 60,9% 100,0% 

2013 7,7% 22,4% 9,2% 60,7% 100,0% 

2014 7,5% 22,7% 9,2% 60,7% 100,0% 

2015 7,8% 22,4% 9,3% 60,5% 100,0% 

2016 7,0% 22,3% 9,7% 61,0% 100,0% 

2017 6,9% 23,2% 9,7% 60,2% 100,0% 

Kaynak: TÜİK, http://www.tuik.gov.tr/Start.do, Yıllık Gayrisafi Yurtiçi 

Hasıla, 2017 

 Tabloya göre yıllar itibariyle hizmetler ve sanayi kesiminin payında 

önemli bir değişim söz konusu değilken, tarım, ormancılık ve balıkçılık 

sektörünün payı %9,3’ten %6,9’a düşüş, inşaat sektörünün payı ise % 7,2’den 

% 9,7’e artış göstermiştir.  

Kişisel gelir dağılımı, milli gelirin bireyler, aileler ve tüketici birimleri 

arasındaki dağılımını göstermektedir. Kişisel gelir dağılımında gelirin kişiler 

ya da haneler arasındaki dağılımı ön plandadır (D.P.T , 2001:4). Fonksiyonel 

gelir dağılımında bahsedilen üretim faktörlerinin sahipleri toplumda yaşayan 

bireyler olduğundan bu dağılımda üretim faktörlerinden elde edilen milli 

gelirin üretim faktörleri sahipleri arasındaki bölüşümü incelemektedir.  

Kişisel gelir dağılımında önemli olan faktör ve bileşim değil gelirin 

miktarıdır. Birey tamamen ücret geliri elde edebilmekle birlikte rant, faiz, kar 

gelirine de sahip olabilmektedir (Acar, 2015:45). Şekil 2’de gelir dağılımı 

türleri arasındaki ilişki şeması yer almaktadır. 

 

 

http://www.tuik.gov.tr/Start.do
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Şekil 2: Gelir Dağılımı Türleri ve Arasındaki İlişki 

Kaynak: Uysal, Y. (2007,s.255) 

 

Bölgesel, fonksiyonel, sektörel veya kişisel gelir dağılımlarının her biri 

‘birincil dağılım’ ve ‘ikincil dağılım’ olarak değerlendirilebilir. Birincil 

dağılım, piyasa mekanizması sürecinin kendi kendine işlemesiyle oluşan gelir 

dağılımı, ikincil dağılım ise piyasanın işleyişine devletin, kamu gelirleri ve 

harcamaları yoluyla yaptığı müdahaleler sonucunda oluşan geliri yeniden 

dağılımı anlamına gelmektedir (Pehlivan, 2009:25). Yani birincil dağılım, 

piyasa mekanizmasının kendi oluşturduğu, ikincil dağılım ise devletin 

piyasaya müdahalesi ile gelir dağılımıdır. Bu iki dağılımı etkileyen nedenler 

gelir dağılımının bozulmasına neden olabilmektedir.  

3. Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Nedenleri 

Bir ülkedeki gelir dağılımı bozuklukları birçok nedene dayanmaktadır. Bu 

konuda mal ve hizmetlerin üretiminden tüketimine kadar birçok neden ve 

sorun sıralamak mümkündür (T.P.Ö.İ. ,1994:82). Bu bölümde gelir 

dağılımını etkileyen faktörler ile ilgili bilgi verilmeye çalışılacaktır. 

Küreselleşme, ülkenin ekonomik koşulları, servet dağılımı, emek dağılımı, 

nüfus artışı, işsizlik, faktör fiyatları, enflasyon ve iktisadi krizler gelir 

dağılımını etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır.  

Küreselleşme, ülke ekonomilerinin ticaret, teknoloji ve bilgi bakımından 

birbirine bağlanmasıdır. Küreselleşme ülkeler arası ekonomik koşulları 

etkileyebildiği gibi yurt içi ekonomik koşulları da etkileyen gelir dağılımında 

önemli bir role sahip olduğu gözlenmektedir.  Bu da gelir dağılımının 

sağlanmasında önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. 

Küreselleşmenin sanayi devrimi ile birlikte hız kazanmaya başladığı 

gözlenmektedir. Bu gelişme küreselleşmenin kalkınma ve büyümenin 

sağlanmasında önemli katkıları olduğu düşüncesinin oluşumuna katkı 

sağlamıştır. Diğer yandan küreselleşme ile birlikte ülke ekonomileri daha 

entegre bir şekilde faaliyette bulundukları için ekonomik krizlere daha 
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duyarlı hale gelebilmekte sonuçta gelir dağılımı bu durumdan olumsuz yönde 

etkilenebilmektedir. Üst gelir grubunda yer alan ülkeler bu durumdan daha az 

etkilenirken, alt gelir grubunda yer alan ülkeler için daha fazla bozucu etki 

yaratabilmektedir. Küreselleşme iyi yönetildiği takdirde refah ve zenginliğe, 

kötü yönetildiği takdirde ise yoksulluk ve gelir eşitsizliğine neden 

olabilecektir (Pehlivan, 2009:28; Acar, 2015:50). 

Küreselleşme gibi devletin uyguladığı ekonomi ve istikrar politikaları, 

gelir eşitsizliğini gidermek ve refah artışını sağlamayı hedeflemektedir. 

Uygulanan herhangi bir para veya maliye politikası gelir dağılımını bozucu 

etkiye sahip olmamalıdır. Artan milli gelirin nüfusa adil bir şekilde 

paylaştırılması arzu edilmektedir (Acar, 2015:49). 

Gelir dağılımı eşitsizliklerinin en önemli nedenlerinden birisi de servet 

dağılımındaki eşitsizliklerdir. Geliri yüksek bireyler yatırım ve tasarruf 

imkanına sahipken geliri düşük olan bireyler marjinal tasarruf eğilimleri 

düşük olduğundan bu imkandan yoksundurlar. Bununla birlikte servetin 

değerinde gerçekleşen bir artış servete sahip birey için eşsiz bir hale 

gelecektir. Servet dağılımındaki eşitsizlik gelir dağılımındaki eşitsizliği daha 

da arttıracak ve gelir dağılımının daha çok bozulmasına sebep olacaktır. 

Servet üzerinden alınan dolaysız vergiler, servet dağılımı eşitsizliğini belli 

oranda telafi ederek gelir dağılımımda adaleti sağlamayı hedeflemektedir 

(Pehlivan, 2009:27;Acar, 2015:48). 

Emeğin dağılımının yetişkin bireyler arasında, eşit dağıldığı şeklinde bir 

düşünce oluşsa da emeğin dağılımında eşitsizlikler vardır. Toplumu oluşturan 

bireyler vasıflarına göre ayrılırlar ve bu ayrım emeğin dağılımında farklılıklar 

gösterir. Vasfın emek üzerindeki dağılımından dolayı bireyler arasında ücret 

farklılıkları ortaya çıkmaktadır. Diğer bir ifade ile bireylerin bilgileri, 

eğitimleri ve vasıfları aynı olsa bile elde ettikleri gelir aynı olmaya bilir. Bu 

farklılık yer, zaman, mekan gibi faktörlerin etkisi ile oluşabilmektedir. 

Toplumda emeğin vasfını eşitlemede kullanılan en önemli yöntem eğitim ve 

sağlık hizmetleri olarak ön plana çıkmaktadır. Emeğin dağılımında eğitimin 

katkısı oldukça büyüktür. Eğitim ile emeğin vasfı yükselecek böylelikle 

bireylerin verimliliği ve iş bulma olanakları artacaktır.  Eğitimin geniş 

kitlelere yayılması gelir dağılımını olumlu yönde etkileyecek ve bu durum 

orta gelir grubunda yer alan bireyleri güçlendirecektir. Eğitim bazı grupların 

sosyal hayattan dışlanmasını engelleyecek eğitimde fırsat eşitliği 

sağlanacaktır. Eğitim, gelir dağılımı adaletinin sağlanmasında önemli yer 

tutmaktadırlar (Çelen, 2009:31). 

Toplumun refah düzeyinde yaşayabilmesi için nüfus artış hızının 

uluslararası kabul edilebilir bir düzeyde tutulması gerekmektedir. Nüfus artış 

hızının normalden yüksek olması eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerinin 

eksik sunulmasına ve düşük gelir grubunda olan kesimin bu hizmetlerden 
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yararlanamamasına neden olacaktır (T.P.Ö.İ. ,1994:82). Ülkemizde 2019 

resmi kayıtlara göre 4 milyon civarında mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. 

Bu gelir dağılımını çok önemli düzeyde olumsuz olarak etkilemekte ve 

emeğin sömürülmesine neden olurken işsizlik oranlarını da arttırmaktadır. 

Nüfusu 82,5 milyon olan Türkiye’de TÜİK verilerine göre işsizlik %13,9 

seviyesinde seyretmektedir. Mevcut istihdam sorunu, gelecekte artan nüfusla 

birlikte daha fazla istihdam ve işsizlik sorununun yaşanmasına neden olacak 

ve aynı doğrultuda artacaktır. Emeğin ve işgücünün bireylerin bir anlamı 

kalmayacaktır. Bu durum da gelir dağılımında bozucu etkiye sebep olacaktır. 

Gelir dağılımını belirleyen bir diğer etken de faktör fiyatlarıdır. Faktör 

fiyatları, ücret, faiz, rant ve kar gibi üretim faktörlerinin fiyatlarını ifade 

etmektedir. Faktörler düşük fiyatlı sektörlerden yüksek fiyatlı sektörlere 

doğru hareket etme eğilimi gösterirler. Fiyatların yüksek olduğu sektörlerde 

arz miktarı artar ve ortaya çıkan fazlalık faktör fiyatlarının düşmesine neden 

olmaktadır. Fiyatların düşük olduğu sektörlerde ise arz edilen faktör 

miktarları azalır ve ortaya çıkan eksiklik fiyatları yükseltmeye zorlar.  Bu 

transferler sektörler arasında faktör fiyatları eşitlenene kadar devam eder. Bu 

şekilde değişen faktör fiyatları tüketici birimleri arasında gelir dağılımını 

fiyatı değişen faktörün lehine ya da aleyhine şeklinde değişimine neden 

olmaktadır (Pehlivan, 2009:27). 

Toplumda yüksek gelir düzeyine sahip olan sosyal sınıflar enflasyon 

karşısında genel olarak kendilerini, tasarruf ve yatırım araçları ile koruma 

imkanına sahipken, toplumdaki düşük düzeyine sahip bireylerin gelir gruplu 

bireylerin yani sabit gelirli ve yoksul kesimlerin olağan fiyat artışlarına 

paralel olarak satın alma paritesinin azalması ve gelirlerini arttıracak 

imkanlara sahip değildirler. Reel gelirleri enflasyona dayalı olarak ücret geliri 

elde edenler aleyhine gelir dağılımında dengesizliği arttıran en önemli 

sebeplerden biridir. İktisadi krizler nedeniyle ulusal para değerinde  meydana 

gelen değer azalışı yani devalüasyon meydana gelmektedir. Çok güçlü bir 

ekonomiye sahip olmayan ülkeler genellikle bu krizlerin yıkıcı etkileri ile 

karşı karşıya kalırlar. Bu durum şirketlerin iflası, emekçilerin işten 

çıkarılması, istihdam düzeyinin azalması, işsizlik düzeyinin artması ve gelir 

dağılımı eşitsizliğinin artmasına neden olmaktadır. Diğer yandan krizler 

emekçileri daha düşük ücretle çalışmayı kabul etme, enformel sektörlere 

kayma ve işten çıkarılma gibi durumlarla karşıya gelmelerine neden 

olmaktadır. Bu üç seçenekten hangisi olursa olsun gelir dağılımını  olumsuz 

yönde etkilenecektir (Pehlivan, 2009:28). 

3.Devletin Gelir Dağılımına Müdahale Araçları 

Siyasi otoriterler her ne kadar gelir dağılımı eşitsizliğini iyileştirmeye 

yönelik politikalar uygulamaya koymaya çalışsalar da bazen bu politikalar  
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beklenmeyen etkiler oluşturarak gelir dağılımının daha da bozulmasına sebep 

olabilmektedir. Bu nedenle uygulanan gelir dağılımı politikaların daha fazla 

bozucu etki yaratmaması için uygulanacak politikaların iyi analiz edilmesi ve 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bölümde gelir dağılımına müdahale 

araçları hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Gelir dağılımına müdahale 

araçları genel olarak, ücret, fiyat, servet ve maliye politikası araçları olarak 

ortaya çıkmaktadır (Yişenoğlu, 2015:44). 

Maliye politikası araçları, gelişmekte olan ülkelerdeki yapısal ve sosyal 

bozukluklar sonucu ortaya çıkan servet eşitsizliklerini ve sosyal adaleti 

düzeltme amacı taşımaktadır. Devlet, toplumun çeşitli kesimleri arasındaki 

gelir dağılımı adaletini kamu harcaması, vergi ve borçlanma gibi maliye 

politikası araçları ile etkileyebilmektedir. Bu araçlar: Vergi politikası, 

borçlanma politikası ve kamu harcamaları politikası olmak üzere üç tanedir. 

Maliye politikası araçlarında yapılan düzenlemeler ve değişikliklerle 

hükümet, adil gelir dağılımını sağlamaya veyaiyileştirmeye çalışır (Çelen, 

2009:13). Örneğin veraset vergileri dik artan oranlı uygulanabilir ve bu 

verginin istisna ve muaflık oranları fazla yüksek tutulmayabilir, harcama 

vergileri derecelendirilerek artan oranlı yapıya kavuşturulabilir, gelir vergileri 

yapısı itibariyle artan oranlı olduklarından gelir ve servet dağılımındaki 

adaletsizlikleri giderebilir. Diğer yandan transfer harcamaları ile çeşitli sosyal 

grupların satın alma gücü korunabilir veya satın alma gücü arttırılabilir 

(Yişenoğlu, 2015:47). 

Ücret politikası ile birlikte gelir dağılımının ikinci önemli aracı olan fiyat 

politikaları aracı gelirin adil dağıtılmasında önemli bir yere sahiptir. Devlet, 

fiyat politikaları ile ilk planda dar gelirli bireyleri veya hane halklarını 

korumaya yönelmektedir. Bu koruma genellikle asgari yaşamı idame 

ettirecek mal ve hizmetler üzerine olmaktadır. Bu mal ve hizmetler temel 

gıda, konut, sağlık ve eşit eğitim imkanı olarak sıralanabilmektedir (Çelen, 

2009:13). Ücret politikası, yaşamı idame ettirecek asgari ücreti belli bir 

düzeyde tutmayı amaçlarken, fiyat politikası aracı da mal ve hizmet 

fiyatlarını etkilediğinden reel ücret üzerinde etkili olabilmektedir. Mal ve 

hizmetlerin fiyatlarında meydana gelen yüksek oranlı değişmeler toplumdaki, 

işçi, esnaf, memur ve kendi hesabına çalışanlar ile yoksulluk maaşı alan sabit 

ve dar gelirli kesimler üzerinde önemli etkilere sahiptir. Fiyat politikası aracı 

ile asgari yaşam düzeyini belirleyen mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkileyerek 

dar ve sabit gelirli birey ve hane halklarının korunması amaçlanmaktadır 

(Yişenoğlu, 2015:46). 

Ücret politikası, gelir dağılımı eşitsizliğinin iyileştirilmesinde önemli bir 

yere sahip politikalardan birisidir. Ücret politikası, gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler için farklı şekil ve amaçlarla uygulanmaktadır. Ücret politikası, 

gelişmekte olan ülkeler için emeğin sömürülmesini önlemek için ve sadece 

emek üzerinden gelir elde eden bireylerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve 
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normal şartlarda geçimini sağlaması konuları üzerinde durulmaktadır (Çelen, 

2009:12). Devlet bu yüzden yasal düzenlemeler ile emek sahiplerinin daha 

sağlıklı yaşam koşullarına sahip olması için asgari ücretin belirlenmesinde rol 

almaktadır (Yişenoğlu, 2015:44). Aksine gelişmiş ülkelerde ücret politikası 

daha çok enflasyonist etkilerden kurtulmak ve ekonomiyi genel denge 

düzeyine getirmek amacı ile bir politika aracı olarak kullanılmaktadır. 

Ülkemizde uygulanan ücret politikası, enflasyonist etkileri önlemek veya 

azaltmak, emek sömürüsünün önlenmesi ve bireylerin asgari geçim düzeyinin 

sağlanmasını amaçlamaktadır (Çelen,2009:12). 

Gelir dağılımının iyileştirilmesi veya adaletinin sağlanmasında kullanılan 

bir başka araç ise servet dağılımı politikasıdır. Servet dağılımı politika aracı 

eşitsiz dağılan servetin mümkün olduğunca iyileştirilmesi veya eşit bir 

biçimde dağıtılmasını amaçlamaktadır (Çelen, 2009:13). Servet dağılımı 

genelde çok varlıklı kesimden az varlıklı kesime doğru aktarım şekilde 

gerçekleştirilir. Ancak servet dağılımındaki adaletsizlikler hukuki olarak 

dokunulmaz olduğundan servetin geniş kesimlere dağıtılması hedefi 

gerçekleştirilememektedir. Bu nedenle servetin dağılımındaki 

adaletsizliklerin veya eşitsizliklerin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılması bazı 

yasal değişikliklere veya düzenlemelere gidilerek elde sağlanabilmektedir 

(Yişenoğlu, 2015:46). 

Eğitim politikaları, bir sosyal sınıftan diğer bir sosyal sınıfa geçişi 

sağlayan en önemli faktördür. Daha önce bahsettiğimiz gibi eğitimde fırsat 

eşitliği yoksul bireylerin vasıflarını arttırarak onlara değer katmakta ve elde 

ettiği değere göre potansiyel iş bulma veya gelir olanağını artırmaktadır. 

Böylelikle, gelir dağılımının iyileştirilmesinde önemli bir yere sahip olan 

eğitim politikaları çalışkan ve yetenekli bireylerin toplum içinde bir üst 

sosyal gruba geçmeleri kendiliğinden sağlamaktadır. Sonuç olarak eğitim 

fırsatı veya faktörü ile adil gelir dağılımının sağlaması arasında doğru yönlü 

bir ilişki söz konusudur. (Çelen, 2009:13). 

4. Gelir Dağılımı Ölçüm Yöntemleri 

Gelir dağılımının ölçülmesinde çeşitli ölçüm yöntemleri ve araçları 

kullanılmaktadır. Bunlardan başlıcaları, Lorenz Eğrisi, Gini Katsayısı ve 

Paylar Yüzdesi Analizi’dir. Gelir dağılımı ölçümü, ülke ekonomisinin 

büyümesi ile sağlanan milli gelirin dağılımındaki adaletin ne şekilde 

gerçekleştiği hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.Ülkeler arası gelir 

dağılımını ve devletlerin adaletsiz gelir dağılımının belirlenmesi, hükümetleri 

adil gelir dağılımının sağlanmasına yönelik politika uygulamaları için teşvik 

etmektedir (Pehlivan, 2009:41). 

Lorenz Eğrisi gelir dağılımı eşitsizliğinin grafiksel temsilidir. 1905 

yılında Max O. Lorenz tarafından gelir dağılımı eşitsizliğini ortaya koymak 
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amacı ile geliştirilmiştir (Ayyıldız 2017:134). Lorenz Eğrisinin gösterimi 

şekil 3’de yer almaktadır. 

 

Şekil 3. Eşdeğer Hane halkı Kullanılabilir Gelirlerin Lorenz Eğrisi, 

2011-2012 

Kaynak: TÜİK,http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594 

Dikey eksende birey ve hane halkının elde ettiği gelirin kümülatif toplamı 

olarak ifade edilen gelir dağılımı değişkeni yer almaktadır. Yatay eksende ise 

birey ve hane halkının kümülatif nüfus toplamı olarak ifade edilen nüfus yer 

almaktadır. Şekilde mutlak eşitsizlik çizgisi üzerinde olan noktalarda gelir 

eşit dağılmaktadır. Mutlak eşitlikten sapan her nokta gelirin eşit 

dağılmadığını ifade eder ve bu sapmalar Lorenz Eğrisi ile gösterilmektedir. 

Eşitsizlik ne kadar artarsa Lorenz Eğrisinin mutlak eşitlik çizgisi o kadar 

sapacaktır. Bu durum gelir dağılımının ne kadar bozulduğunu göstermektedir. 

Etkin gelir dağılımı için Lorenz Eğrisi mutlak eşitlik çizgisinden 

sapmamalıdır (Pehlivan, 2009:42; Acar, 2015:47). 

1912’de Corrado Gini tarafından geliştirilen Gini Katsayısı, dağılım 

ölçüsü olarak en çok kullanılan ölçüdür. Gini Katsayısı birimler arası farklar 

ortalamasının asimetrik ortalamanın iki katına bölünmesi ile elde edilir 

(Pehlivan, 2009:41). Gini Katsayısı 0 ile 1 arasındaki değerleri ifade 

etmektedir. Gini Katsayısı sıfıra ne kadar yaklaşırsa gelir dağılımı o kadar 

düzelecektir. Katsayı 0’dan ne kadar uzaklaşıp 1’e yaklaşırsa gelir dağılımı o 

kadar bozulacaktır (Acar, 2015:47). Bu nedenle Gini katsayısını arttıran 

değişkenler gelir dağılımını da bozarken, azaltan değişkenler ise gelir 

dağılımını iyileştirmektedir. Gini katsayısı aşağıdaki formülasyona göre 

hesaplanmaktadır. 

 

Gelir dağılımının ne kadar eşit dağıldığını incelemek için hane halkları 

%5’lik 20 gruba %10’luk 10 gruba veya %20’lik 5 gruba ayrılarak grupların 

toplam gelirden aldıkları paylar karşılaştırılmaktadır (Pehlivan, 2009:43). 
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Buna göre hane halkı bireyleri başına düşen net eşdeğer gelirlere bakılarak 

gelir dağılımı hakkında yorum yapılabilmektedir. Paylar Yüzdesi Analizi 

gelir grupları arasındaki gelir farklılıklarını göstermektedir. Bu farklılık ne 

kadar fazla ise gelir dağılımının o kadar adaletsiz, farklılık ne kadar az ise o 

kadar adaletli olduğu söylenebilmektedir. %10 hane halkı gelir dağılımı 

dilimlerinde 1. gelir grubu ile 10. gelir grubunun toplam gelirden aldığı 

paylar birbirine bölünerek bulunmaktadır. Paylar Yüzdesi Analizi ile üst gelir 

grubu ve alt gelir grubunun  aldığı payların zaman içinde değişimini izlemek 

mümkün olabilmektedir. Tablo 3’de Türkiye ekonomisi için Paylar Yüzdesi 

Analizi gösterim şekli yer almaktadır. 

Tablo 3: Eşdeğer Hane Halkı Kullanılabilir Gelire Göre Sıralı Yüzde 

20’lik Gruplar, 2011-2012 

 

Kaynak: TÜİK,http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=30755 

5.Türkiye de Gelir Dağılımı İncelemesi (Gelir Dağılımı Eşitsizliği 

Ölçümleri) 

Ülkemizde düzenli ve sağlıklı bir gelir dağılımı araştırması yapıldığını 

söylemek mümkün değildir. Çok çeşitli kişi ve kuruluş tarafından 

gerçekleştirilen gelir dağılımı analizlerine ait araştırma verileri düzenli ve 

sağlıklı nitelik arz etmediklerinden karşılaştırma yapma imkânı söz konusu 

olmamaktadır. Bu zamana kadar Türkiye’de çeşitli kişi ve kuruluşlar 

tarafından gelir dağılımı araştırması yapılmış ancak bu araştırma verileri tam 

anlamıyla düzenli ve sağlıklı verilere sahip olmadığından karşılaştırılabilir 

nitelikte değillerdir. Türkiye’de gelir dağılımı hakkında yapılmış, ilk 

araştırma, Ticaret Bakanlığı Konjonktür Dairesi tarafından 1980 yılında 

Ankara ve İstanbul da yaşayan işçi ve memur kesime yönelik olarak yapılan 

hane halkı gelir ve tüketim harcamaları anketidir. Devlet İstatistik Enstitüsü, 

gelir dağılımı hakkındaki ilk çalışmasını 1987 yılında gerçekleştirmiş ve 

ardından 1994 yılında hane halkı gelir ve tüketim harcamaları anketi 

yayınlamıştır. 2002 yılından itibaren hane halkı gelir ve tüketim anketi 

(Bütçe Anketi) TÜİK tarafından her yıl düzenli olarak uygulanmaya ve 

yayınlanmaya başlanmıştır. TÜİK, 2006 yılında, AB’ye uyum çerçevesinde 
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gelir dağılımı istatistiklerini oluşturmak amacı ile bağımsız bir gelir dağılımı 

araştırması olan Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nı uygulamaya 

koymuştur. Uluslararası birçok kuruluşta gelir dağılımı araştırması 

yapmaktadır. Bu kuruluşların başında gelen OECD’ye ait son gelir dağılımı 

ve yoksulluk istatistikleri; Türkiye’nin gelir dağılımı adaletsizliği en yüksek 

olan ülkeler arasında olduğunu ortaya koymaktadır (Acar, 2015:53).   

Türkiye’de gelir dağılımının günümüze kadar sürekli bir bozulma eğilimi 

içinde olmasının arkasında birçok neden bulunmaktadır. Krizler, durgunluk, 

yüksek enflasyon, devalüasyon, yanlış ekonomi politikaları ve gelir dağılımı 

hakkında yeterli çalışmaların yapılmamış olması gibi nedenler bunlardan 

sadece birkaçıdır. Bu sorunlar Türkiye ekonomisinin hiçbir zaman istikrarlı 

bir yapıya kavuşamamasına neden olmakla birlikte etkileri günümüz 

ekonomik koşullarında da devam etmektedir. 1970 sonrası Türkiye 

ekonomisinde önemli gelişmeler yaşanmasına rağmen gelir dağılımı adına 

olumlu gelişmeler yaşandığı söylenememektedir. 1973-1974 yılları arasında 

OPEC’in petrol fiyatlarını arttırmasıyla beraberinde Türkiye ekonomisinde 

de büyük bir ekonomik bunalım hissedilerek enflasyon ve ekonomik 

durgunluğun beraber yaşandığı stagflasyon etkisi söz konusu olmuştur. 

Bunun yanı sıra, yaşanan gelişmeler neticesinde küreselleşmenin önemli 

adımları ortaya çıkmaya başlamış, Türkiye’nin  serbest piyasa ekonomisine 

geçişi ve  dışa açık büyüme stratejisi bu ortamda hazırlanmıştır. Bir yandan 

24 Ocak 1980 yılında Türkiye Ekonomik Programı (Kararları) yapılmış ve 

küreselleşme çalışmalarına hız verilmiş diğer yandan ekonomide %100’ü 

aşan yüksek enflasyonun kontrol altına alınması, ülkeyi etkisi altına alan 

yoksulluk, kıtlık ve karaborsanın önlenmesi gibi stratejik politikalar 

oluşturulmaya başlanmıştır. Çok geçmeden 12 Eylül 1980 Askeri darbesi 

yaşanmış ve sosyal harcamaların kısılması ile beraberinde yüksek ücret 

sorunu sonucunda, reel ücretlerin düşürülmesi temel politika ve amaçlarından 

birisi haline gelmiştir. Böylece çalışan işçi ve memur kesimin GSMH’daki 

payı azaltılmıştır. 24 Ocak 1980 Ekonomik Programı kar oranlarını arttırarak 

yatırımları uyarmayı, yerli üretiminin maliyetini düşürerek kar oranlarını 

arttırarak ihracatı yapılan malları rekabet edilebilir duruma getirmeyi ve iç 

piyasa talebini kısarak iç piyasada alınması zorlaşan malların ihracatını 

arttırmayı hedeflemekteydi.  

Uygulanan politikanın amacına yönelik olarak emeğin fiyatı düşük 

tutulmuş ve bu durumda ücret faktörünün GSMH’daki payının azalmasına 

yani fonksiyonel gelir dağılımının karşısında ücret faktörünün aleyhinde 

gelişmesine neden olmuştur. Milli ekonomi vatandaşın hizmetinde en büyük 

çoğunluğun refahını sağlamaya yönelik bir araç olmaktan çıkmış kendi içinde 

bir amaca dönüşmüştür. Sonuçları ne olursa olsun temel varsayımları serbest 

piyasa ekonomisine geçiş ve küreselleşme olan 24 Ocak 1980 Ekonomik 

Programı uygulanmaya devam edilmiştir. Sermayeyi ön plana çıkaran neo–
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liberal ekonomik politikalarının uygulanması adil olmayan gelir dağılımı 

daha da adaletsiz bir hale getirmiştir. 24 Ocak 1980 Kararlarının bir diğer 

etkisi de tarım sektörü üzerinde olmuştur. Böylece gelir dağılımında, tarım 

kesiminin payı daha da küçülmüştür. Uygulanan tarım politikaları ile tarım 

sektörünün önemi göz ardı edilerek tarım sektörüne yapılan destekler 

kesilmiş tarım politikalarının işleyişi durdurulmuştur. Bu durum sektörel 

gelir dağılımını tarım sektörünün aleyhinde etkilemiş ve yıkıcı etkilerin 

temelleri atılmıştır. 24 Ocak 1980 kararları gelir dağılımında bozucu etki 

yaratmış, enformel sektör ekonomisi, yoksulluk ve fakirleşme, köyden kente 

göç, altyapı sorunları, gecekondulaşma hatta suç oranlarının artması gibi bir 

çok sorunu beraberinde getirmiştir. Gelir dağılımı gerileme sürecine girmiş 

emek ve sermaye faktörleri arasında fiyat yapısı bozulmuştur. Gerek reel 

ücretlerin gerilemesi gerekse tarım sektörünün ve bölgelerin 

yoksullaşmasının ortak sonucu, kişisel gelir dağılımının düşük gelirli 

kesimler açısından bozulmasına neden olmuştur. Buna karşılık uygulanan 24 

Ocak Kararları tam anlamıyla istenilen faydayı verememiş GSMH büyüme 

oranları düşük kalmış ve işsizlik oranları artmıştır. Sosyal dengesizlikler daha 

da artmıştır. IMF’nin reçeteleri sonucu uygulanan politikaların, gelir 

dağılımını ücretli ve tarım kesimi açısından bozucu etkiye sahip olduğu 

gözlenmektedir. Gelir dağılımında olağan üstü bir bozulma eğilimine girilmiş 

ücret faktörü karşısında, rant, faiz, kar geliri artmıştır.  

Çok geçmeden 1994 Ekonomik krizi ile Türkiye ekonomisi yeni bir 

bunalıma girmiş, ücret gelirine enflasyon oranının çok altında artış 

yapılmıştır. 1994 krizi ile beraberinde 5 Nisan 1994 Programı yürürlüğe 

konmuş ancak programın başarısız olması sonucu maliyetin büyük bir kısmı 

sabit gelirli birey ve hane halklarına yüklenmiştir. Bu dönemde işsizlik 

oranları ve enformel sektörler artış göstermiştir. Emeğin, işgücü piyasasında 

pazarlık gücü zayıflamış ve bu durum fonksiyonel gelir dağılımının ücret 

faktörü aleyhine gelişmesine neden olmuştur. 1992 yılında 2708 dolar olan 

kişi başına düşen milli gelir, 1993’te 3004 dolara yükselirken 1994’te 2184 

dolara kadar gerilemiştir. 1996’da ise tekrar yükselişe geçen kişi başına 

düşen milli gelir 2928 dolara ulaşmakla birlikte 1993’teki seyrini 

yakalayamamıştır. 1997’de 3048 dolar ile kriz öncesi refah sağlanmış ancak 

2001’de tekrardan kriz söz konusu olmuştur. 8. Beş Yıllık Kalkınma planında 

gelir dağılımının iyileştirilmesi, refah artışının toplumun tüm kesimine adil 

olarak yayılması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra, devletin geliri yeniden 

dağıtımını sağlayacak bir yapıya kavuşturulması esas alınmıştır. 2001 krizi 

şehirler de yaşayan alt gelir grubu açısından oldukça olumsuz sonuçlar 

doğurmuş, bu kesimi ekonomik ve sosyal hayattan dışlanma riski ile karşı 

karşıya koymuştur. Yaşanan krizler sabit gelirli ve ücretliler açısından 

oldukça olumsuz sonuçlar içermektedir. 1980 ile yara almaya başlayan tarım 

sektörü IMF reçeteleri ile zayıflatılmış ve tarım bölgelerin yoksullaşmasına 

neden olmuştur. Bu durum köyden kente göçü arttırırken başka sorunları da 
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beraberinde taşımaktadır. 2001 ulusal krizi ile milli gelirde küçülme meydana 

gelmiş kullanılabilir gelirde azalmıştır. Türkiye küreselleşme esasına dayanan 

politikaları, beklediği kalkınmayı ve ekonomik refahı sağlayamamıştır. Diğer 

yandan yaşadığı ekonomik krizlerin etkisiyle ücret düşürücü politikalara yer 

vermiş ve bu politikalar fonksiyonel gelir dağılımını emek faktörü aleyhinde 

etkilemiştir (Çelen, 2009:62)  

Günümüze kadar farklı dönemlerde gelir dağılımında çeşitli politikalar ve 

reformlar uygulanmaya çalışılsa da başarılı olduğu söylenememektedir. 2013 

yılında 12480 dolar ile kişi başına düşen milli gelir düzeyi en yüksek 

seviyesine ulaşsa da çeşitli sorunlar ve yaşananlar itibari ile bugün 9632 dolar 

civarındadır. Türkiye’de gelir dağılımı farkı gün geçtikçe artmaktadır. 

Kesimler arısındaki gelir farkını arttıran ve gelir dağılımın daha da 

bozulmasına sebep olan olaylar arasında dünya ekonomik krizinin etkileri, 

2011 Arap Baharı ile beraberinde başlayan Suriye iç savaşı ile Türkiye’ye 

sığınan 3.5 milyon Suriyeli mültecinin gelir dağılımını olumsuz etkisi, 

2016’da yapılan FETÖ Darbesi, 2017 – 2019 Ekonomi de durgunluk dönemi 

(Stagflasyon), ülkenin coğrafi konumu, sürekli artan devalüasyonun etkileri, 

işsizlik, Türkiye ekonomisinin sürekli istikrarsız bir yapıda olması gibi 

unsurlar sayılabilir.  

 Çalışmamızın bu bölümünde Türkiye’de çeşitli yıllarda yapılan gelir 

dağılımı eşitsizlikleri çalışmaları sonucunda elde edilen verilerin Gini 

Katsayıları ve Paylar Yüzdesi Analizlerine ilişkin bilgiler yer almaktadır.  

5.1 Yıllara Göre Türkiye’de Gini Katsayıları  

Türkiye’de 1963-2018 yılları arasında çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından 

yapılan gelir dağılımı ve yoksulluk araştırmaları neticesinde elde edilen Gini 

Katsayıları Tablo 4’te yer almaktadır. Tabloda görüldüğü  üzere 1968 yılında 

Türkiye’de En yüksek seviyeye ulaşan Gini Katsayısı (0,56) 2018 yılında 

0,408 olarak belirlenmiştir. Tabloyu detaylı incelediğimizde gözle görülür bir 

iyileşmenin olmadığı görülmektedir (Pehlivan, 2009:45). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   23      

485 

Tablo 4: Türkiye’de 1963-2018 Yılları Arasında Hesaplanan Gini 

Katsayıları 

Yıllar Gini Katsayısı 

1963 0,55 

1968 0,56 

1973 0,51 

1978 0,51 

1983 0,52 

1986 0,5 

1987 0,43 

1994 0,49 

2002 0,44 

2003 0,42 

2004 0,4 

2005 0,38 

2006 0,428 

2007 0,406 

2008 0,405 

2009 0,415 

2010 0,402 

2011 0,404 

2012 0,402 

2013 0,4 

2014 0,391 

2015 0,397 

2016 0,404 

2017 0,405 

2018 0,408 

 

Kaynak:TÜİK,http://www.tuik.gov.tr/Start.do;TÜSİAD, 

https://tusiad.org/tr/,Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, 2018 

Gini katsayısının Şekil 3’te yıllara göre seyri incelendiğinde 1963-1968 

yılları arasında en yüksek dönemini yaşamıştır. 1973-1986 yılları arasında 

pek bir düşüş görülmezken 1987 yılında bir düşüş yaşadığı ve etkili bir 

ekonomik krizin yaşandığı 1994 yılında tekrar yükselişe geçtiğini ve 2001 

ulusal krizinden bu yana kademeli olarak azaldığı görülmektedir (Pehlivan, 

2009:45). Gini Katsayısı en düşük dönemini 0,38 ile 2005 yılında 

gerçekleştirmiştir. 2008 Dünya krizi ile 0.405 bandına geçen Gini Katsayısı 

2018 yılı verilerine bakıldığında ise 0,408 bandında olduğu görülmektedir. 

Gelir dağılımı farkı gün geçtikçe artmaktadır. Gerekli iyileştirme ve 

çalışmalar yürütülmediği taktirde bu fark düzenli bir biçimde artacak ve 

http://www.tuik.gov.tr/Start.do
https://tusiad.org/tr/
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sadece ücret geliri elde eden bireyler istikrarsız bir ekonomide oldukça 

etkilenecektir.  

 

 

Şekil 4:1963-2018 Yılları Arasında Gini Katsayısının Seyri 

Kaynak: Tablo 4’teki verilerden yararlanılarak tarafımızca hazırlanmıştır. 

5.2.Yıllara Göre Türkiye’de Paylar Yüzdesi Analizi 

Türkiye’de çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından yapılan gelir dağılımı ve 

yoksulluk araştırmaları neticesinde elde edilen Paylar Yüzdesi Analizleri 

Tablo 5 ve Tablo 6’da yer almaktadır 

Tablo 5. Türkiye’de 1963-2006 Yılları Arasında Yüzde 20’lik Grupların 

Gelirden Aldığı Paylar 

 

Kaynak:Tüik,http://www.tuik.gov.tr/Start.do;TÜSİAD, 

https://tusiad.org/tr/,Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, 2018 

Tablo 5 ve Tablo 6’daki verilerden yola çıkarak, 1963-2018 seneleri 

arasında en çok gelir elde eden beşinci %20’lik grup ile en düşük gelir elde 

eden birinci %20’lik grubun birbirinin gelirine oranlanması sonucu elde 

edilen yüzde payları göstergeleri (P80/P20) Tablo 7’de yer almaktadır. Tablo 

5 ve Tablo 6’daki verilerden anlaşılacağı üzere, 1983 yılında en zengin 

%20’lik grup en yoksul %20’lik gruptan 20,7 kat fazla gelir elde ederken, 

1994 yılından bu yana azalan bu oran en küçük Gini katsayısının 

hesaplandığı 2005 yılında 7,3 olarak en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir 

(Pehlivan, 2009:46) 
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Tablo 6. Türkiye’de 2007-2018 Yılları Arasında Yüzde 20’lik Grupların 

Gelirden Aldığı Paylar 

Kaynak:TÜİK,http://www.tuik.gov.tr/Start.do;TÜSİAD,https://tusiad.org/tr/,

Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, 2018 

Türkiye ekonomisinin durgunluk içinde olduğu son yıllarda hane halkları 

gruplaru arasındaki gelir farkı düzenli ve sürekli olarak artmaya devam 

etmektedir. Bugün itibariyle bu fark 7,8 bandında seyretmektedir. 1963–2018 

dönemi verileri değerlendirildiğinde gelir dağılımına ilişkin eşitsizlik net bir 

şekilde gözlenmektedir. 

Tablo 7. Türkiye’de 1963-2018 Yılları Arasında Gerçekleşen Yüzde 

Payları Göstergesi 

 

Kaynak:TÜİK,http://www.tuik.gov.tr/Start.do;TÜSİAD, 

https://tusiad.org/tr/,Türkiye’de Gelir Dağılımı ve Yoksulluk, 2018 

Tablo 8’de yer alan P80/P20 göstergeleri ile yıllar itibariyle kesimler 

arasındaki gelir farklılıklarını kat olarak göstermektedir. 1980 sonrası yanlış 

politikalar neticesinde 20,7 ile en fazla gelir farkının olduğu dönem olarak 

görülmektedir. Bu dönemden sonra düşüşe geçen gelir dağılımı farkı, bazı 

dönemler düşüş gösterirken bazı dönemler yükselişe geçmiştir. 2018 verileri 

itibariyle kesimler arası farkın 7,8 olduğu görülmektedir.  

6. Sonuç Ve Öneriler 

Gelir dağılımı çok farklı dönemlerde içinde bulunulan sosyal, ekonomik 

ve politik şartlara bağlı olarak farklı şekillerde tanımlanmıştır. Gelir dağılımı 

sorunu genel olarak gelirin üretime katılanlar arasında paylaştırılmasını esas 

alır. Gelir dağılımında adil dağılımının sağlanması sorunu her ekonomide 

tartışılıp çözüm bekleyen bir güncel bir konu olma özelliğini he dönem için 

korumaktadır. GÜnümüzde tüm dünya devletleri gelir dağılımında yaşanan 

adaletsizlik sorunu ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Hükümetlerin, gelir 

dağılımı adaletini sağlamak için almış oldukları sosyal, politik ve ekonomik 

http://www.tuik.gov.tr/Start.do
https://tusiad.org/tr/
http://www.tuik.gov.tr/Start.do
https://tusiad.org/tr/
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çok ciddi derecede gelir dağılımı adaleti etkilenmeyecektir. Bu yüzden içinde 

bulunulan durum iyi bir şekilde analiz edilmez ise bozucu ve yıkıcı etkilere 

sebep olabilmektedir. Gelir dağılımında adaleti sağlamak için birincil ve 

ikincil dağılım araçlarından faydalanılır. Bu politika araçları: Servet 

politikası, maliye politikası, ücret politikası, üretim politikası, sosyal 

transferler politikası, fiyat ve eğitim politikası aracı gibi birçok araçtan 

oluşmaktadır. Gelir dağılımındaki adaletinin sağlanması uzun vadede kararlı 

şekilde sürdürülebilecek, sosyal, ekonomik ve politikalar ile mümkün 

olabilmektedir. 

 Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan bu güne kadar  gelir dağılımı ve 

yoksulluk sorunu her dönem önemli bir tartışma konusu olmuştur.  Gelir 

dağılımı sorunu Türkiye’de çözüm bekleyen ve gündemden hiç 

düşürülmeyen en önemli sosyo-ekonomik sorunlardan bir tanesidir. 1950 – 

1960 döneminde tarıma yapılan önemli yatırım ve teşvikler tarım sektörünün 

makineleşmesine ve kırsal kesimin kalkınmasına neden olmuştur. 1963-1979 

arasında uygulanan politikalar sonucunda sanayi sektörüne yapılan yatırım ve 

teşvikler sanayinin, sektörel gelir dağılımında tarım aleyhine gelişmesine 

neden olmuş kırsal kesimin nüfus ağırlığı yavaş yavaş yerini işçi sınıfına 

bırakmaya başlamıştır. Yine bu dönemde fonksiyonel gelir dağılımı da ücret 

geliri elde edenler aleyhine gerçekleşmiştir. Bölgesel gelir dağılımı açısından 

bir değerlendirme yaptığımızda bölgesel gelir dağılımı adaletsizliğinin 

doğudan batıya doğru devam ettiği gözlenmektedir. Yatırım, teşvik ve 

uygulanan politikaların bölgesel gelir dağılımının iyileşmesinde yeterli 

olmadığı söylenebilir. Türkiye için önemli bir dönüm noktası olan 1980 

dönemi dünyada benimsenen Neo-liberal politikaların etkisi ile 24 Ocak 1980 

Ekonomik Kararlarının alınmasına sebep olmuştur. Bu kararlarla Türkiye 

önemli bir değişim ve küreselleşme sürecine girmiştir. Bu dönemde 

uygulanan politikalar gelir dağılımının daha da bozulmasına neden olurken 

devletin faaliyet alanı kısılmış, sosyal devlet anlayışından uzaklaşılmıştır. 

Hizmet sektörünün yanında sanayileşmeye de önem verilmiş, tarım 

sektörünün GSMH’dan aldığı pay azalmıştır. Tarım sektörünün geriye 

atılması tarım ile uğraşan hane halklarının fakirleşmesini ve kırdan kente 

göçü hızlandırmıştır. Akabinde 1994, 2001 ve 2008 krizleri de gelir 

dağılımının daha da bozulmasına neden olurken 2011 yılında Arap 

Baharı’nın yaşanmasıyla beraberinde ülkemize tam 3.5 milyon Suriyeli 

sığınmacı gelmiş ve bu durum gelir dağılımının kötüye giden seyrini 

hızlandırmıştır.  

Diğer yandan bölgesel gelir dağılımında GSMH’dan en fazla payı alan 

Marmara bölgesidir. En az paya sahip olan Doğu Anadolu Bölgesi ile ciddi 

anlamda gelir farklılıkları bulunmaktadır. Bu da yapılan yatırım ve 

teşviklerin yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Kişisel gelir dağılımına 

baktığımızda gelir dağılımı adaletsizliğinin devam ettiği ve bu farkın gün 
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geçtikçe arttığı görülmektedir. Yıllara göre seyrini değerlendirdiğimizde, 

ücretli ve tarım kesiminin elde ettiği gelir durumunda kayda değer bir 

gelişme olduğu görülmemektedir. Krizlerin etkisiyle ekonomik büyüme 

azalmakta ve bu durum gelir dağılımı politikalarının daraltılmasına sebep 

olmaktadır. Bu daralma, işsizlik ve diğer sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Gelir dağılımı adaletsizliğinin artması sosyal, politik ve 

ekonomik sorunları da arttırmaktadır. Türkiye’de yapılan gelir dağılımı 

çalışmaları gelirin adaletli bir şekilde dağılmadığını ortaya koymaktadır. 

Toplumda ortaya çıkan birçok problem ve sorunun adil dağılmayan gelir 

yüzünden ortaya çıktığı bilinmektedir.  

Türkiye’de gelir dağılımı sorununun giderilmesine ilişkin olarak istikrarlı 

bir ekonomik düzen sağlanmalı ve yatırımlar arttırılmalıdır. Buna bağlı 

olarak üretim ve istihdam da artacaktır. İstihdamın arttırılması gelir dağılımı 

adaletinin sağlanmasında önemli bir yere sahiptir. Kayıt dışı ekonomi kontrol 

altına alınarak çalışanlar üzerinden alınan yüksek vergiler azaltılmalıdır. 

Bölgesel gelir dağılımını iyileştirici politikalar uygulanmalı ve bölgesel 

yatırım ve teşvikler arttırılmalıdır. Kırdan kente göç kontrol altına alınarak 

işsizlik çözülmelidir. Ülkemizde dolaylı vergilerin payı %70 iken dolaysız 

vergilerin payı %30’dur. Dolaylı vergilerin yükü azaltılmalı dolaysız 

vergilere yeni dilim eklenerek düzenlemelerde bulunulabilir. Uygulanan 

parasal cezalara yeni düzenlemeler getirilebilir. Gelir dağılımı türleri 

arasındaki ilişki gözetilerek politikalar uygulanmalıdır. Sosyal transferler 

arttırılarak, sosyal yardım ve transferler için bir vergi ağı veya fonu 

oluşturulabilir. Asgari ücrete reel enflasyonun üzerine ücret artışı yapılarak, 

asgari ücretten alınan vergi düzenlenebilir. Servetin vergilendirilmesinde 

etkinliğin sağlanması gelir dağılımı adaletsizliğinin iyileştirilmesinde etkili 

bir adım olabilmektedir. İstikrarlı bir ekonomik ortam sağlanarak, nüfus artış 

hızı kabul edilebilir bir düzeyde tutulmalıdır. Yatırım, tasarruf ve istihdam 

sağlanmalıdır. Kaliteli bir eğitim vasıflı işgücü anlamına geldiğinden 

eğitimin alt gelir grupları içinde payı arttırılmalı ve teşvikler sunulmalıdır.  
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1. Giriş 

Söylem analizi bağlamında; yapısal ve ileri yapısalcıların sunmuş olduğu 

dil felsefesinden hareketle dil içinde örüntülenmiş dış dünyaya ait unsurlar, 

özünde hem bir gerçekliği hem de bir dünya algısı olgusunu yaratan birer 

söylem unsuru olarak ele alınmaktadır [1-5]. Bu noktada, Fairclough’un 

“Eleştirel Söylem Analizi” [3, 4, 6c, 7-10] kuramında, bu unsurları 

inceleyerek arkada yatan söylemin keşfinde söylemdeşlik ve metindeşlik 

olarak ifade edilen iki temel metin işlemlenmesi olgusuna geniş yer 

verilmektedir. Fairclough, eleştirel söylem analizi kapsamında, bu iki 

olgunun söylemde değişimin esas çıkış noktası olduğunun vurgusunu 

yapmaktadır. Bu noktada, söylemide sosyal eylemin birçok boyutundan biri 

olarak ifade etmektedir. Nitekim, Fairclough; “ bireylerin yaratıcılık odaklı 

her faaliyeti söylemin yeniden yapılandırılmış olan düzenlemelerinin 

kümülatif bir şekilde tesis ettiğini” [7] ifade etmektedir. Bu durumda, 

değişimde insan olgusunun rolü ile birlikte söylemin sosyal eylemin nasıl bir 

parçası olduğunu açıkça göstermektedir. Fakat, şu da nettir ki değişim 

noktasında söylem hem insan olgusunun etkisi altında olan hem de insan 

olgusunu etkisi altına alan bir eylemdir ve bu yüzden kendi özünde bir sosyal 

olgudur.  

Fariclough’un eleştirel söylem analizi kapsamında sunmuş olduğu bu 

içerikten hareketle, araştırmacılar, söylemin sosyal bir olgu olarak 

irdelenmesinde metindeşlik ve söylemdeşlik unsurlarını inceledikleri söylem 

ürünlerinde birer veri kaynağı unsuru olarak yıllardır kullanmaktadırlar. 

Araştırmacılar tarafından; farklı söylemler, Fairclough ve onu takip eden 

uzmanların ortaya attıkları tür analizi modellerinden faydalanılarak çeşitli 

türlerdeki metinler vasıtasıyla metindeşlik ve söylemdeşlik noktasında analiz 

edilmiş ve metinler arası söylem ve metin alışverişinin yönünün bir değişimi 

mi gösterdiği yoksa söylemin aynı yapı ve içerik ile yeniden mi kullanıldığı 

irdelenmiştir. Bu noktada, araştırmacılar metin-bağlam arasındaki ilişkiyi 

dikkate alarak incelemelerini yapmışlardır, çünkü metnin üretilmiş olduğu 

olgu içerisindeki zaman, mekan, durum, konu ve olay örüntüleri, o metnin 

anlam ve değer yükünü belirlemekte ve örüntülenmiş olan söylemin keşfini 
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kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden, akademi bağlamları, mesleki bağlamlar gibi 

profesyonel söylemin kapsamındaki bağlamlarda üretilmiş olan metinler; 

üretildikleri türlerin analizine özgü geliştirilmiş olan modeller ışığında 

incelenmiştir. Birçok söylem analizi çalışmasında olduğu üzere, pofesyonel 

söylem üzerine yapılmış olan bu çalışmalarda da bağlam olgusu kilit 

vurgudur. Genel anlamda, bağlamın söylemin oluşumu ve söylemin 

yorumlanmasındaki işlevi ve bu yüzden söylem analizinin merkezi olma 

gerekliliği söylem analizi üzerine odaklanan alan uzmanlarının sıklıkla ifade 

ettikleri bir zorunluluktur [örneğin 11, 12-16] Nitekim, van Dijk [17] 

“Discourse and Context: A Sociocognitive Theory Approach” kitabında; 

bağlamın, uzam-zaman boyutunun yanında sosyo-bilişsel boyutunu 

vurgulayarak söylem üretimi ve söylemin anlamlandırılmasını yönettiğini 

vurgulamaktadır [17]. İşte bu noktada, eleştirel söylem analisti Fairclough, 

bağlamın önemini tür tabanlı yaklaşımlar ile ön plana çıkarmakta ve söylem-

bağlam arasındaki ilişkiyi metin içi ve metin dışı faktörlerin birer kurulumu 

olarak atfettiği türler üzerinden irdelenmesi gerektiğini ifade etmektedir [6, 

9]. Nihayetinde, metin içi faktörler, bir diğer ifade ile, metindeşlik ve metin 

dışı faktörler, yani, söylemdeşlik; metin-bağlam arasındaki ilişki üzerinden 

aslında söylem-bağlam arasındaki etkileşimin ortaya çıkarılmasına ve 

söylemin türünün, yönünün ve yapısının analiz edilmesine kaynaklık 

etmektedir.  

Profesyonel bağlamlarda kullanılan ve bir yazılı söylem türü olan 

şirketlerin yıllık raporlarını söylem açısından çözümlemeyi hedefleyen bu 

çalışmada, kuram olarak Fairclough’un Eleştirel Söylem Analizi temel olarak 

alınmış olup yıllık raporlarda metindeşlik ve söylemdeşlik olgularının doğası, 

işlevi ve kullanımının keşfi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, bölümde öncelikle 

Fairclough’un Eleştirel Söylem Analizi kuramı; kuramın çıkış noktası, 

kapsamı, ve bugün tür analizi çalışmalarındaki ele alınış biçiminde kısaca 

bahsedilerek açıklanacaktır. Ardından, bir sosyal eylem olarak profesyonel 

söyleme yer verilecek olup profesyonel söylemin tanımı, türleri, kapsamı ve 

ardından profesyonel söylem çalışmalarından bahsedilecektir. Profesyonel 

söylemi takiben, metin içi kaynakların dağılımı-düzenlenmesi olarak 

adlandırılan metindeşlik [18] ve bir türün metin-dışı faktörleri ve bu 

faktörlerin metine eklemlenmesi olarak adlandırılan söylemdeşlik 

[Fairclough, 19] olgularına değinilecektir. Kapanış ise, günümüzde eleştirel 

söylem analizi çalışmalarının odak noktası olan profesyonel söylem ve 

profesyonel söylem çalışmalarında metindeşlik ve söylemdeşlik olgularının 

ele alınışı ile ilgili bölüm boyunca bahsedilen kilit noktaların özetlendiği 

sonuç bölümü ile yapılacaktır. 
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2. Eleştirel Söylem Analizi 

Dil çalışmalarında eleştirel yaklaşımın kökeni Bakhtin [20]’in, Holquist 

[21]’in “The Dialogic Imagınation” adlı eserinde yer alan “Discourse in 

Novel” adlı bölümde romanlardaki söylemin irdelenmesinde dil unsurlarına 

yönelik eleştirel incelemesine dayanmaktadır. Fakat, bu yaklaşımın daha net 

bir şekilde kendini gösterdiği çalışma, Pecheux [22]’un dil, anlambilim ve 

ideoloji ekseninde retorik ve mantık arasındaki zıtlığı vurgularken imgenin 

girmiş olduğu bağlamdaki ya da yazarın kendi ifadesiyle, sosyal bağlamdaki, 

anlam yükü odağında ikilemler arasındaki çapraz gidiş gelişler ile gerçeğin ta 

kendisini vurgulayan ve felsefeyle direk ilintili olan  anlam bilimin dilbilimin 

düğüm noktası olduğunu vurguladığı çalışmasıdır [22].  Bu noktada, eleştirel 

yaklaşımın temsili de şu şekilde olmaktadır: eleştirel bir mantıkla metinler 

analiz edilirken, 1) metinlerin dil unsurları ve özellikleri betimlenir ve 

açıklanır, ardından 2) işlenmiş olan sanrının ya da çelişkinin türünün kaynağı 

derinlemesine irdelenir [23]. Bu aşamadan sonra bazı dilbilimciler, 

metinlerdeki dilsel yapıları ve bu yapıların daha geniş sosyal yapılarla olan 

ilişkilerini incelerken “Eleştirel Dilbilim” ‘i kendilerine rehber olarak 

almışlardır [24-26] ve bu mantığı çıkış noktası olarak almalarındaki en temel 

nedeni ise  eleştirel dilbilimin metinleri yorumlamada ve çözümlemede dilsel 

analizi baz almas ve metinleri edebi ürünler boyutunun daha da ötesine 

taşımasıdır. Çünkü, eleştirel dilbilim sadece metin içindeki gerçekliği 

incelemek ve açığa çıkarmakla kalmayıp bu gerçekliğin politik ve tarihsel 

boyutlarını yani sosyal olgularla olan ilişkilerlni de açığa çıkarmayı 

hedeflemektedir.  

Fairclough [7],  “Eleştirel Dil Çalışması” [7] olarak adlandırdığı en genel 

manasıyla Eleştirel Söylem Analizini’de Eleştirel Dilbilim üzerine  inşaa 

etmiştir. Fariclough [19] için, eleştirel söylem analizinin temel amacı söylem 

uygulamaları/eylemleri ile sosyal ve kültürel bağlamlar arasındaki etkileşimi 

araştırmaktır.  Bunun yanı sıra, söylem analizi metinlerin güç göstergelerini 

ve ilişkilerini nasıl yansıttığını da incelemektedir. Bu bağlamda, O halde, 

eleştirel söylem analizi sadece bir disiplin ya da sığ şekilde tanımlanmış bir 

teorinin çok daha ötesinde, van Dijk [27] tarafından da ifade edildiği üzere, 

“dilsel, göstergesel ve söylem analizi yapmak üzere ortak bir bakış açısıdır” 

[27]. Bu kapsamda herhangi gerek yazılı gerek sözlü bağlamdaki iletişim 

olayının analizinde, Fairclough [3], üç temel analiz birimine dikkat çeker. 

Bunlar sırasıyla, metin, söylem ve sosyal eylem. 
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     Şekil 3: Eleştirel söylem analizinde analiz birimleri 

 

Fairclough (1992b), metin bazında metin uygulamalarından bahsetmekte 

ve metin uygulamaları ile de metinsel üretimi vurgulamaktadır. Başka bir 

deyişle, metinlerde söz dağarcığı ve dilbilgisi dahil olmak üzere dilbilimsel 

unsurların seçimini ifade etmektedir. Söz dağarcığının çözümlenmesinde 

odak noktası, kelime düzeyidir.  Dil bilgisinin analizinde ise, cümle, 

cümlecikler ve söz öbeklerine yoğunlaşılır. Söylem uygulamaları/eylemleri 

ise, metinlerin yorumlanması işaret eder. Yani, metnin nasıl üretildiği ve 

nasıl anlamlandırıldığı ile ilgilidir.  Daha açık bir ifadeyle, iletişim döngüsü 

bir yazar veya bir konuşucu ve bir iletişim kanalı ve alıcıyı içerdiği için dilsel 

örüntülerin seçimi ve üretimi yazarın veya konuşucunun genel kültürüne, 

bunların nasıl yorumlanacağı da alıcının genel kültürüne bağlıdır. Bu 

bakımdan, söylem uygulamaları/eylemlerini çözümlemek bağlam odaklı bir 

şekilde kullanılan dil unsurlarını incelemeyi ve yorumlamayı kapsar. Bir 

diğer taraftan, sosyal eylemler ise, ilgili bağlamın içindeki uygulamaları 

atfetmektedir. Bu uygulamalar, sosyal ve kültürel olarak yapılandırılan ve 

söylem topluluğunun üyeleri tarafından geleneksel olarak uygulanan 

eylemlerdir.  

Eleştirel söylem analizinde, son yıllarda, yeni gelişmelerle birlikte türlere 

çok daha fazla yoğunlaşmaya başlanmıştır. Özellikle de profesyonel söylem 

üzerinde daha fazla durulmaya başlanması bunun tetikleyicisi olmuştur. 

Eleştirel söylem analizinin profesyonel söylem bağlamında tür odaklı 

ilerlemesinde öncü isim ise [28], Bhatia [29], Bhatia [30], Bhatia [31], Bhatia 

[32]’dır. Türler, başlarda, yinelenen şablonlar, örüntüler ya da biçimler olarak 

düşünülüyordu; fakat, şimdilerde türlere yönelik araştırmaların kapsamı; 

metindeşlik ve söylemdeşlik örüntülerini de içeren bir şekilde sadece 

metinleri değil kurumsal uygulamaları ve disipline özgü düzenlerin de 

Eleştirel 
Söylem 
Analizi 

Söylem  

Sosyal 
Eylem  

Metin 
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irdeleneceği bir eleştirel yaklaşım yönünde genişletildi.  Bhatia [33]’ya göre, 

eleştirel söylem analizi; güç, ideoloji ve sosyal tabaka ilişkileri gibi sosyal 

yapıları ve ilişkileri olduğu halleriyle ele almayı amaçlamaktadır.  Fakat, 

eleştirel tür analizinin amacı ise; söylem topluluğunun uzman üyelerinin gizli 

niyetlerini yansıtan tür içerisinde dolaylı ve doğrudan neyin söylendiğini 

keşfetmek için genel yapıyı incelemektir.   Bu yüzden, rekabeti yansıttıkları 

için “kurumsal eylemler/uygulamalar addedilmez, müzakere edilir ve 

devredilir” [33]. Bu yüzden, bilhassa profesyonel söylemdeki eylem ve 

uygulamaların analizi için, araştırmacıların metin ve bağlam arasındaki iki tür 

ilişkiye odaklanmaları gerekmektedir; söylemdeşlik ve metindeşlik [Bhatia, 

31].   

2.1. Profesyonel Söylem 

Profesyonel söylem, oldukça kısa bir zaman önce ön plana çıkmış olan bir 

olgu olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde kompleks bir disiplinler arası 

çalışma alanı olarak ilerlemiştir. Sosyal gerçeklerden doğan bu alan sadece 

söylem analizinin odak noktası olmakla kalmayıp uygulamalı söylem analizi 

ve uygulamalı dilbiliminde araştırma konusu haline gelmiştir.  

Mesleki ve kurumsal söylem olarak da ifade edilen profesyonel söylem, 

gerek ismi gerek kapsamı gerekse profesyonel uzmanlığın söz konusu olduğu 

diğer alanlarla olan ilişkisi noktasında söylem analizi uzmanları arasında 

oldukça tartışma konusu olmuştur. Bu bağlamda, Bargiela-Chiappi ve 

Nickerson [34],  üç söylem türünden bahsetmektedir. Bunlar, profesyonel 

söylem [35], kurumsal söylem [36] ve işletme söylemidir [34].  

Gunnarson vd. [35],  profesyonel söylemi, hukuk, tıp, eğitim bilim gibi 

bilişsel gereksinimleri, sosyal koşulları ve geniş anlamda toplum içerisindeki 

ilişkilerin bir özgün bütününü temsil eden disiplinlerle ait bir olgu olarak 

ifade etmektedirler.  Bargiela-Chiappi ve Nickerson  [34], her bir profesyonel 

söylem bağlamının kendine özgü işleyen süreçleri olduğunu 

belirtmektedirler. Agar (1985) tarafından ortaya atılan kurumsal söylem ise  

alanın uzmanı ile uzman olmayan kişi arasındaki etkileşim olarak 

görülmektedir. Bu tanımlardan hareketle, Bargiela-Chiappi ve Nickerson, 

profesyonel söylemi  birçok diğer söylemi içine alan bir üst kategori olarak 

sınıflandırmaktadır.  Buna karşın, işletme söyleminin de; sadece metindeşlik 

değil aynı zamanda söylemdeşlik ve diğer tamamlayıcı dilbilimsel unsurlar 

ile  profesyonel söylemin birçok özelliğini taşıdığı söylenebilir.  

İşletme ve kurumsal söylemin yanı sıra,  bazı araştırmacılarda; 

profesyonel söylemin, kurumsal söylemin ve hatta işletme söyleminin bir 

parçası olan işyeri söyleminden de bahsetmektedirler [37]. Koester’in işyeri 

söylemi üzerine ileri sürdüğü görüşlerin kaynağı, Wenger [38]’in ‘uğraş 

topluluğu’ kategorisi ve Swales [39]’ın söylem topluluğudur. Ayrıntılı olarak 
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verilecek olursa, Wenger’in uğraş topluluğu kavramının içerisinde karşılıklı 

katılım, ortaklık ve paylaşılan dağarcık adı altında üç temel öğe mevcutken 

Swales’ ın söylem topluluğu kavramı altı temel bileşen mevcuttur: (1) bir dizi 

kamusal amaç, (2) toplum üyelerinin iletişim mekanizmaları, (3) 

bilgilendirme ve dönüt verme odaklı katılımcı mekanizmalar, (4)amaçları 

gerçekleştirmeyi kolaylaştırmak için iletişim dağarcığındaki bir veya birden 

fazla tür/biçim/şablon, (5)duruma/konuya özgü sözcük düzlemi, ve (6)söylem 

topluluğu üyelerinin, ilgili bağlam ve söylemsel eylemi/uğraşı ile uyum eşik 

düzeyi. Bu boyutlardan hareketle Koester, söylem topluluğunun söylemi nasıl 

ve bilhassa da bir veya birden fazla tür/biçim/şablonunu nasıl kullandığının 

altını çizmektedir.    

Bütün bunlara karşın, uzmanlar arasında yaşanan bu tarz kavram 

çeşitliliği ve kavramlar arasındaki farklılıklara yönelik sınırlarda net bir fikir 

birliği olmayışından dolayı, Kong [40] bütün bu kavramları kapsayıcı bir 

terim olarak profesyonel söylem kavramını kullanmayı tercih etmiştir.  Kong 

(2014)’a göre, profesyonel söylem çalışmalarını iki kola ayrılmaktadır.  

Bunlardan ilk kolun, 1970’lere dayandığını ve eğitim ortamlarında 

uygulamalı söylem çalışmaları olduğunu ve odak noktasının da sınıf içi 

etkileşim olduğunu ve  bu çalışmalarda profesyonel söylem analizinin, 

Avrupa’da İngilizce’nin Özel Amaçlar için öğretiminde ve Amerika’da da 

retoriğin öğretiminde takip edilen yaklaşımların arasında gösterildiğini 

belirtmektedir. Öte yandan, profesyonel söylemin kuram bazında tam bir 

profesyonel söylem olarak yansıdığı çalışmaların olduğu diğer kol ise söylem 

analizinde mikro analizin ortaya çıktığı 1990’lara dayandığını söylemektedir, 

Kong.  Bu kolda, profesyonel söylemin kuramsal yapısı, söylemin faaliyetleri 

yürütmek ve problemleri çözmek amacıyla iletişimin içine örüntülendiği 

toplumun gerçek yaşamı ile ilişkili bağlamlara yönelik araştırmayı 

kapsamaktadır. Bu ikinci kolda yürütülen çalışmalar, otantik, iş odaklı 

bağlamlardaki dil kullanımına özel olarak odaklanmışdır. Çalışmalar 

kapsamında, kimi araştırmacılar profesyonel topluluklardaki yazılı ürünler 

üzerine çalışmalar yapmış [41],  kimi araştırmacılar profesyonel ortamlardaki 

sözlü söylemi çözümlemişlerdir [42]. Firth [43] ise işyerlerinde kültürlerarası 

etkileşimi incelemiştir.  . 

21. yüzyıla gelindiğinde ise profesyonel söylem analizi çalışmaları 

kapsamında ‘meslek’ ve ‘profesyonel’ kavramlarına açıklık getirilmeye 

çalışılmıştır. Bu çalışmalarda, profesyonel söylem, en kısa ve öz haliyle, 

çeşitli meslek gruplarındaki uzmanlar tarafından kullanılan dil olarak 

tanımlanmıştır, ve zamanla ‘profesyonel’ kavramının içeriği birçok diğer 

yeni mesleki alanı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Böylece, profesyonel 

söylem artık, “işyeri bağlamında bir sürecin devam ettirilmesi için uzman 

eğitimi sonucunda gelişen ve mesleğin uzmanı olan kişi tarafından kullanılan 

dil olarak tanımlanmıştır” [40].  



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   24     

499 

Fakat, profesyonel söyleme yönelik en kapsamlı tanım, profesyonel 

söylemi üç alt kategoriye ayıran, Linell [44]’dir: 

1) Meslek-içi profesyonel söylem, bir diğer ifadeyle akademisyenler 

arasındaki iletişimdeki gibi spesifik bir mesleğe özgü söylem 

2) Meslek-arası profesyonel söylem, bir diğer ifadeyle  tıp doktorları ile 

ilaç mümessilleri ya da muhasebecilerle mühendisler arasındaki 

iletişimde olduğu gibi farklı meslek gruplarının temsilcileri veya bu 

meslek gruplarından olan kişiler arasındaki söylem   

3) Hizmet veren-hizmet alan profesyonel söylemi, bir diğer ifadeyle  

avukat ve müvekkil ya da reklamcı ile potansiyel müşteri arasındaki 

iletişimde yer alan söylem 

Bu bağlamda, profesyonel söylemin ana işlevinin, bilgiyi sağlama ve bilgi 

alış-verişinde bulunma olduğu görülmektedir. Kong [40], profesyonel 

söylemin bir diğer işlevinin ise anlam uzlaşmasının her zaman tehlikede 

olduğu profesyonel bağlamlarda dilin duyuşsal ya da etkileşim işlevi 

olduğunu ifade etmektedir.  

 Sonuç olarak, yaklaşık son otuz yılda kendine has bir kuram olarak 

gelişen profesyonel söylem analizi, uygulamalı dilbilimciler ve söylem 

analizi uzmanları tarafından kurumsal, mesleki ve işletme bazında söylemi 

bir sosyal eylem olarak ele alıp iletişimin seyrinde dilin kullanımını 

irdelemek üzere sıklıkla başvurulan bir sahadır.  Uygulamalı dilbilim ve 

söylem analizi disiplinlerinden doğan profesyonel söylem analizi kökende 

dilin özel amaçlar için kullanımı, özel olarak İngilizce’nin özel amaçlar için 

kullanımı alanından gelmiştir. Fakat zaman içinde, sahanın kapsamı 

genişlemiş ve odak noktasında meydana gelen eksen kayması ile birlikte 

kendi başına bir analiz alanı olarak ilerledi.  Bugün, profesyonel söylem 

analizini kendine rehber alan araştırmacıların genel anlamda ele aldıkları 

söylemler kurumsal, işyeri, işletmeler gibi çeşitli bağlamlardaki gerek meslek 

içi gerek meslekler arası gerekse hizmet veren-hizmet alan arasındaki 

söylemlerdir. Dilin kullanımının analizinde de, araştırmacıların incelediği iki 

temel unsursa, metindeşlik ve söylemdeşliktir.    

2.2. Metindeşlik 

Eleştirel söylem analizi kapsamındaki profesyonel söylem analizi 

çalışmalarında, metin ve bağlam arasındaki etkileşimin önemi; profesyonel 

söylem analizi kapsamında yeni tür odaklı analiz modellerinin geliştirilmesi 

ve bağlamın söylemi belirleme ve yönetmedeki kilit rolünün daha fazla ön 

plana çıkması ile birlikte daha da net ortaya konulmaya başlanmıştır. Bu 

noktada, profesyonel söylem üzerine çalışan alan uzmanları söylem 

bağlamında kullanılan türü yeniden tanımlamış ve metin ve bağlamın 
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ilişkilendirilmesinde metin içi ve metin dışı faktörlerin bir çeşit biçimlenimi 

olarak tanımlamışlardır [Bhatia, 28, 30, Swales, 45]. Türlerdeki bu metin içi 

ve dışı ilişkiler irdelenirken de, araştırmacıların başlarda ve sıklıkla 

odaklandıkları konu İngilizce’de ‘intertextuality’ olarak ifade edilen ve 

metinlerin kendi içindeki özellikler anlamında metindeşlik olarak atfedilen 

kavramdır.    

Kristeva [18]; yazarların metin üretimini, metin türetmek ya da icat 

etmekten ziyade, metinleri bir araya getirerek yaptığını ifade etmektedir ve 

bu eylemi de metindeşlik olarak açıklamaktadır. Bu bağlamda metindeşlik,  

“halihazırdaki bir metin içerisindeki diğer metinlerden alınmış birçok 

ifadenin birbiri ile kesişmesi ve bir ifadenin diğer ifadeyi özümlemesidir” 

[18].  Bu bakımdan, Bhatia [31]’ya göre, metindeşlik, geçmişin (metinler) 

şimdiye dönüştürümüdür. Aslında, metindeşlik kavramını söylem analizi 

uzmanları birçok farklı şekilde aktarmaktadırlar yıllardı. Örneğin, Fairclough 

[3] metindeşlik olgusunu açık metindeşlik ve yapısal metindeşlik olarak ikiye 

ayırmaktadır. Bunlardan açık metindeşlik, diğer metinlerin yeni metin 

içerisindeki mevcudiyeti olarak açıklanmaktadır. Bu noktada, metinlerdeki 

tırnak işaretleri bu mevcudiyetin yani bir diğer ifadeyle açık metindeşliğin bir 

göstergesi olarak düşünülmektedir.  Yapısal metindeşlik ise, yeni metin 

üretiminde ilk kez giren yeni ve farklı norm ve yapılar olarak ifade 

edilmektedir. Fakat, Fairclough tarafından yapısal metindeşlik olarak ifade 

edilen bu  biçimlenim artık günümüzde söylemdeşlik olarak atfedilmektedir. 

Çalışmalarında Fairclough’un bu yaklaşımını takip eden Akar and Louhiala-

Salminen [46], iş faksı türlerini derinlemesine incelemek üzere açık ve 

yapısal metindeşlik olgularını incelemişlerdir.  Yapmış oldukları inceleme 

sonucunda, faks muhaberelerinde telefon konuşmaları ve daha önceki fakslar 

gibi diğer iletişim etkinliklerine sıklıkla atfedildiğini tespit etmişlerdir. 

Ayrıca, diğer faksalara cevap verilirken geleneksel yöntemlerin tercih 

edilmesini de metindeşliğin bir diğer göstergesi olarak ifade etmektedirler.  

Bu bağlamda, Akar and Louhiala-Salminen [46], yazışmaları yapan kişilerin 

daha önce gelmiş olan faks metninin içerisine kendi kanaatlerini yazarak 

faksı geri gönderdiklerini gözlemlemişlerdir. Yapısal metindeşlik noktasında 

da, yazışmaları yapan kişilerin faks metinlerinde anlık dönüt arayışını ve 

varsayımları yansıtan ifadeler tarzında sözlü söylem özelliklerini gösteren 

bulgulara ulaşılmıştır.   

Bunların yanı sıra, Kristeva [18]; metindeşliği, yatay ve dikey metindeşlik 

şeklinde iki gruba ayırmaktadır. Bu bağlamda yatay metindeşlik ile verilen 

metin ile diğer metinler arasında birbirini takip eden veya birbirinin devamı 

olan karşılıklı etkileşim kastedilirken   dikey metindeşlik  ile  verilen metin 

ile diğer metinler arasında yakın ya da uzak bağlamı yaklaşık olarak tesis 

eden etkileşim ifade edilmektedir.  

Metindeşlik olgusuna yönelik bir diğer farklı bakış açısıda Devitt [47] 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   24     

501 

tarafından ortaya atılmıştır. Devitt [47], söylemin göstergesi olma noktasında 

üç farklı metindeşlik uygulamasının metinlerde görülebileceğinden 

bahsetmektedir. Bunlardan birincisinin atıf niteliğinde metindeşlik olduğunu 

ifade eden Devitt, en basit tanımıyla bir metin içerisinde diğer metinlere 

verilmiş olan atıfların direk olarak atıf niteliğindeki metindeşliği gösterdiğini 

ifade etmektedir. Devitt’a göre bir diğer metindeşlik türü ise türe özgü ya da 

jenerik metindeşliktir. Türe özgü metindeşliğin en belirgin özelliği türe özü 

retorik kullanımlarının tekrarlı ve sık bir şekilde tekrar etmesidir. Örneğin, 

bir akademik araştırma makalesinin giriş bölümünde ele alınan araştırma 

probleminin ilgili sahada gittikçe büyüyen bir problem haline gelmesinin 

vurgusunun çeşitli dil örüntüleri aracılığıyla  yapılması bir türe özgü 

metindeşlik örneğidir.  Sonuncu metindeşlik türü olan işlevsel metindeşlik 

ise, metindeşliğe yönelik söylem grubunun genel vargılarıdır [47].  Daha açık 

bir şekilde ifade edilecek olursa, bir söylem topluluğunun üyeleri ortak bir 

söylemi paylaştıkları ve bu söylem bağlamında amaçlarını gerçekleştirmek 

içinde çeşitli türleri kullandıklarından dolayı, bir tür işlevsel metindeşlik 

gerçekleştirmiş olmaktadırlar. O zaman işlevsel metindeşlik şu şekilde 

gerçekleşmektedir: topluluğun üyeleri bir metinden “ metin örüntüsü kesip” 

öbür metnin içine bu “metin örüntüsünü yapıştırmaktadır” ve geçmiş 

metinler, gelecek yeni metinlere yönelik bir ihtiyacı ortaya çıkararak, 

gelecekteki metnin seyrinin ne olacağını belirleyebilmektedir [47]. Nitekim,  

Devitt [47] bu yaklaşımını vergi muhasebesi söylem topluluğunun üyeleri 

tarafından sıklıkla kullanılan bir türün analizinde kullanmış ve sırayla şu 

sonuçlara ulaşmıştır:   

 Vergi muhasebesi söylem grubu yeni metinlerinde sıklıkla önceki 

metinlere yer vermiş yani atıf odaklı metindeşlikten yoğun bir şekilde 

faydalanmışlardır.  

 Vergi muhasebe söylemine özgü retorik yapılarını vergi muhasebesine 

yönelik konuları ele alırken sıklıkla kullanarak türe özgü/jenerik 

metindeşliği metinlerine yansıtmışlardır. 

 Vergi muhasebesi söylem topluluğu üyeleri, bir protokol metninden 

belge türetmek için kes-yapıştır tekniğinden faydalanmışlardır, yani, 

işlevsel metindeşlikten de faydalanmışlardır.   

Özetle, eleştirel söylem analizi kapsamında ve profesyonel söylem analizi 

özelinde, metin-bağlam arasındaki etkileşimde tür odaklı çalışmaların 

yoğunlaştığı kilit etkileşim türlerinden biri olan metindeşlik; alanyazında 

uzmanlar tarafından zenginleştirilmiş içeriği ile, metin içi faktörlerin sosyal 

bir eylem olan profesyonel söylem uygulamasını anlamlandırmada önemli bir 

analiz birimidir. 
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2.3.Söylemdeşlik 

 

              

Şekil 2: Profesyonel bağlamlarda söylemin gerçekleşme örüntüsü [Bhatia, 

31] 

 

Bhatia tarafından [31] düzenlenmiş olan ve profesyonel söylemin 

gerçekleşmesinde metinden profesyonel kültüre ve kültürden metine doğru 

hareketi gösteren yukarıdaki örüntü şeması, özünde profesyonel söylemin bir 

sosyal eylem olarak kapsadığı ilişki türlerini yansıtmaktadır. Bhatia’nın 

metin-bağlam ve söylemsel eylem ile profesyonel eylem arasındaki ilişkiler 

olarak ifade ettiği bu ilişki türleri de aslında, Bhatia’nın kendi deyimiyle, 

metin içi ve metin dışı gösterge unsurları ve göstergesel sınırları olarak işlev 

görmektedir. Bu kapsamda, metin içi unsurlar ya da bir diğer ifadeyler metin 

içi ya da metinler arası etkileşimler bir önceki bölümde de açıklandığı üzere 

metindeşliktir ve eleştirel söylem analizinde, bilhassa da profesyonel söylem 

analizinde, sıklıkla odaklanılan boyutlardandır [Bhatia, 31]. Diğer boyut olan  

ve bu bölümde detayları verilecek olan metin dışı unsurlar ya da bir diğer 

ifadeyle türler arası etkileşimler olarak atfedilen söylemdeşlik ise, Bhatia’nın 

[31] kazandırdığı tür analizi modelleri ve bağlam-metin arasındaki ilişkide 

taşıdığı rolün büyüklüğünün kanıtlanmasıyla birlikte alan yazında giderek 

odaklanılan konular arasına girmeye başladı. Söylemdeşliğe alan yazında çok 

yer verilmemesinin nedeni ise Bhatia tarafından şu şekilde ifade 

edilmektedir: 

 

“Kapsam yönünden söylemdeşlik çok boyutlu bir metin eylemidir ve 

profesyonel uygulama/eylemlerin yanı sıra jenerik yapıları kısıtlayan bir 

takım normları, hatta hem söylemsel hem de profesyonel uygulamaların 
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Kültür 

Profesyonel 
Eylem/ 

Uygulama 

Tür 

Metin 
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belirleyicisi olan disiplinlere has kültürleri dahi içermektedir.   Bu yüzden,  

söylemdeşlik bazında yapılacak olan bir analiz;  metin içi ve metin dışı 

kaynaklar, jenerik normlar, profesyonel eylem ve uygulamalar ve profesyonel 

kültür kendi bağlamı içerisinde ele alınacak çok yönlü bir incelemeyi 

gerektirmektedir.” [31] 

 

Söylemdeşlik, Fairclough’un eleştirel söylem analizinde sunduğu ve “bir 

metnin diğer söylem ve türlerden oluşması” [19]  olarak açıkladığı önemli 

metin etkileşimlerinden biridir.  Bu kapsamı ile söylemdeşlik, metindeşliğin 

düzeni söylem düzeninin önceliğini değiştirecek şekilde bir ileri noktaya 

taşımaktadır. Bu noktada, söylem düzeni ile kastedilen şeyi ise, Fairclough,  

isim ya da cümleler gibi dilbilimsel unsurların çok daha ötesinde dil kullanım 

çeşitliliğinin ve unsurlarının kontrol edilmesi yani bir tür sosyal düzenleme 

olarak ifade etmektedir. Bu bağlamda, söylemdeşlik üzerine yapılacak bir 

araştırmada da gösterge ve bağlam analizi yapılması gerekmektedir. Bu tarz 

analizlerde Fairclough [19], Halliday [48]’in sistemik işlevsel dilbilim 

kuramında  yer alan dil ve sosyal yaşamın bütün boyutları ve unsurlarını 

bütünsel olarak incelemeyi öngören mantığı takip etmiştir.   Bu mantıktan 

hareketle söz dağarcığı ve dil bilgisi , bağlam-metin arasındaki ilişkiyi ortaya 

çıkarmak üzere veri kaynağı olarak çözümlenir. Fairclough, söylemdeşlik 

analizi kapsamında bu tarz bir yaklaşımın, sadece metin-bağlam arasındaki 

ilişkinin ortaya konmakla kalmayıp metindeki değişikliği ve yeniliği ortaya 

koyacağını ve dil ve gösterge analizi üzerinden daha geniş anlamdaki sosyal 

değişimi açığa çıkaracağını vurgulamaktadır.    

Nitekim, Fairclough daha önceki yıllardaki bir dizi çalışmasında, [3, 4, 

6c], söylemdeşliğin stilistik bir olgudan çok daha öte bir eylem olduğunu 

vurgulamaktadır çünkü söylemdeşliğin ana kaynağının sosyal değişimin bir 

sonucu olan sosyal eylem ve uygulamalar olduğunu belirtmektedir. Bu 

bağlamda, sosyal değişimden kast edilen, söylemin demokratikleşmesi, 

söylemin metalaştırılması ya da pazarlaması ve söylemin teknolojikleşmesi 

sonucunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu yüzden, profesyonel söylem 

analizinde söylemdeşliğe yani karmalaştımaya odaklanılırken hem söylem 

zemini hem de tür ve stil zemini dikkate alınmalıdır. Örneğin, eğitim söylemi 

ile pazarlama söyleminin karmalaşması aslında bir söylemdeşlik 

göstergesidir. Burada zemin olarak iki ayrı söylem mevcuttur. Fakat, türler ve 

stiller arası alışveriş sonucu eğitimi pazarlama adı altında yeni bir söylem 

ortaya çıkmaktadır ve bu da bir karmalaşmanın yani söylemdeşliğin var 

olduğunu gösterir. Bu tarz bir karmalaşma ise kökende sosyal bir değişimin 

varlığına işaret etmektedir aslında.  

Öte yandan, profesyonel söylem analizinde söylemdeşliğin çalışılması 

noktasında en güncle eğilimleri ortaya atan Bhatia’ya ve görüşlerine 
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bakıldığında [28, 30-33]  According to Bhatia [32]söylemdeşliği, Fairclough 

ile çok benzer bir şekilde tanımladığı görülmektedir. Bhatia’da Fairclough 

gibi söylemdeşliği türler ve söylemler arası bir etkileşim ve bunun metne 

yansıması olarak açıklamaktadır.  Bhatia’yı Fairclough’dan ayıran en önemli 

nokta ise eleştirel dil analizi çalışmalarında söylemdeşliğe önemli bir yer 

vermesidir. Bhatia, profesyonel eylem ve uygulamaların 

anlamlandırılmasında söylemdeşliğin derinlemesine araştırılmasının çok 

önemli olduğunu ifade eder.  Çünkü, söylem topluluğun uzman üyeleri sosyal 

anlamda tanımlanmış ve kabul görmüş iletişim mekanizmaları içinde kendi 

niyetlerini ortaya koyarken aslında bir tür melez ya da iç içe geçmiş yani 

karmalaşmış türlerden faydalanırlar.  Bu gerçeklikten hareketle Bhatia [31, 

32]; söylemdeşliği,  melez ya da iç içe geçmiş yeni türler yaratmada yenilikçi 

bir girişim ya da uygulama olarak aktarmaktadır.  Bu noktada olan şey ise 

profesyonel eylem içerisinde gerçekleşen bir tür jenerik nakildir yani 

profesyonel bağlamdaki jenerik normların ve metinsel, anlamsal, 

edimbilimsel, jenerik ve profesyonel kaynaklar gibi gösterge unsurlarının 

birbirleri ile karmalaştırılmasıdır [31]  

Bhatia [30], uygulamada söylemdeşliğin yani karmalaştırmanın, farklı 

türler, profesyonel uygulamalar ya da kültürler arasındaki geçişlilik arasında 

ortaya çıktığını belirtir. Bu bağlamda yapmış olduğu bir çalışmada, Hong 

Kong’daki şirketlerin yıllık raporlarından oluşturmuş olduğu bir derlemi 

melez türleri incelemek üzere ele almıştır. Yapmış olduğu çözümleme 

sonucunda, yıllık raporlarda muhasebe söylemi ile halkla ilişkiler söyleminin 

iç içe geçmiş bir şekilde yansıtılmış olduğunu keşfetmiştir ve şu sonuca 

ulaşmıştır [Bhatia 32]: 

 

“ Her ne kadar bu iki söylem kendine has amaçları, kendine has kurumsal 

uygulamları ve metinsel kaynak ve stratejilere sahip olsa da şirketin 

performansı noktasında olumlu bir tablo çizmek için tek bir tür içerisinde 

bütünleştirilmiş.”  

 

Bhatia, söylemdeşliğin alan yazında yeterince ele alınmadığını ve eleştirel 

söylem analizi genelinde ve profesyonel söylem analizi özelinde 

keşfedilmemiş bir boyut olduğunu belirtmektedir.  Bilhassa da, hem 

söylemsel hem de profesyonel eylem ve uygulamalardaki çok katmanlı alt 

boyutların keşfedilmesinde kilit unsur olmasına rağmen üzerinde durulmamış 

olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden, söylemdeşliği çalışmak isteyen 

araştırmacıların;  kurumsal/birim bazlı/akademik yapılar içerisindeki 

kuruma/birime/disipline özgü söylem eylem ve uygulamalarının ortaya 

çıkmasında önemli bir payı olan çeşitli söylemleri, eylemleri ve üslupları 

incelemeleri gerekmektedir [32].  Çünkü, özellikle profesyonel söylemlerde 
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söylemdeşlik, farklı türler, farklı profesyonel eylem ve uygulamalar ve 

kültürleri derinlemesine içerdiği için, metindeşlikten  çok daha önemlidir. 

Aşağıdaki şekilde Bhatia, bir kavram olarak söylemdeşliğin kapsamını 

detaylı bir şekilde vermekte olup araştırmacılar içinde bir yol haritası 

sunmaktadır [31]: 

 

 

 

Şekil 3: Profesyonel bağlamlarda söylemdeşlik [Bhatia, 31] 

3. Sonuç 

Eleştirel Söylem Analizi güncel eğilimler noktasında profesyonel söylem 

analizindeki kilit noktalara odaklanan bu bölümde, öncelikle eleştirel söylem 

analizinin ve alt boyutu olan profesyonel söylemin çıkış noktaları ve kapsamı 

üzerine detaylı bir şekilde durulmuştur. Bu bağlamda, eleştirel söylem 

analizinde metin-bağlam- eylem arasındaki etkileşimin odak noktası olduğu 

ve sosyal olgu ve örüntülerin dil örüntülerini belirleyen kilit faktörler olduğu 

için dil eylemlerine yönelik eleştirel bir yaklaşımda kelime ve dilbilgisi 

uygulamalarının sosyal gerçeklik ile örtüştürerek incelenmesi gerektiğinin 

vurgusu yapılmıştır. Yine eleştirel söylem analizinde son yıllardaki güncel 

gelişmelerden hareketle bu tarz çalışmalarda tür olgusuna dikkat çekilmiş ve 

türlerin metin-bağlam arasındaki etkileşimin birleşimi olarak yeniden 

tanımlandığı görüşmüştür. Ardından, profesyonel söylem olgusu detaylı bir 

şekilde ele alınmıştır. Bu kapsamda, öncelikle, profesyonel söylem ile ilgili 

uzun bir süre kavram ve tanım çeşitliliğinin alan yazında irdelenmiş olduğu 

detayları ile tartışılmıştı. Bu tartışmayı takiben, profesyonel söylemin 21. 
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Profesyonel 
Eylem/Uygulamalar 

Profesyonel 
Kültürler 
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yüzyılda gelmiş olduğu son nokta verilmiş ve profesyonel söylem ile 

günümüzde “işyeri bağlamında bir sürecin devam ettirilmesi için uzman 

eğitimi sonucunda gelişen ve mesleğin uzmanı olan kişi tarafından kullanılan 

dilin” [40] kastedildiği aktarılmıştır. Bu bölümleri takiben, eleştirel söylem 

analizinde profesyonel söylemler çalışılırken odaklanılması gereken iki 

önemli unsur olan metindeşlik ve söylemdeşlik olguları ayrı ayrı bölümlerde 

detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu bağlamda, temelde, hem metindeşliğin 

hem de söylemdeşliğin metinler, türler, sosyal eylem ve uygulamalar ve 

kültürler arasında çeşitli gösterge unsurlarının bütün formlarının taktiksel 

olarak nakledilmesi olduğu belirtilmiştir. Özel olarak, metindeşlik ile metin 

içindeki metinsel eylemlerin vurgulandığı söylemdeşlik ile de metin dışındaki 

bütün faktörlerin devreye girerek melez türlerin ortaya çıkışı olduğu ifade 

edilmiştir. Bütün bu kapsamdan hareketle, profesyonel söylemin eleştirel 

yaklaşım ile irdelenmesinde metindeşlik ve söylemdeşliğin incelenmesinin 

önemli olduğu bilhassa da söylemdeşliğin metin-bağlam arasındaki etkileşimi 

çok boyutlu olarak incelemede önemli bir gösterge olmasından dolayı 

araştırmacılar tarafından odaklanılması gerektiği açıkça görülmektedir.  
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İş Tatmini ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi 
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1Dr. Öğr. Üyesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Lojistik Yönetimi Bölümü, 
mesut.atasever@usak.edu.tr 

2İşletme Bilim Uzmanı, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D., 

esra.temel@usak.edu.tr 

Öz 

İş tatmini kişinin çalıştığı ortamda duygu ve düşünce bakımından 

memnun kalmasıdır. Örgütsel vatandaşlık davranışı ise; çalışanın örgüt 

içinde, kendiliğinden, severek üstlendiği görevlerdir. İşletme içinde gönüllü 

olarak görev almak, ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretebilmek, 

kendisini örgüte ait hissetmek, örgütsel vatandaşlık davranışının 

göstergelerindendir. Tüm işletmelerde çalışanların işten tatmin olması, işini 

sevmesi, mutlu olması, dolayısıyla, işletmeye daha çok katkı sağlaması 

beklenir. Örgütsel vatandaşlık davranışı ise formal işler dışında işyerini 

benimsemek ve daha fazlasını, söylenmeyeni de yapmaktır. İşletmeyi kendi işi 

gibi hissetmek ve ona göre davranmaktır.  

Bu çalışmadaki amaç, çalışanların iş tatmini düzeylerinin örgütsel 

vatandaşlık düzeylerine olan etkisini araştırmaktır. Yöntem olarak bu amaca 

yönelik olarak, Uşak ili merkez ilçesinde yer alan liselerde çalışan 

öğretmenlere iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık ölçekleri kullanılarak, bir 

anket çalışması yapılmış ve daha sonra bu anketler değerlendirilmiştir. 

Değerlendirmede oran analizi ve istatistiklerin verilmesiyle birlikte 

değerlendirilerek yorumlar yapılmıştır. Bu çalışmada, çalışanların iş tatmini 

ile örgütsel vatandaşlık düzeyleri arasında pozitif bir ilişki olduğu 

görülmüştür. İş tatmini yükseldikçe, örgütsel vatandaşlık davranışının da 

arttığı belirlenmiştir.  

Bu çalışmanı insan kaynakları alanına faydalı olması beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel 

Vatandaşlık Boyutu, Organizasyon. 
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The Relationship between Job Satisfaction and 

Organizational Citizenship Behavior 

Abstract 

Job satisfaction is the satisfaction of the person in terms of emotions and 

thoughts in the working environment. Organizational citizenship behavior; 

are the tasks that the employee undertakes spontaneously and fondly within 

the organization. Voluntarily working in the enterprise, to find solutions to 

problems that may arise, to feel himself belonging to the organization, is one 

of the indicators of organizational citizenship behavior. Employees are 

expected to be satisfied with the job, to love their job, to be happy and to 

contribute more to the company. Organizational citizenship behavior, on the 

other hand, is to adopt the workplace in addition to formal works and to do 

more, not what is said. To feel the business as their own business and to 

behave accordingly. 

The aim of this study is to investigate the effect of job satisfaction levels 

on organizational citizenship levels. For this purpose, a questionnaire study 

was conducted by using job satisfaction, organizational citizenship scales to 

the teachers teaching in high schools located in the central district of Uşak, 

and then these questionnaires were evaluated. In the evaluation, comments 

and evaluations were made with the rates and statistics given. According to 

the results of this study, there is a positive relationship between job 

satisfaction and organizational citizenship levels. As job satisfaction 

increased, organizational citizenship behavior increased. 

This study is expected to be useful for human resources area. 

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, 

Organizational Citizenship Dimension, Organization. 

1.Giriş 

Çalışmak insanların yaşamlarını sürdürmek için zorunlu olarak yapmaları 

gereken temel bir eylemdir. Bu zorunluluk, insanların iş tatmini konusunda 

farklı durumlarla karşı karşıya kalmalarına neden olabilmektedir. Bireylerin 

beklentileri nedeniyle içinde bulundukları psikolojik durum, bireylerin 

ekonomik durumları ile yakından ilişkili olabilmektedir. Bireylerin kendi 

işlerindeki iş tatmin seviyelerinin yüksekliği, bu bireylerin psikolojilerini ve 

iş hayatındaki başarılarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.  

İş tatmini ve tatminsizliği, kişinin iş yaşamında kendisini iyi 

hissetmesinin ve kendi iç dünyasında çalıştığı ortamı değerlendirip işten 
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memnun olup olmaması durumu ile ilgili bir kavramdır. Birçok farklı 

faktörle birlikte iş hayatında kazanılan deneyimler sonucu ortaya çıkan iş 

tatmini, çalışanlar için örgüte karşı oluşturduğu tepkiye (değerler, amaçlar, 

bağlık vb. açısından) neden olmaktadır. 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ise başarılı olma, ait olma, faydalı olma, 

iftihar etme ve kendini ait hissetmek gibi nedenlerle örgüt içinde bireyin 

olumlu tutumlarını sergilemesidir. Bu tutumlar, psikolojik ve sosyal açıdan 

bireyleri etkileyerek kişinin gönül esasına dayalı bireysel davranışları bir 

araya getirerek istek ve samimi duygularını ortaya çıkarıp örgüte katkıda 

bulunmasını sağlar (Lievens ve Anseel, 2004: 300). 

Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların iş tatmin düzeyinin örgütsel 

vatandaşlık düzeyine etkisini araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak bu 

çalışmada öncelikle örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş tatmini ile ilgili 

geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Daha sonra Örgütsel Vatandaşlık 

Davranışı ve İş Tatmini hakkında geniş bir bilgi verilmiştir. Çalışmanın 

uygulama bölümünde Uşak ilinin merkez ilçesinde yer alan liselerde çalışan 

öğretmenlere Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve İş Tatmini ölçekleri ile 

anket çalışması uygulanmış ve bu anketler bir değerlemeye tabi tutulmuştur. 

Anketler değerlendirildikten sonra ise çıkan sonuçlar yorumlanmış ve 

çalışmanın sonuçlarından öneriler oluşturulmuştur. 

2.Literatür Taraması 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ve iş tatmini ile ilgili literatürde birçok 

çalışma göze çarpmaktadır. Bunlardan bazılarına aşağıda değinilmiştir. 

Bateman ve Organ (1983), çalışanların işteki tatminlerinin, çalışanlardan 

sorumlu olan kişinin değerlendirme yapması üzerine örgütsel vatandaşlık 

davranışı ile aralarında anlamlı bir bağ oluştuğu sonucunu elde etmişlerdir. 

Smith ve arkadaşları (1983) çalışmalarında, genel uyumluluk ve 

diğerkâmlık olmak üzere iki boyutta ele aldıkları örgütsel vatandaşlık 

davranışı ile analiz yapıp ulaştıkları sonuçta; diğerkâmlık boyutunun iş 

tatmini açıkladığını ve genel uyumluluk boyutunun açıklanmasında etkili 

olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Williams ve Anderson (1991), iş tatminin ve örgütsel bağlılığın 

etkilerinin örgütsel vatandaş davranışına etkisini araştırmış ve vatandaşlık 

davranışının açıklanmasında en önemli etkenin bilişsel iş tatmini olduğu 

sonucunu elde etmişlerdir. Bir diğer boyut olan duygusal iş tatmininin bu 

sürece etki etmediğini vurgulamıştır. 
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O’Brien ve Allen (2008) yaptıkları çalışmalarında, iş tatminin örgütsel 

vatandaşlık davranışında en kuvvetli faktör olarak ortaya çıkmıştır. Bu 

çalışmada iş tatmininin isteğe bağlı ve kişisel farklılıkların vatandaşlık 

davranışlarında açıklanmasının araştırılması hususunda gerekli 

çalışmalarının yapılmasını belirtmişlerdir. Demirel ve Özçınar’ın (2009) 

yaptıkları çalışmalarında, iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı 

arasındaki ilişkiyi belirleyerek, örgütsel vatandaşlık davranışının iş tatminini 

olumlu ya da olumsuz etkilerini araştırdıkları çalışmada, iş tatminini; iş 

ortamı, kariyer, ücret ve ödemeler üç boyut olarak ele almıştır. Örgütsel 

vatandaşlık davranışını ise role, bireye ve örgüte ilişkin olarak ele almıştır. 

Yaptıkları çalışmanın sonucunda; örgütsel vatandaşlık düzeyi artış 

gösterdikçe buna bağlı olarak iş tatmini de artış göstermekte olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. 

Bakan ve Büyükbeşe (2004), çalışmalarında araştırılan iş tatmininin alt 

boyutları; ücret tatmini, kurumun imajı, yöneticisinden tatmin, 

arkadaşlarından tatmin, yönetsel yaklaşımdan tatmin, işin niteliğinden tatmin 

olduğunu ele almışlardır.  

3.İş Tatmini 

İş tatmini, çalışanların performanslarının artmasıyla örgütün 

devamlılığını ve üretken olması konusunda önemlidir. İş tatmini, iş 

koşullarının (yönetimin davranışı, yapılan iş) ve bu koşulların sonuçlarının 

(iş güvenliği, maaş) kişinin kendi iç dünyasında değerlendirip beklentileri, 

değerleri ve iş koşulları için kendilerince tepki oluşturmasıdır 

(Çekmecelioğlu, 2005: 23-29). 

İş tatminin boyutları dışsal ve içsel olarak ele alınabilir. Dışsal tatmin; 

övgü, çalışma koşulları, politikalar takdir edilme, işle direkt olarak ilgisi 

olmayan unsurların kişilerde oluşturduğu tatmindir. İçsel tatmin; sosyal statü, 

iş bağımsızlığı, topluma hizmet, iş çeşitliliği, uygulama fırsatı, iş devamlılığı, 

sorumluluk duygusu gibi unsurlardan duyulan tatmindir (Chen ve Chiu, 

2005: 527-528). İş tatminin boyutları yapılan bu çalışmada aşağıdaki gibi 

açıklanmıştır (Mert, 2011: 123); 

Terfi Tatmini: Terfi. Kişinin iş yaşamındaki bulunduğu konumundan bir üst 

konuma geçmesi, yetki ve sorumluluğun artmasıdır. Böylece kişi örgüte olan 

bağlılığını, motivasyonları üzerinde artırma etkisini sağlamaktadır. İş 

tatminlerini arttırmada çalışanların ilerlemesi önemli rol oynamaktadır. 

Ücret Tatmini: Çalışan kişinin iş gücü, emeğinin ve fikrinin karşılığının 

verilmesidir. Çalışanın aldığı ücret yeterli ise kişi tatmin olacaktır; değilse bu 

kişide tatminsizliğe yol açıp verimliliğin düşmesine neden olacaktır. 
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Ödül Tatmini: Ödül, ücretin beklentisinin yanında etkili olandır. 

Motivasyonu ve iş tatminin artması için çalışanların ödüllendirilmesi 

gerekmektedir. 

İş Arkadaşlarından Duyulan Tatmin: Arkadaşların birbirlerine olan iş 

birliğinin ve iş desteğinin iş tatminin olumlu yönde etkilediği, kişiler 

birbirleriyle dayanışma içinde oldukları sürece iş tatminleri de artmaktadır. 

İşin Kendisine Duyulan Tatmin: Kişinin işindeki düşünceleri ve duyguları 

iş tatminini etkiler. Çalışan kişinin yaptığı işte anlam bulması, sevmesi, 

hoşnut olması iş tatmini arttıran önemli faktörlerdir. 

4. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 

Örgütsel vatandaşlık davranışı; kişinin örgüt içindeki rolünü 

kendiliğinden üstlenmiş olan, kimsenin bir şey demeden kendisinin üzerine 

düşen görevlerini yerine getiren ve başkalarına yardım etmeyi hedefleyen 

davranış biçimidir (Smith vd. 1983: 653-663). Örgütsel vatandaşlık zoraki 

yaptırılacak bir iş olmadığı ve gönüllü olarak yapılan çalışmalardır. İş 

süreçlerinin iyileştirilmesi, arkadaşlarıyla iyi geçinebilme, arkadaşlarına 

yardımcı olma, iş yerine erken gelme, sosyalleşme, destek olma yani kısacası 

gönüllülük esasına dayalı bilinçtir. 

Bu durumlar gerçekleşirken örgüt içerisinde ki yapılanların, örgüt üyesi 

tarafından beklentisi bulunmamaktadır. Yani, kişi zaten bunu gönüllü 

yaptığından dolayı ödül sitemi diye bir konudan bahsedilemez (Gürbüz, 

2006: 50). Ofis çalışma ortamında ki kişiye verilen işin süresinin uzaması ve 

beraberinde gelen gece geç saatte işten çıkacak olan bir kişi için diğer bir 

arkadaşının da ona yardım etmesi örgütsel vatandaşlığa örnek olarak 

gösterilebilir.  

Örgütte yer alan vatandaşlar kendilerini ne kadar o örgütün içinde yer 

aldığını görürse o kadar o işlere dört elle sarılır ve örgütün bir parçası 

olmaktan mutluluk duyar. Mutlu olan bireyler de örgüt için daha fazla 

yararına çalışır. Kişinin çalışması sadece kendini ilgilendirmez tüm örgütü 

ilgilendirir. Örgütü koruma, farklı davranışlarla örgüte zarar vermek 

isteyenleri örgütten uzaklaştırma örgütsel vatandaşlığın işlevine bağlıdır.  

Örgütsel vatandaşlık davranışının boyutları örgütün faaliyetlerini etkin 

şekilde yapması ve örgüte destek olması için gerçekleştirilir. Örgütsel 

vatandaşlık davranışı beş boyutta incelenmektedir. Organ’ın (1988) yaptığı 

sınıflandırmaya göre; 
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Özgecilik: Örgütte meydana gelen olumsuzlukları gönüllülük esasıyla 

yardımcı olmaktır (Sezgin, 2005: 323). Çalışanın diğer bir çalışana yardım 

etmesi ve işlerin tamamlanmasına yardımcı olmaktır. Örgüt içinde 

etkinliğinin artmasına yardımcı olur.  

Nezaket: Kişi işlerine başlamadan önce etkili davranışlarda bulunarak 

bilinçli ve kontrollü ilerlemesinin sağlandığı davranıştır (Sezgin, 2005: 324). 

Kişinin daha sorun oluşmadan önce ortaya çıkabilecekleri sonuçları önceden 

görüp örgüt üyelerinin uyarılması rolünü üstlenmesidir. Böylece kişinin 

fikrinin alınması, kendini etkileyecek olan davranışın sonuçlarını görmesi 

nezaket boyutuna örnek olarak verilebilir. 

Vicdanlılık: Olması gereken davranıştan daha fazlasının gösterildiği 

zamanlarda ortaya çıkar. Böylece kişi beklenen davranışından daha çok 

performans gösterir. Örneğin; kişi çalışma saatlerine dikkat ediyorsa, 

dinlenme zamanlarını iyi ayarlıyorsa, işine vaktinde geliyorsa ve işi 

bitmediği için çalışmaya devam etmesi kişi için vicdanlılık örneği olabilir. 

Yani vicdanlılık; çalışma saatlerine uyma, dinlenme saatlerinin dışına 

çıkmama gibi nedenlerin fazlası için elinden geleni yaptığı davranıştır (Jiing-

Lih vd., 2004).  

Sportmenlik: Çalışanların örgütün içindeki olumsuzluklara karşı daha ılımlı 

yaklaştıkları davranışlardır. ifadenların büyütülmemesi gerektiğini, 

saygısızca davranışlardan kaçınarak ortamın düzenin bozulmamasıdır. Bu 

davranışın oluşabilmesi için örgüte bağlılık önemlidir. Örgüt içerisinde 

oluşan sorunları görmezden gelinmesi, şikâyet etmeden kendi aralarında 

sorunların çözülmesi davranışlarını ifade eder (Yeşiltaş ve Keleş, 2009: 22). 

Sivil Erdem: Örgütte yer alan kişiler tarafından örgütün bir vatandaşı olduğu 

için sorumlulukların farkına varılmasıdır (Köse vd., 2003: 5). Sadece örgütle 

ilgili olan kararla değil, günlük yaşamda da uyum sağlamalı, fikirlerini 

özgürce dile getirebilmeli ve örgüt üyeleri aktif olmalıdır. Değişimleri-

gelişmeleri yakından izlemek, ayak uydurmak, çalışanlarla birlikte çalışmak, 

düzenli toplantılara katılmak, örgütte üzerine düşen görevi yerine getirmek 

gibi nitelikler yer alır.  

Örgütsel Vatandaşlık Davranışının açıklanmasında Bolino ve Turney 

(2003) tarafından; iş tatmini, dönüşümcü ve destekleyici liderlik, ilginç 

çalışma ve iş katılımı, örgütsel destek, güven-örgütsel adalet ve psikolojik 

sözleşme yerine getirilmesi ve çalışan özellikleri faktörleri Tablo-1’de 

açıklanmıştır. 

 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   25    

519 

 

Tablo 1. Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Katkıda Bulunan Faktörler 

Faktör Örnek 

İş Tatmini 
Mutlu olan çalışanlar, örgütün iyi 

vatandaşlarıdır. 

Dönüşümcü ve Destekleyici 

Liderlik 

Çalışanların ilham verici ve 

destekleyici yönetimin olmasıyla 

ekstra çalışmaları beraberinde getirir. 

İlginç Çalışma ve İş Katılımı 

Çalışanlara ilginç görevler ve işler 

verildiğinde daha ilerilere giderek 

görevlerini yapabilirler. 

Örgütsel Destek 

Çalışanların yüksek düzeyde 

vatandaşlık davranışı göstermesinde 

desteklenme ve örgütlenmesi sağlar. 

Güven-Örgütsel Adalet ve 

Psikolojik Sözleşme Yerine 

Getirilmesi 

İşverenler; adil, güvenilir ve 

çalışanlarına vermiş oldukları sözlerini 

yerine getirdiklerinde, vatandaşlık 

davranışını arttırırlar. 

Çalışan Özellikleri 

Vicdanlı çalışanlar, iyimser, 

dışadönük, empati ve takım odaklılık 

ile vatandaşlık davranışını destekler. 

Kaynak: Bolino ve Turney, 2003: 62. 

5.  Uygulama  

5.1.Amaç 

Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların iş tatmin düzeyinin örgütsel 

vatandaşlık düzeyine etkisini araştırmaktır. Bu amaçla, örneklem olarak lise 

öğretmeleri seçilerek iş tatmin düzeylerinin örgütsel vatandaşlık davranışı 

üzerine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

5.2.Yöntem 

Çalışmanın evreni Uşak ilindeki lise öğretmenlerini kapsamaktadır. Bu 

çalışma için Uşak ilinde yer alan beş lisedeki öğretmenlere anket yapılmıştır.  

Kolayda örnekleme yöntemi ile yüzyüze görüşülerek anket yapılmıştır. Milli 

Eğitim Müdürlüğünden izin alınarak Uşakta görev yapan lise öğretmenlerine 
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yönelik anket çalışması ile veri edinilmeye çalışılmıştır. Ankette İş Tatmini 

kavramını ölçmeye çalışan 20 ifade ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışını 

ölçmeye çalışan 20 ifade bulunmaktadır. Bu ifadeler likert ölçeğine göre 

derecelendirilmiştir. Bunlar; İş Tatmini ifadelerinin likert dereceleri “1- Hiç 

Memnun Değilim, 2- Memnun Değilim, 3- Kararsızım, 4- Memnunum, 5- 

Çok Memnunum”, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ifadelerinin likert 

dereceleri “1- Kesinlikle Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Fikrim Yok, 4- 

Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum”, şeklindedir. Çalışmanın hedef 

kitlesi 350 lise öğretmenidir. Bunlardan 100 öğretmenden geri dönüş 

alınarak SPSS 23.0 veri analiz programına giriş yapılmıştır. İş Tatmini 

ifadeleri olan ikinci 20 ifadeye verilen cevaplar ile ilk 20 ifade olan örgütsel 

vatandaşlık davranışına verilen cevaplar regresyon yöntemi ile analiz 

edilmiştir. Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri yapılmıştır. Çalışma için elde 

edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. 

5.3.Bulgular 

Tablo 2. Yapılan ankette yar alan ifadeler 

S1 Okulda yeni çalışmaya başlayan kişilerin çalışma ortamına uyum 

sağlamalarına yardımcı olurum. 

S2 Çalışma arkadaşlarıma, işleri ile ilgili sorunlarını çözmeleri 

konusunda yardımcı olurum. 

S3 İhtiyaç duyduklarında çalışma arkadaşlarımın işlerini onlar için 

yaparım. 

S4 İşlerini daha iyi yapmaları için çalışma arkadaşlarıma yardımcı 

olurum. 

S5 Zamanında işimin başında olurum. 

S6 Verilen görevler zor bile olsa itiraz etmem. 

S7 Bana verilen işleri zamanında tamamlamaya özen gösteririm. 

S8 Okulun kurallarına harfiyen uyarım. 

S9 Çalışma arkadaşlarıma zarar veren davranışlardan kaçınırım. 

S10 Çalışma arkadaşlarıma sorun olmamak için çaba gösteririm. 

S11 Çalışma arkadaşlarımın haklarına zarar vermekten kaçınırım. 

S12 Çalışma arkadaşlarımı etkileyecek bir konu söz konusu olduğunda 

harekete geçmeden önce mutlaka onların görüşünü alırım. 

S13 Okul içinde yaşanan küçük olayları büyütmem. 

S14 Olayların genellikle olumlu yönlerini görmeye çalışırım. 

S15 Sıradan olayları şikâyet konusu yapmaktan kaçınırım. 

S16 Okulun yaptıklarında mutlaka kusurlu bir yan bulurum. (T) 

S17 Okulla ile ilgili gelişmeleri takip ederim. 

S18 Okulun gelişimi için yapıcı önerilerde bulunurum. 

S19 Birimimdeki toplantılara aktif olarak katılırım. 
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S20 Okulla ilgili bilgileri içeren ilanlar, mesajlar ya da yazılı 

materyaller dikkatimi çeker. 

S21 Beni her zaman meşgul etmesi bakımından, 

S22 Tek başıma çalışma olanağımın olması bakımından, 

S23 Ara sıra değişik şeyler yapabilme şansımın olması bakımından, 

S24 Toplumda "saygın" bir kişi olma şansını bana vermesi bakımından, 

S25 Yöneticimin emrindeki kişileri idare tarzı açısından, 

S26 Yöneticimin karar vermedeki yeteneği bakımından, 

S27 Vicdanıma aykırı olmayan şeyler yapabilme şansımın olması 

açısından, 

S28 Bana sabit bir iş sağlaması bakımından, 

S29 Başkaları için bir şeyler yapabilme olanağına sahip olmam 

bakımından, 

S30 Kişilere ne yapacaklarını söyleme şansına sahip olmam 

bakımından, 

S31 Kendi yeteneklerimi kullanarak bir şeyler yapabilme şansımın 

olması bakımından, 

S32 İş ile ilgili alınan kararların uygulanmaya konması bakımından, 

S33 Yaptığım iş ve karşılığında aldığım ücret bakımından, 

S34 İş içinde terfi olanağımın olması bakımından, 

S35 Kendi kararlarımı uygulama serbestliğini bana vermesi 

bakımından, 

S36 İşimi yaparken kendi yöntemlerimi kullanabilme şansını bana 

sağlaması bakımından, 

S37 Çalışma şartları bakımından, 

S38 Çalışma arkadaşlarımın birbirleri ile anlaşması açısından, 

S39 Yaptığım iyi bir iş karşılığında takdir edilme açısından, 

S40 Yaptığım iş karşılığında duyduğum başarı hissinden, 

 

Anketin ilk 20 ifadesi iş tatmini ile ilgili, sonraki 20 ifadesi ise örgütsel 

vatandaşlık davranışı ile ilgilidir. Bağımsız değişken olarak kabul edilen ve 

örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan ifadelerin, bağımlı 

değişken olarak kabul edilen ve iş tatmin seviyesini ölçmeye çalışan 

ifadelere etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri Tablo 3a’da 

gösterilmiştir.  
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Tablo 3. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı ilk 

ifadesine (21. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S21 

S1 0,106 0,005 

S2 0,825 0,04 

S3 0,483 0,053 

S4 0,21 0,007 

S7 0,931 0,069 

S10 0,458 0,008 

S12 0,298 0,002 

S15 0,111 0,037 

S18 0,298 0,001 

S19 0,705 0,052 

 

Tablo 3, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş tatmin 

seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S21, bağımsız değişken olarak 

kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan S1, S2, 

S3, S4, S7, S10, S12, S15, S19, ifadelerinden anlamlı bir şekilde 

etkilendiğini göstermektedir. 

Tablo 4. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı ikinci 

ifadesine (22. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S22 

S2 ,908 ,028 

S8 ,715 ,054 

S10 ,524 ,004 

S14 ,304 ,001 

S15 ,401 ,018 

S16 ,147 ,000 

S18 ,158 ,004 

 

Buna göre, Tablo 4, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş 

tatmin seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S22, bağımsız değişken 

olarak kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan 

S2, S8, S10, S14, S15, S16, S18, ifadelerinden anlamlı bir şekilde 

etkilendiğini göstermektedir. 
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Tablo 5. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı üçüncü 

ifadesine (23. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S23 

S2 ,217 ,069 

S6 ,284 ,069 

S10 ,518 ,011 

S16 ,399 ,002 

S19 ,819 ,004 

 

Tablo 5, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş tatmin 

seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S23, bağımsız değişken olarak 

kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan S2, S6, 

S10, S16, S19 ifadelerinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. 

Tablo 6. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı dördüncü 

ifadesine (24. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S24 

S2 ,134 ,013 

S3 ,278 ,041 

S5 ,478 ,071 

S6 ,227 ,053 

S8 ,686 ,053 

S10 ,417 ,000 

S11 ,382 ,000 

S14 ,325 ,000 

S16 ,181 ,010 

S17 ,697 ,002 

S18 ,484 ,001 

S19 ,165 ,003 

 

Buna göre, Tablo 6, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş 

tatmin seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S24, bağımsız değişken 

olarak kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan 

S2, S3, S6, S8, S10, S11, S14, S16, S17, S18, S19, ifadelerinden anlamlı bir 

şekilde etkilendiğini göstermektedir.  
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Tablo 7. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı beşinci 

ifadesine (25. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S25 

S2 ,283 ,000 

S3 ,501 ,001 

S6 ,572 ,002 

S7 ,826 ,034 

S9 ,292 ,000 

S10 ,151 ,042 

S11 ,277 ,016 

S12 ,196 ,001 

S15 ,226 ,004 

S17 ,247 ,004 

S18 ,211 ,004 

 

Tablo 7, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş tatmin 

seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S25, bağımsız değişken olarak 

kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan S2 S3, 

S6, S7, S9, S10, S11, S12, S15, S17, S18, ifadelerinden anlamlı bir şekilde 

etkilendiğini göstermektedir.   

Tablo 8. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı altıncı 

ifadesine (26. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S26 

S2 ,049 ,006 

S3 ,081 ,003 

S6 ,102 ,030 

S15 ,167 ,075 

 

Buna göre, Tablo 8, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş 

tatmin seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S26, bağımsız değişken 

olarak kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan 

S2, S3, S6, S15, ifadelerinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini 

göstermektedir. 

 

 

 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   25    

525 

Tablo 9. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı yedinci 

ifadesine (27. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) 
Değişken (x) 

Homojenlik 

(P) 

ANOVA (P) 

 

S27 

S7 ,770 ,080 

S8 ,543 ,028 

S10 ,624 ,004 

S11 ,202 ,010 

S12 ,549 ,000 

S14 ,117 ,049 

S15 ,297 ,004 

S17 ,354 ,000 

S18 ,107 ,001 

 

Tablo 9, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş tatmin 

seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S27, bağımsız değişken olarak 

kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan S7, S8, 

S10, S11, S12, S14, S15, S17, S18, ifadelerinden anlamlı bir şekilde 

etkilendiğini göstermektedir. 

Tablo 10. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı sekizinci 

ifadesine (28. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S28 

S14 ,258 ,009 

S15 ,228 ,003 

S17 ,197 ,050 

S19 ,126 ,018 

S20 ,926 ,054 

 

Buna göre, Tablo 10, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve 

iş tatmin seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S28, S14, S15, S17, S19, 

S20, ifadelerinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. 
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Tablo 11. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı 

dokuzuncu ifadesine (29. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve 

anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S29 

S9 ,106 ,023 

S12 ,158 ,000 

S17 ,142 ,038 

S20 ,354 ,057 

 

Tablo 11, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş tatmin 

seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S29, bağımsız değişken olarak 

kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan S9, S12, 

S17, S20, ifadelerinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. 

Tablo 12. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı onuncu 

ifadesine (30. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S30 
S18 ,259 ,014 

S19 ,493 ,000 

 

Buna göre, Tablo 12, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve 

iş tatmin seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S30, bağımsız değişken 

olarak kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan 

S18, S19, ifadelerinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. 

Tablo 13. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı on 

birinci ifadesine (31. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık 

seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S31 

S2 ,063 ,000 

S4 ,565 ,001 

S7 ,369 ,000 

S9 ,119 ,001 

S12 ,202 ,011 

S18 ,304 ,052 

 

Tablo 13, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş tatmin 

seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S31, bağımsız değişken olarak 

kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan S2, S4, 

S7, S9, S12, S18, ifadelerinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini 

göstermektedir. 
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Tablo 14. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı on ikinci 

ifadesine (32. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S32 

S1 ,107 ,004 

S2 ,709 ,002 

S3 ,972 ,006 

S4 ,452 ,015 

S8 ,773 ,045 

S9 ,226 ,039 

S11 ,365 ,064 

S12 ,437 ,047 

S14 ,312 ,046 

S17 ,818 ,025 

S18 ,686 ,032 

 

Buna göre, Tablo 14, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve 

iş tatmin seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S32, bağımsız değişken 

olarak kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan 

S1, S2, S3, S4, S8, S9, S11, S12, S14, S18, ifadelerinden anlamlı bir şekilde 

etkilendiğini göstermektedir. 

Tablo 15. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı on 

üçüncü ifadesine (33. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık 

seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S33 S20 ,141 ,099 

 

Tablo 15, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş tatmin 

seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S33, bağımsız değişken olarak 

kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan S20 

ifadesinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. 

Tablo 16. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı on 

dördüncü ifadesine (34. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık 

seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S34 

S2 ,153 ,060 

S6 ,112 ,019 

S8 ,813 ,001 

S9 ,660 ,094 

S12 ,755 ,055 

S17 ,417 ,030 

S20 ,574 ,021 
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Buna göre, Tablo 16, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve 

iş tatmin seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S34, bağımsız değişken 

olarak kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan 

S2, S6, S8, S9, S12, S17, S20, ifadelerinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini 

göstermektedir. 

Tablo 17. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı on 

beşinci ifadesine (35. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık 

seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S35 

S4 ,582 ,016 

S6 ,723 ,002 

S10 ,929 ,072 

S11 ,978 ,088 

S14 ,178 ,002 

S16 ,876 ,063 

S17 ,202 ,005 

S18 ,292 ,003 

S19 ,943 ,048 

S20 ,530 ,017 

 

Buna göre, Tablo 17, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve 

iş tatmin seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S35, bağımsız değişken 

olarak kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan 

S4, S6, S10, S11, S14, S16, S17, S19, S20, ifadelerinden anlamlı bir şekilde 

etkilendiğini göstermektedir. 

Tablo 18. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı on 

altıncı ifadesine (36. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık 

seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S36 

S1 ,387 ,033 

S6 ,229 ,006 

S7 ,235 ,089 

S8 ,301 ,004 

S10 ,550 ,006 

S12 ,596 ,095 

S14 ,283 ,003 

S15 ,271 ,077 

S17 ,224 ,000 

S18 ,424 ,000 

S20 ,753 ,002 
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Tablo 18, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş tatmin 

seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S36, bağımsız değişken olarak 

kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan S1, S6, 

S7, S8, S10, S12, S14, S15, S17, S18, S20, ifadelerinden anlamlı bir şekilde 

etkilendiğini göstermektedir. 

Tablo 19. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı on 

yedinci ifadesine (37. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık 

seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S37 

S2 ,441 ,092 

S10 ,751 ,012 

S13 ,207 ,056 

S17 ,374 ,044 

S18 ,820 ,014 

S20 ,730 ,011 

 

Buna göre, Tablo 19, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve 

iş tatmin seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S37, Çalışma şartları 

bakımından şimdiki mesleğimden memnunum-değilim) bağımsız değişken 

olarak kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan 

S2, S10, S13, S17, S18, S20, ifadelerinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini 

göstermektedir. 

 

Tablo 20. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı on 

sekizinci ifadesine (38. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık 

seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S38 

S9 ,496 ,055 

S11 ,240 ,078 

S19 ,655 ,033 

 

Tablo 20, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş tatmin 

seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S38, Çalışma arkadaşlarımın 

birbirleri ile anlaşması açısından şimdiki mesleğimden memnunum-değilim) 

bağımsız değişken olarak kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını 

ölçmeye çalışan S9, S11, S19, ifadelerinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini 

göstermektedir. 
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Tablo 21. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı on 

dokuzuncu ifadesine (39. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve 

anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S39 

S1 ,239 ,008 

S6 ,869 ,097 

S11 ,118 ,000 

 

Buna göre, Tablo 21, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve 

iş tatmin seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S39, bağımsız değişken 

olarak kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan 

S1, S6, S11, ifadelerinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. 

Tablo 22. İş tatmini ifadelerinin, örgütsel vatandaşlık davranışı yirminci 

ifadesine (40. ifade) etkisinin homojenlik düzeyi ve anlamlılık seviyeleri 

Değişken (y) Değişken (x) Homojenlik (P) ANOVA (P) 

S40 

S3 ,549 ,003 

S7 ,861 ,087 

S20 ,119 ,017 

 

Tablo 22, çalışmada bağımlı değişken olarak kabul edilen ve iş tatmin 

seviyesini ölçmeye çalışan ilk ifadesinin S40, bağımsız değişken olarak 

kabul edilen ve örgütsel vatandaşlık davranışlarını ölçmeye çalışan S3, S7, 

S20, ifadelerinden anlamlı bir şekilde etkilendiğini göstermektedir. 

6.Sonuç Ve Değerlendirme  

İşletmelerin başarısındaki ana unsurlar, diğer faktörlerle kıyaslanmayacak 

ölçüde bir farkla insan unsuru, diğer bir deyişle çalışanlar ile ilgili 

faktörlerdir. İyi motive edilmiş, mutlu, tatmin olmuş çalışanlar işletmenin 

amaçları konusunda doğru yol almalarına yardımcı olacaktır. Çalışanlarla 

ilgili önemli bir kavram olan iş tatmini, işini sevmek, işinden mutlu olmak, 

işini ideal iş olarak görmek olarak tanımlanabilir. Bir diğer önemli kavram 

olan örgütsel vatandaşlık ise, işinde formel olmayan, yazılı ve iş tanımında 

olmayan işlerde bile iş yerinin menfaatine hareket etmek, kendi işi gibi 

görerek davranmak olarak anlaşılabilir. Bir yönüyle iş ile ilgili olumlu 

sayılabilecek her faktör diğer faktörleri olumlu olarak etkileyebilir. Çalışma 

yaşamında da bu böyle düşünülebilir.  

Bu çalışma iş tatmininin örgütsel vatandaşlık davranışını etkileyip 

etkilemediği, etkilemekteyse hangi düzeyde nasıl etkilediğini anlamaya 

yönelik bir çalışmadır. Çalışmadan elde edilen verilerle yapılan analizler 

sonucunda, bir kısım iş tatmini faktörlerinin örgütsel vatandaşlık davranışı 

üzerine anlamlı etkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Fakat daha çok sayıda iş 
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tatmini faktörünün anlamlı olarak örgütsel vatandaşlığı olumlu etkilediği 

görülmektedir. İş tatmin düzeyi arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışları da 

artış göstermektedir. İşten tatmin olma durumu sektörlere göre 

değişebilmektedir. Bu çalışmada ölçülmemiş olmakla birlikte, örneklemde 

eğitim sektörü ele alınması bakımından özellik arz etmekte, öğretmenlik 

mesleğinin tatminin yüksek olmasının yanıtları, dolayısıyla örgütsel 

vatandaşlığı diğer sektörlere göre daha yüksek ölçüde artırdığı belirtilebilir.  

İnsan kaynakları yöneticileri için, çalışanlarının örgütsel vatandaşlık 

davranışını artırmaları için var olan imkân ve seçeneklerden en önemlisi iş 

tatminini artırmak olmalıdır. Artan tatmin, iş ile ilgili tutumları, bağlılığı, 

sevgiyi de artıracak, bu da işyeri için olumlu ve asla parayla ölçülemeyecek 

değerde bir davranış olan örgütsel vatandaşlık davranışını artıracaktır. 

İnsan kaynakları yöneticileri iş tatminini artıran faktörleri tespit etmek ve 

onları sürekli canlı tutmak için gereken çalışmaları yaptıklarında, çalışanlar 

işlerine daha çok sahip çıkacak, bağlılıkları artacak örgütsel vatandaşlık 

davranışını daha üst düzeyde gösterebilirler. Bu durum işletme başarısı için 

önem arz edebilir.    

Bu çalışma lise öğretmenleri örneklem alınarak yapılmış olması 

bakımından sınırlıdır. Daha net sonuçların alınması için farklı sektörlerden 

çalışanlar iş tatmini ve örgütsel vatandaşlık davranışı bakımından 

araştırılmalıdır.  
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1.Giriş 

Paphlagonia Bölgesi’nin doğusunda Pontos Bölgesi yer almaktaydı ve bu 

bölgeyle arasındaki sınırı Halys Nehri (Kızılırmak) çizmekteydi
1
. 

Paphlagonia’nın kuzeyinde Pontos Eukseinos (Karadeniz) bulunmakta, 

batıda Bithynialılar ve Mariandynlerin topraklarıyla olan sınırı ise Parthenios 

(Bartın)
2
 ya da Billaios (Filyos) nehirleri oluşturmaktaydı. Paphlagonia’nın 

güneyinde Phrygialılar ve Galatların arazileri bulunmaktaydı
3
. Paphlagonia 

Bölgesi’ne dair ilk bilgilerimizin kaynağı Homeros’un Ilıas adlı eseridir
4
. 

                                                     
1
 Hdt. I. 6; 72; Apoll. Rhod. argon. IV. 245; Strab. XII. 1. 1; 3. 1-2; 9; 12; Arr. 

periplus XV. 1. 
2 Ksenophon (Anab. V. 6. 9) Parthenios Nehri’nin taşıtsız geçilemeyeceğini 

belirtirken; Strabon (XII. 3. 8) da nehrin geçtiği arazilerin çiçeklerle kaplı 
olmasından dolayı bu isimle anıldığını vurgulamıştır. Rhodoslu Apollonios 

(argon. II. 936-939) ise tanrıça Artemis’in bu ırmakta yıkanmayı sevdiğini 

ifade etmiştir. Ayrıca bk. Q. Smyrn. VI. 465-470. 
3 Apoll. Rhod. argon. II. 352; 790-791; Strab. XII. 3. 9; 42; 4. 1; 5. 1; Plin. nat. 

VI. 1. 4; Amm. Marc. XII. 8. 16. 
4 Hom. Il. II. 850-853; V. 576-588. Homeros (ibid.) Troialıların tarafında savaşan 

mert Paphlagonialılara Pylaimenes’in komuta ettiğini aktarmıştır. Ona göre 

Paphlagonialıların gelmiş oldukları Kytoros ve Sesamos adlı yerleşimler 

Enetlerin vatanı olarak anılmaktaydı. Strabon (XII. 3. 8-10) da Homeros’un 

bu ifadelerine istinaden kendi dönemindeki yazarların bir kısmının Enetlerin 

artık Paphlagonia’da yaşamadığını, diğerlerinin ise Aigialos yerleşiminde 

bulunan bir köyün adının Eneti/Enete olduğunu iddia ettiklerini söylemiştir. 

Anlatılarına devam eden Strabon, Zenodotos’tan alıntıladığı bilgilere 

dayanarak, Homeros’un Eneti/Enete olarak işaret ettiği yerin Amisos 

olduğunu belirtmiştir. Bazı yazarlar da Kappadokia sınırında Eneti adlı bir 

kabilenin yaşadığını ve bunların Kimmerialılarla bir sefer düzenledikten sonra 

Adriyatik Denizi’ne neyfedildiklerini ortaya atmıştır. Fakat Pylaimenes 

komutasında savaşa giden Enet kabilesinin Paplagonia’daki en saygın kavim 

olduğu, Troia’nın ele geçirilmesinin hemen ardından Thrakia’ya geçip şimdi 

Enet Ülkesi (Strab. III. 2. 13; V. 1. 4) olarak anılan yere ulaşmış oldukları 

iddiası genel olarak kabul görmüştür. Bir kısım yazar da çocuklarıyla birlikte 

Antenor’un da bu sefere katıldığını, Strabon (V. I. 4.)’un İtalia hakkındaki 

ifadelerinde olduğu gibi Adriyatik Kıyıları’na yerleştiklerini öne 

sürmüştür. Bu doğrultuda Enetlerin artık Paphlagonia’da görünmediği 

mailto:mesutkinaci@sdu.edu.tr
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Herodotos da bölgenin tarihi ve bölgede yaşayan halklar hakkında bilgiler 

sunmuştur
5
. Daha sonra ise bölgeyi yakından tanıyan ünlü coğrafyacı Strabon 

(XII. 3. 9), yörenin sosyo-ekonomik durumu, coğrafyası, florası ve faunası 

hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Ona göre bölge, iç ve kıyı olmak üzere –

her ikisi de Halys Nehri’nden Bithynia’ya kadar birbirine paralel uzanan- iki 

kesime ayrılmıştır.  

Paphlagonia Bölgesi’nin kıyı kesiminde dünyanın o tarafındaki 

kentlerinin en önemlisi olan Sinope yer almaktaydı
6
. MÖ. VII. yüzyılda 

Miletoslular tarafından kolonize edilerek kurulduğu düşünülen kent hem 

doğa hem de insanlar tarafından güzelce süslenmiştir. Bir yarımada üzerine 

kurulmuş olan kent, gemilerin demirlemesine elverişli iç ve dış limanlara 

sahiptir. Bu limanlardan biri kentin batısında bulunan Armene 

(Akliman)
7
’dir. Bunun yanında sahillerin diğer kısımlarının kayalıklarla 

kaplanmış olması, surlarla çevrili kentin kıyılarını korunaklı kılmıştır
8
. Kynik 

                                                                                                                 
fikri oldukça makuldür. Cornelius Nepos’un bu konudaki görüşünü aktaran 

Plinius (nat. VI. 2. 5) ise Kromna yakınlarında yaşayan Enet kavmi ile 

İtalia’da bulunan Veneti kabilesi arasındaki isim benzerliğinin kanıt olarak 

gösterildiğini ve sözü edilen kavmin Venetilerin atası olduğuna inanıldığını 

ifade etmiştir (Ayrıca bk. Liv. I. 1. 1-3; Curt. III. 1. 22).  
5 Herodotos (I. 6; 28)’a göre Alyattes’in oğlu olan Lydia kralı Kroisos, 

Paphlagonia dâhil olmak üzere Halys Nehri’nin batısındaki tüm halklara 

hükmetmiştir. Fakat Kroisos doğudan gelen Persler’e yenilmiş (I. 76-86) ve 

sözü edilen bölgelere Persler hâkim olmuştur. Böylelikle Paphlagonialılar 

Perslerin egemenliğine girmiş, Phrygialılar, Asia’daki Thrakialılar, 

Mariandynialılar ve Syrialılar ile birlikte Perslerin üçüncü satraplığı içinde yer 

almıştır. Sözü edilen halklar Perslere üç yüz altmış talanta vergi vermek 

zorunda kalmışlardır (III. 90). Ksenophon (Anab. V. 6. 3; 9. 2) ise bölgede 

bulunduğu dönemde yerel kralların olduğunu belirtmiştir. Daha sonra Büyük 

İskender’in komutanlarından olan Eumenes bölgeye egemen olmuş, 

Eumenes’in ölümünün ardından ise yerel krallar yeniden Paphlagonia’nın 

çeşitli yörelerini ele geçirmiştir (Arrian. Anab. II. 4. 1; Diod. XVIII. 3. 1; 16. 

3; Iust. XIII. 4. 16). 
6 Ksen. Anab. VI. 1. 15; Diod. XIV. 31. 2; Strab. XII. 3. 11; Arr. periplus XIV. 5.  
7 Armene’nin konumu hakkında antik yazarların birbirinden farklı görüşleri 

vardır. Arrianus (periplus. XIV. 4-5)’a göre burasının Sinope ile arasındaki 

mesafe 40 stadia iken; Strabon (XII. 3. 11)’a göre ise 50 stadiadır. Burada beş 

gün boyunca konaklayan Ksenophon (Anab. VI. 1. 15-17) sözü edilen 

yerleşimin Sinope sınırlarına dâhil olduğunu ve Paphlagonia’da yer aldığını 

belirtmiştir. Plinius (nat. VI. 2. 2) kendi döneminde (23-79) bu yerleşimin 

Sinope’nin kolonisi olduğunu söylemiştir. Pomponius Mela (I. 104) ise 

burasının Paphlagonia’nın sınırı olduğunu ifade etmiştir. Strabon (XII. 3. 10) 

“işi olmayan Armene’nin duvarlarını yapar” atasözünün bu yöreye ait 

olduğunu belirtmiştir. 
8 Strabon (XII. 3. 11) sözü edilen kayalıkların üzerinde khoinikidas (= χοινικίδας) 

adlı oyukların olduğunu söylemiştir. Bu oyuklar deniz yükseldiğinde suyla 
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filozof Diogenes, Epikürosçu Timotheos Patrion, şair Diphilos ve Persika 

adlı kitabın yazarı tarihçi Baton Sinope kentinde yetişen ünlü şahsiyetlerdir
9
. 

Hem Sinope kentinin ürünleri hem de diğer bölgelerde imal edilen 

ürünlerin dış pazarlara buradan aktarılması sayesinde Sinope limanları ticari 

bir işlerlik kazanmış, Hellenistik dönemin önemli ticari merkezleri arasında 

Sinope kentinin adı da sıkça anılmıştır. Öyle ki dünyanın en iyi aşı boyası 

sayılan Sinopeli (= Sinōpis [Σινωπίς / Σινωπική]) Kappadokia’da imal 

edilmesine rağmen Sinope limanlarından diğer merkezlere taşınması 

nedeniyle bu isimle anılmıştır
10

.  Pontos Eukseinos kıyısında yer alan 

stratejik limanlardan birine sahip olması nedeniyle Sinope, deniz ticaretinde 

pivot konumuna erişmiştir. Ayrıca Kilikia’dan başlayp, Kappadokia ve 

Pontos bölgelerinden geçerek Paphlagonia’ya değin uzanan ticari güzergâhın 

denize açıldığı limanlara sahiptir. Bu nedenle kara ve deniz ticaretinin 

kontrol edildiği merkezi noktalardan biri olmuştur
11

.  

Sinope’nin hemen batısında ise Kinolis ve Aiginetes adlı yerleşimler yer 

almaktaydı. Daha sonra ise Abonos’un Suru/Abonos’un Kenti manasına gelen 

Abonouteikhos (= Ἀβώνουτεῖχος) kentine ulaşılmaktaydı
12

. Sinope’nin 

emporium’u olduğu düşünülen yerleşim genel olarak gelişmiş bir kent 

izlenimi vermemiştir
13

. Abonouteikhos kentinden sonra Karambis (Kerempe 

                                                                                                                 
dolmaktaydı. Hem bu nedenle hem de kayalıkların yüzeyinin dikenli gibi sivri 

olmasından dolayı burayı aşmak neredeyse imkânsızdı. Hamilton (2013, 

239)’a göre khoinikidas adlı oyuklar, şiddetli dalgalarla taşınan çakılların 

kıyıya çarpması sonucu oluşmuştur. 
9 Strab. XII. 3. 11; ayrıca bk. Hamilton 2013, 237. 
10 Strab. III. 2. 6; XII. 2. 10; Theophr. de lapid. 52. 1-6; Plin. nat. XXXV. 13. 31; 

17. 36; 32. 50; Dioscorides V. 96. 1-2; 126. 5; Isid. Etym. XIX. 17. Sözü 

edilen kırmızı renkli aşı boyasının en büyük rakibinin Iberia’da üretildiği iddia 

edilmiştir (Strab. ibid.). Kırmızı renkli boya imalatında kullanılan bu madde 

aynı zamanda sağlık alanında da kullanılmıştır. Celsus (Med. V. 6. 1; 19. 21; 

VI. 6. 19 etc.) açık yaraların ve mantarların tedavisinde kullanılan 

merhemlerin içeriğinde sinopisin de olduğunu aktarmıştır. Dioscorides de (V. 

96. 1-2) sinopisin kanı durduran, kurutucu ve yapışkan özelliğine vurgu 

yaparak plaster olarak kullanıldığını, bunun yanı sıra yutulduğu zaman ishali 

durduğunu, fazla kullanılması halinde ise kurutucu özelliğinden dolayı 

kabızlığa neden olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca bk. Magie 1950, 184 dn. 22; 

Arslan 2007, 64 vd. dn. 294. 
11 Hdt. I. 72; II. 34; Strab. XIV. 5. 22; ayrıca bk. Arslan 2007, 64 vd. dn. 294. 
12 Strab XII. 3. 10; Arr. periplus XIV. 2. Kentin adı MS. 162 yılında Ionopolis 

(Ἰωνόπολις) olarak değiştirilmiştir (Lucian. Alex. 58). 
13 Marek 1993, 82; Jones 19712, 148; 418 dn. 3; Mitchell 2010, 93; Yılmaz 2015 

157 vdd., Aleksandros adlı sahte bir peygamberin Glykon kültünü kurduğu 

MS. 140-145 yıllarından sonra Abonouteikhos kentinin önemi artmıştır 

(Lucian. Alex. 22; ayrıca bk. Fox 1986, 241; Jones 1998, 108; Ogden 2008, 

282. 
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Burnu) adlı yerleşime gelinmekteydi
14

. Strabon (II. 5. 22; VII. 4. 3; XI. 2. 14; 

XII. 3. 10) Karambis Limanı ile denizin kuzey kısmındaki Skythia 

topraklarında bulunan Khersonesos’un Pontos Eukseinos’u iki ayrı denize 

böldüğünü vurgulamıştır
15

. Karambis’ten batıya doğru gidildiğinde ise adını 

Phriksos’un oğlundan alan Kytoros (Gideros Koyu)’a gelinmekteydi
16

. 

Eskiden Sinopelilerin empoiumu olan Kytoros, Amastris kentini oluşturan 

dört yerleşimden biriydi
17

. Strabon Amastris kentini oluşturan diğer 

yerleşimleri ise şöyle sıralamıştır: Sesamos, Kromna ve Tieion/Tios
18

. 

Herakleia Pontike tiranı Dionysios’un karısı olan Amastris
19

, Kytoros, 

Kromna ve Tieion yerleşimlerini Sesamos ile birleştirerek Amastris kentini 

kurmuştur
20

. MÖ. 284 yılında kraliçe Amastris Klearkhos II ve Oksathares 

adlı oğulları tarafından öldürülünce, Lysimakhos suçluları cezalandırarak 

kentin yönetimini komutanlarından Eumenes’e
21

 vermiştir
22

. Genç Plinius 

(epist. X. 98) Amastris kentindeki yapılar ve büyük meydandan etkilenerek 

kentin güzelliğinden bahsetmiştir. Strabon (XII. 3. 8), Amastris kentinden 

ayrılan Tieion yerleşiminden bahsederken, Pergamon Krallığı’nın kurucusu 

Philetairos’un doğum yeri olması dışında önemsiz bir yer olduğunu 

belirtmiştir
23

. Tieion kentinden sonra ise Paphlagonia Bölgesi’nin en önemli 

yerleşimlerinden biri olan Herakleia Pontike kentine ulaşılmaktaydı. Antik 

yazarlar kentin kurulmasıyla ilgili farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Buna 

göre: Ksenophon (Anab. VI. 2. 1) burasının Mariandynlerin topraklarında 

kurulmuş Megara kolonisi olduğunu ifade etmiştir
24

. Strabon (XII. 3. 4) 

kentin Miletoslular tarafından kurulduğunu, Miletosluların yörede yaşayan 

Mariandynleri köle olarak sattıklarını belirtmiştir. Pausanias (V. 26. 7) ise 

kentin Megaralıların kolonisi olduğuna değinmiş, ayrıca Boiotia’daki 

                                                     
14 Strab XII. 3. 10; Mela I. 104; Arr. periplus XIV. 2. Skylaks (Periplous 90) sözü 

edilen yerleşimlerden Kinolis’in ve Karambis’in de kent olduğunu 

bildirmiştir. 
15 Ayrıca bk. Cramer 1971, 225. 
16 Hom. Il. II. 853; Strab. XII. 3. 10; Plin. nat. VI. 2. 5; Mela I. 104. 
17 Strab XII. 3. 10; Apoll. Rhod. argon. II. 942; ayrıca bk. Jones 19712, 148. 
18 Strab XII. 3. 10. 
19 Kraliçe Amastris aynı zamanda Büyük İskender ile savaşan Pers İmparatoru 

Dareios III Kodomannos’un erkek kardeşi Oksyathros’un kızıdır (Memnon 

IV. 4; Ps.-Scymnus 964-967). 
20 Strab XII. 3. 10; Memnon IV. 4; Ps.-Scymnus 962-967  
21 Eumenes, Pergamon Kralı Philetairos’un kardeşidir (IG XI 4, 1107; Hansen 

1947, 16 vd.). Athenaios (XIII. 38) Pergamon Kralı Philetairos’un annesinin 

Paphlagonia doğumlu Boa adlı bir auletrides (aulos çalgıcısı) olduğunu bunun 

yanı sıra kurtesanlık yaptığını aktarmıştır. 
22 Pomp. Trog. prolog. 16 = Iust. XVI. 3. 31; ayrıca bk. Arslan 2005, 108. 
23 Ayrıca bk. Hansen 1947, 16. Pomponius Mela (I. 104) Tieion’un Sinopelilerin 

kolonisi olduğunu belirtmiştir. 
24 Ayrıca bk. Arr. periplus XIII. 3. 
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Tanagra’dan da yerleşimcilerin geldiğini söylemiştir. İyi bir limana sahip 

olan Herakleia Pontike kenti stratejik konumu ve ticari kapasitesinden dolayı 

güçlenmiş, Khersonesos (Sivastopol) ve Kallatis (Mangalia) kolonilerini 

kurmuştur
25

. Özgür bir kent olan Herakleia Pontike’nin yönetimi, tiran 

Dionysios’un ölümünün ardından, tiranın eşi Amastris’in eline geçmiştir. 

Kraliçe Amastris’in Büyük İskender’in komutanlarından olan Lysimakhos ile 

evlenmesinden sonra Lysimakhos kentin hâkimi olmuştur
26

. MÖ. 281 

yılındaki Korupedion Savaşı’nda Lysimakhos öldürülünce kent tekrar 

özgürlüğüne kavuşmuş ve Hellenistik Dönem boyunca özgürlüğünü 

sürdürmüştür. Filozof Timokrates, platonik filozof Herakleides ve vatansever 

tarihçi Memnon Herakleia Pontike’nin yetiştirdiği önemli kişiler arasında yer 

almıştır
27

.  

Birçok küçük kısma ayrılan Paphlagonia’nın iç bölgeleri, aynı Pontos 

Bölgesi’nde olduğu gibi yerel bir karakteristiğe sahiptir. Dağlarda yaşayan 

kavimler veya tarımla uğraşan küçük topluluklar küçük köylerde ya da kırsal 

yerleşimlerde yaşamışlardır. Bu bakımdan Hellenistik yerleşim 

organizasyonlarından etkilenmemiş gibi gözükmektedir
28

. Burada Parthenios 

Nehri’nden Halys’e kadar uzanan, oldukça yüksek ve ulaşımı zor olan 

Olgassys (Ilgaz) Dağları bulunmaktaydı. Paphlagonialılar bu dağ silsilesinin 

her tarafına tapınaklar inşa etmişlerdir
29

. Olgassys Dağı’nın kuzeyinde 

Blaëne; kuzey doğusunda da Domanitis adlı oldukça verimli araziler 

bulunmaktaydı. Zira Amnias (Gök Irmak) Nehri Domanitis’i boydan boya 

aşarak yörenin sulanmasını sağlamıştır
30

. Strabon (XII. 3. 40) burasının IV. 

Nikomedes ile Mithradates VI Eupator’un ordularının savaştığı yer olduğunu 

bildirmiştir
31

. Mithradates’i yenilgiye uğratan Pompeius’un MÖ. 63 yılında 

bölgede yaptığı değişiklerin ardından -sözü edilen iki yöreyi de içine alan- 

Pompeiopolis (Taşköprü) kenti kurulmuştur.  

Olgassys Dağları’nın Sinope arazilerine bakan ormanlık yamaçlarında 

Kimiata adlı müstahkem bir kale bulunmaktaydı. Burası Kimiatene yöresinin 

sınırlarına dâhil olup, MÖ. 301 yılında Mithradates Ktistes tarafından ele 

geçirilmesinin hemen ardından harekât üssü olarak kullanılmıştır. Böylelikle 

                                                     
25 Strab. XII. 3. 4; ayrıca bk. Arslan 2005, 100. 
26 Strab. XIII. 4. 1; App. Syr. 62; Pomp. Trog. prolog. 17= Iust. XVII. 21; Polyain. 

Strat. IV. 9. 4; Euseb. chron. I. 234-235; ayrıca bk. Arslan 2005, 100 vd. 
27 Strab. XII. 3. 1; Philostr. soph. 536. 
28 Magie 1950, 188. 
29 Strab. XII. 3. 40; ayrıca bk. Cramer 1971, 235. 
30 Strab. XII. 3. 40; ayrıca bk. Marek 2010, 405. 
31 Sözü edilen savaş hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Sall. Hist. IV. 69. 11; Liv. 

perioch. 76; Memnon XXXI. 1; Flor. epit. I. 40. 6; Pomp. Trog. prolog. 

38=Iust. XXXVIII. 3. 8; Auct. Liber de Vir. ill. 76. 2; Eutr. V. 5. 2; Oros. hist. 

VI. 2. 2; ayrıca bk. Arslan 2007, 130 vdd.  
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Kimiatene yöresi Mithradates Hanedanlığı’nın filizlendiği yer olarak önem 

kazanmıştır
32

. Yörenin kuzeyi Amnias Nehri’yle sulanmasından ve engebesiz 

olmasından dolayı hem mümbit hem de kalabalık nüfusluydu
33

. Olgassys 

Dağları’nın güney kısmında ise Gangra (Çankırı) yer almaktaydı. 

Byzantionlu Stephanos (Ethnika III. 8 ‘Γάγγρα’)’un Aleksandros 

Polyhistor’dan alıntıladığı bilgilere istinaden kentin adının keçi manasına 

geldiği ve kaybettiği keçisini burada bulan bir çoban tarafından kurulduğu 

ileri sürülmüştür. Bu yerleşimde, yörenin hâkimi Morzios’un sarayı ve bir 

kale bulunmaktaydı
34

. Strabon (XII. 3. 41) tarafından Bithynia sınırına yakın 

bir yerde olduğu ifade edilen Timonitis ise Galat şefi Gaizatoriks’in yöresi 

olarak anılmaktaydı. Daha sonra Marmolitis, Sanisene ve Potamia bölgerinin 

Paphlagonia’nın iç kesiminde bulunduğu aktarılsa da bu yerleşimler hakkında 

detaylı bilgi bulunmamaktadır. 

Paphlagonia Bölgesi’nin kıyı bölgesindeki geçim kaynaklarının ve ticari 

faaliyetlerin başında balıkçılık gelmekteydi. Antik yazarlara göre irili ufaklı 

birçok ırmağın Pontos Eukseinos’a dökülmesi, bu denizin suyunun diğer 

denizlerinkinden daha tatlı olmasını sağlamıştır
35

. Bu sayede her türden balık, 

sözü edilen denizde kolaylıkla beslenebilmiş ve hızlıca büyümüştür. Plinius 

(nat. IX. 47)’a göre buradaki balıklar, bir günde gözle görülebilecek derecede 

irileşmiştir. Palamudun yanı sıra orkinos (ton balığı)
36

 adlı balık türü de 

yoğun şekilde yakalanmıştır
37

. Pontos Eukseinos’un aranan mahsullerinden 

biri de hamsidir. Hamsi sürüleri kış aylarında kuzey ve güney sahillerinin sığ 

ve sıcak bölgelerine sığınmıştır. İlkbaharda ise yumurtlamak amacıyla 

kuzeye Azak denizine doğru göç etmiştir. Hamsi yiyerek beslenen 

uskumrular ise ilkbaharda Pontos Eukseinos’ta avlanmalarına rağmen kış 

aylarında sığınak olarak Propontis’e çekilmiştir. Orkinos sürüleri de 

ilkbaharda Pontos Eukseinos’a girmiş ve her yere yumurtlamıştır. Orkinoslar 

sağ gözleriyle daha iyi görmekteydiler, bu sebeple sağ kıyılardan sol kıyılara 

doğru hareket etmişlerdir
38

. Bunun dışında kalkan, tekir
39

, torik, dilbalığı, 

                                                     
32 Strab. XII. 3. 41; App. Mithr. 9; ayrıca bk. Kaygusuz 1983, 59 vd. 
33 Cramer 1971, 235. 
34 Liv. XXXVIII. 26; Strab. XII. 3. 41; ayrıca bk. Cramer 1971, 237. Gangra’nın 

hemen yanında ise muhtemelen Germanicus’un onuruna kurulmuş olan 

Germanikopolis yerleşimi bulunmaktaydı (Iustinian. Nov.. XXIX. 1). 
35 Aristot. hist. an. VII(VIII). 13; Sallust. Hist. III. 65; Plin. nat. IX. 19-20; Val. 

Flac. IV. 717-725 dn. 3; Arr. periplus VIII. 3-4; Philostr. de Imag. I. 13. 6-7; 

Amm. Marc. XXII. 8. 46. 
36 Ayrıca bk. Aristot. hist. an. VII(VIII). 13; Ael. Anim. IX. 42; Philostr. de Imag. 

I. 13. 7. 
37 Magie 1950, 1075 vd. dn. 20. 
38 Aristot. hist. an. VII(VIII). 12. 597a; 13. 598a; Plin. nat. IX. 18-20; ayrıca bk. 

Ath. Deip. VII. 301 e; 303 c; d. dn. 7 g. 
39 Ath. Deip. III. 87; VII. 77. 
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mürekkep balığı, kaya balığı, sardalya ve istiridye etc. gibi deniz canlıları 

Pontos Eukseinos’ta yaşamıştır. Küçük yunusların ve fokların dışında 

balıklar için tehlike oluşturabilecek deniz canlıları ise buraya girmemiştir
40

. 

Pontos Eukseinos’a kıyısı olan Sinope Kenti’nin limanları yalnızca ticari 

amaçla işletilmemiş aynı zamanda balıkçılık için de kullanılmıştır. Strabon 

(VII. 6. 2; XII. 3. 11; 19)’a göre özellikle palamut avıyla ün kazanmış olan 

Sinope sözü edilen balığın yakalanmasında ikinci sırada yer almıştır
41

. Bu 

balık türü Maiotis bataklıklarına yumurtalarını bıraktıktan sonra Pontos 

Eukseinos’un güney kıyılarında -doğudan batı istikametine doğru- göç 

etmiştir. Bu nedenle ilk olarak Trapezos ve Pharnakeia ahalisi tarafından 

tamamen olgunlaşmadan yakalanmıştır. Doğal göçlerine devam eden palamut 

sürüleri daha sonra Sinope’de avlanmıştır. Yakalandıklarında artık istenilen 

boyutlara erişmiş olan balıklar, burada salamura yapılarak satışa sunulmuş 

antik dünyanın ticaret pazarlarında oldukça rağbet görmüştür
42

.  

Paphlagonia Bölgesi’nde nehir balıkçığının da yaygın olduğu 

anlaşılmaktadır. Aristoteles (Mir. Ausc. 73-74) Paphlagonia’daki ve 

Herakleia Pontike’deki nehir kıyılarında ve sulak arazilerde toprağın 

kazılmasıyla balık yakalandığını söylemiştir. Bu balık türü sular çekildiği 

zaman nemli toprakta yuva yapmış ve bu yuvalarda büyümüşlerdir. Bu 

balıklar avlanırken toprak ne kadar derin kazılırsa balığın kalitesi o kadar 

artardı. Eudoksos’un düşüncelerine dayanan Strabon (XII. 3. 42), hiçbir 

lokalizasyon belirtmemekle birlikte Paphlagonia’nın herhangi bir yerinde 

kuru toprağın kazılması halinde canlı balık bulunacağını ifade etmiştir
43

. 

Plinius (nat. IX. 83. 178) da Lykos Nehri’nin denize döküldüğü yerde 

çamurun içindeki yumurtalardan çıkan balıklardan bahsetmiştir
44

. 

Paphlagonia Bölgesi orman ürünleri ve kerestesiyle ünlüydü. Sinope 

Kenti’nin nemli iklime sahip yüksek yamaçları gür ormanlarla kaplıydı. Bu 

                                                     
40 Aristot. hist. an. VII(VIII) 13. 24-33 598a; 1-5 598b; Polyb. IV. 50. 3; Plin. nat. 

IX. 18- 20; Ael. Anim. IX. 42; Amm. Marc. XXII. 8. 47; Philostr. de Imag. I. 

13. 6-10; ayrıca bk. Magie 1950, 1075 vd. dn. 20; King 2008, 38; Arslan 

2010, 412 vdd. 
41 Ayrıca bk. Ath. Deip. III. 118 c; VII. 307 b. 
42 Strab. VII. 6. 2; XII. 3. 11; 19. Strabon (ibid.)’a göre palamut sürüleri 

Sinope’den sonra Byzantion’a hareket ederlerdi. Bu balık türünün üçüncü kez 

fakat en yoğun şekilde avlandığı yer burasıydı. Yolda avlanması nedeniyle 

sayılarının giderek azalmış olması gereken palamutlar elle bile yakalanabilir, 

yakalamak için girişimde bulunulmamasına karşın karaya vururlardı (Dion. 

Chr. Orat. XXXIII. 24). 
43 Ayrıca bk. Ath. Deip. VIII. 2. 
44 Suyun dışında uzun süre yaşayabilen çamur balıkları, kurak bölgelerde çukurlar 

açarak üremiş ve bunu topraktaki nem aracılığıyla gerçekleştirmişlerdir. Bu 

özelliklerinden dolayı Plinius (nat. IX. 83. 178) sözü edilen balıkların adeta 

bir köstebek gibi yaşadıklarını belirtmiştir. 
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ormanlık alanların içerinde meşe, kayın (karaağaç), akağaç ve dişbudak etc. 

gibi ağaçlar yetişmiş, Bu ağaçlardan elde edilen kereste ise gemi yapımı ve 

mobilya üretimi için kullanılmış, hem hammadde olarak hem de işlenmiş bir 

şekilde dış pazarlara satılmıştır
45

. Kytoros kentinin ise her yanı şimşir 

ağaçlarıyla kaplıydı
46

. Büyük bir ağaç türü olmayan şimşir, soğuk iklime 

sahip engebeli yerlerde yetişmiştir. Yaprakları yaban mersinini anımsatan bu 

ağaç türü sert, pürüzsüz ve solgun renkli kerestesiyle oldukça değerli 

sayılmıştır
47

. Plinius (nat. XVI. 28. 70-71)’a göre üç çeşit şimşir ağacı vardı: 

bunlardan ilki, diğer şimşirlere nazaran daha iri ve uzun olan Galat 

şimşiriydi; ikincisi nahoş bir koku yaymaktaydı. Theophrastos (hist. plant. 

III. 15. 3-5) da bu türün Korsika’da yetiştiğini ve kötü koktuğunu, oradaki 

balların tadının acı, kokusunun ise şimşir gibi olduğunu belirtmiştir. Üçüncü 

tür ise Kytoros civarında yetişen yabani şimşirdir. Dayanıklılığıyla ün 

kazanmış olan bu şimşir türünün, ateşe karşı bir demir kadar dirençli olduğu 

ileri sürülmüştür. Catullus (IV. 13. 10-20) da Amastris’in yüksek yamaçlarını 

kaplayan şimşir ağaçlarından dolayı kentin yeşil göründüğünü belirttikten 

sonra Kytoros’un yamaçlarındaki şimşir ağaçlarından yapılmış bir sandalı 

övmüştür. 

Strabon (XII. 3. 40), Pompeiopolis yakınlarında bulunan 

Sandrakourgion/Sandrakourgeion Dağı’ndan çıkarılan arsenik sülfat 

mineralinin yörenin önemli geçim kaynağı olduğunu belirtmiştir. Bu mineral 

medikal amaçlı olarak ya da kırmızı ile turuncu renkte boya elde etmek için 

kullanılmış ve büyük ihtimalle dış pazarlara satılmıştır. Dağın kazılması 

neticesinde büyük mağaralar oluşmuştur. Mültezimler tarafından işletilen 

madenlerde tüccarlardan satın alınan köleler çalıştırılmıştır. İşin ıstırabından, 

madenden yayılan zehirli ve kötü kokudan dolayı madende çalışan köleler 

kısa sürede ölmüştür. Dahası madenin verimsiz olması, gelişigüzel 

kullanılması ve çalışanların ölmesi nedeniyle işçilerin sayısı 200 ü 

geçmemiştir
48

. Dolayısıyla Paphlagonia’da madencilik her ne kadar geçim 

kaynağı olarak görülmüş olsa da önemli bir ticaret kalemi haline 

gelememiştir. 

Uygun iklimi, verimli arazileri ve bu toprakların, yanından geçen nehirler 

sayesinde sulanabilir olması Paphlagonia Bölgesi’nde tarım ve hayvancılığın 

                                                     
45 Ksen. Anab. VI. 4. 4; Theophr. hist. plant. IV. 5. 3; 5. krş. Plin. nat. XVI. 59. 

137; ayrıca bk. Magie 1950, 184. 
46 Strab XII. 3. 10; Apoll. Rhod. argon. II. 942; ayrıca bk. Jones 19712, 148.  
47 Theophr. hist. plant. III. 15. 3-5; Plin. nat. XVI. 28. 70-71. 
48 Ayrıca bk. Magie 1950, 187; Cramer 1971, 237; Baran 2002, 819 vdd. Yapılan 

tetkiklerin sonucunda Küre Dağları etrafında sülfit, kömür ve bakır cürufları 

bulunmuştur. Bu durum söz konusu coğrafyada daha önceden bu madenlerin 

çıkarılmış olabileceğine işaret etmektedir (De Jesus 1980, 21 vd.; Wagner-

Öztunalı 2000, 63; Çakır et al.2006, 124 vdd.) 
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önemli üretim ve ticaret kolu olmasını sağlamıştır. Özellikle kıyı kesimlerde 

tarımsal üretimin daha yaygın olduğu anlaşılmaktadır. Sinope arazilerinin 

tarıma elverişli olması sayesinde tüm topraklar ekilip-biçilerek 

değerlendirilmiştir. Yörede yetiştirilen ürünlerin mısır
49

, zeytin
50

, kabuklu 

yemiş
51

, incir, nar ve şeftali
52

 olduğu anlaşılmıştır. Herakleia Pontike 

yakınlarında bulunan Akonai yerleşiminde ise bol miktarda aconitum 

(kurtboğan otu) bitkisi yetişmekteydi. Bu bitkinin tıbbi amaçlarla üretildiği, 

işlendiği ve dış pazarlara dahi satıldığı anlaşılmaktadır. Herakleia tiranı 

Klearkhos’un hoşlanmadığı insanları çok zehirli olan bu bitkiden üretilen bir 

içecekle zehirlediği de anlatıla gelmiştir
53

. Bölgenin iç kesimlerinin ise kıyı 

bölgeleri gibi verimli olmadığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen iç bölgelerde 

yetişen ürünlerin de dış pazarlarda alıcı bulduğu anlaşılmaktadır. 

Hermippos’tan alıntı yapan Athenaios (Deip. I. 49), yörede badem 

ağaçlarının yetiştiğini ifade etmiştir. Gangra civarında ise Roma’da oldukça 

rağbet edilen ve mattianialı adıyla anılan elma çeşidiyle yarışabilecek 

kalitede elmalar yetiştirilmiştir
54

. Plinius (nat. XXI. 44. 74) da Herakleia’da 

bal üretildiğini ve bu balın yıllandıkça zehirli hale geldiğini söylemiştir
55

. 

Quintus Smyrnaeus (VI. 470-475) da Paphlagonia Bölgesi’nin şaraplarıyla 

ünlü olduğunu ifade etmiştir. Bölge tarımsal üretimde olduğu kadar 

hayvancılıkta da gelişmiştir. Paphlagonialılar, yetiştirdikleri atlar, katırlar ve 

keçilerle ün kazanmıştır
56

. Bölgenin kekliklerin de antik dünyada oldukça 

ünlü olduğu bilinmekteydi
57

.   

Sonuç olarak Paphlagonia, birçok krallığın tarih sahnesine çıktığı, daha 

sonraki süreçte ise çeşitli devletlerin mücadele ettiği saha olarak ön plana 

çıkmaktadır. Pontos ve Bithynia bölgeleri arasında olmasından ve önemli 

                                                     
49 Plin. epist. X. 27. 
50 Strab. II. 1. 15; XII. 3. 11-12. 
51 Ath. Deip. II. 53 b dn. a-54 b. 
52 Theophr. hist. plant. IV. 5. 3. 
53 Ath. Deip. III. 29. Klearkhos’un bu huyunu bilenlerin ise zehirlenmelere karşı 

panzehir olarak kullanılan sedef otunu (ῥυτή) yemeden evden çıkmadıkları 

rivayet edilmiştir. Ayrıca bk. Memnon I. 1-5. 
54 Ath. Deip. III. 23. Mattianialı adıyla anılan bu elma türünün Alp Dağları’nın 

eteklerinde kurulmuş olan Aquileia yakınlarındaki bir köyden geldiği 

söylenmiştir. 
55 Bu balın hangi çiçekten yapıldığının uzmanlar tarafından açıklanamadığını 

belirten Plinius (nat. XXI. 44. 74), balın yapıldığı çiçeğin aegolethron 

(keçiboğan otu [αἰγόλεθρος]) olduğunu belirtmiştir. Sözü edilen çiçeğin 

Athenaios (Deip. III. 29)’un bahsettiği aconitum (kurtboğan otu [ἀκόνιτον]) 

ile aynı bitki olması muhtemeldir. 
56 Hom. Il. II. 851-853; Strab. XII. 3. 25; Liv. XXXVIII. 18; Steph. Byz. Ethnika 

III. 8 (Γάγγρα). 
57 Plin. nat. XI. 70. 184; Ael. Anim. X. 35; XI. 40. 
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geçiş güzergâhları üzerinde bulunmasından dolayı Paphlagonia siyasi olduğu 

kadar ekonomik ve stratejik açıdan da önem arz etmiştir. Bu güzergâhlardan 

ilki Propontis’ten başlayıp, kıyı şeridiyle Pontos’a varılmasını sağlamıştır
58

. 

İkinci güzergahta ise Bithynia’dan geçilmiş, Amnias ve Halys Nehirleri’nin 

aşılmasıyla Pontos’a ulaşılmış, daha sonra ise Euphrates’in yukarı havzasına 

ve Armenia’ya kadar gidilebilmiştir. Diğer bir güzergâh ise Pontos’tan 

Paphlagonia’ya, oradan Kappadokia ve Kilikia’ya değin uzanan kara yoludur. 

Ticari açıdan elzem olan bu rotalar bölgeye sahip olan güçlerin maddi 

dayanağını oluşturmuş, bölgede yetiştirilen ürünlerin dış pazarlara 

açılabilmesini sağlamış, nitekim bölge antikçağ ticaret alanları arasında 

önemli bir konuma kavuşmuştur. Balıkçılık, tarım, hayvancılık ve ormancılık 

yöre halkının geçim kaynağı olsa da liman kentleri ve ticari yol güzergahları 

üzerinde yer alması nedeniyle antikçağ Küçük Asya’sının ticari potansiyeli 

en yüksek bölgeleri arasında yer almış ve üzerinde yaşayan halklara ve 

kurulan devletlere büyük nimetler sunmuştur.  
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nurhantoguc@gmail.com 

1.Introduction  

The outbreak of COVID-19 has brought an additional burden on 

emerging markets’ debt service, jeopardizing economic growth and 

sustainable development. Before the outbreak of the virus, foreign currency 

denominated emerging market debt increased in an era of FED's 

''Quantitative Easing'', following the 2008 crisis.  

 Between late 2008-mid 2014, FED injected the markets some 4.4 trillion 

dollars with a ''weak dollar & zero interest rate'' policy to stimulate the US 

economy. However, those liquidity injections rushed into the emerging 

markets rather than stimulating the US economy. Subsequently, rates 

declined globally and emerging economies took advantage of the ‘’low rates 

and weak dollar’’ and increased borrowing in foreign currency terms. As a 

result, emerging market currencies gained value or depreciated at lower 

speed against the US dollar. FED’s liquidity injections also created bubbles 

in both equity and real estate markets in Emerging markets.  

 However, FED's recent COVID 19 related quantitative easing, had an 

opposite impact on emerging market (EM) currencies compared to 2008 

crisis as the EM currencies experienced sharp declines against the dollar 

contrary to 2008 crisis era. This study analyses the possible impact of 

COVİD-19 on emerging market debt and currencies and reviews the possible 

solutions to ease the burden of pandemic on emerging markets. The FED and 

IMF is not likely to address such problems since FED will have difficulties 

dealing with domestic issues of US economy while IMF’s intentions and 

institutional reform policies raises doubts about its ability to outcome the 

pandemic.  

 Given the circumstances, the study concludes with some policy 

recommendations for emerging market governments. The paper contributes 

to the literature in an empirical way as it is a pioneer work in addressing the 

upcoming EM exchange rate and debt problem. The paper identifies and 

discusses the EM debt problem, offers unconventional, unorthodox solutions 

and policy recommendations for EM decision makers to prevent catastrophic 

economic outcomes following the pandemic. 
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1.1. Literature Review 

Carstens and Shin (2019) showed that, EM economies depend on foreign 

capital through several channels: The capital channel consists of capital 

inflows through FDI and portfolio investments. As more emerging markets 

finance current account deficit with  ''hot money'' (portfolio inflows), the 

more they will be expose to dollar shortages.  

The emerging market's (EM) dependence on external financing increased 

during the FED's quantitative easing, following the 2008 crisis. This 

dependence had always been a problem since the 1980s as emerging 

economies adopted neoliberal policies. Neoliberal policies allowed free flow 

of capital in terms of FDI/portfolio inflows into EMs. Instead of benefiting 

the EMs capital markets, sudden rise or drop in these capital flows increased 

the vulnerability in EM currencies, exacerbating the currency depreciation 

during EM crisis since 1980s and subsequently created bubbles in both equity 

and real estate markets of emerging economies following the 2008 crisis. Due 

to COVID 19 outbreak, foreign investors left emerging economies, rushed  

back to a safe heaven in dollar-denominated assets.  

 Hevia and Neumeyer (2020) indicated that COVID-19 pandemic reduced 

access to dollars, as the forex inflows through exports, tourism revenues and 

worker remittances dissapered for emerging markets. Besides, portfolio 

outflows are likely to add to EM's dollar liquidity problems.  

 As per Baldwin and Mauro (2020), the COVID-19 had a massive impact 

on the development prospects, current accounts and exports. Subsequently, a 

sudden stop in the US dollar in USD inflows and USD shortage is being 

experienced by EMs. 

 FED is not likely to provide solution to emerging markets’ dollar 

liquidity needs and it makes decisions selectively (Yeyati 2020).  

2.COVID-19 And Emerging Markets 

2.1.Emerging Markets And Dollar Liquidity  

In March, 39 central banks including the Emerging markets’ cut interest 

rates and eased bank lending due to pandemic. FED swapped 14 major 

economies along with some EMs, amounting to 500 billion USD at a global 

scale. Meanwhile, some emerging markets have got only repo facilities while 

some other EM central banks borrowed dollars against US dollar treasury 

bonds. Non American bank holdings of dollar amounted to 12.3 trillion 

dollars. The FED provided cross-border liquity fast, but it may be short in 

liquidity due to massive domestic needs. FED balance sheet was at 4 trillion 

dollar prior to the pandemic, is now 7 trillion dollars and likely to reach 10 

trillion dollars at the end of 2020. 
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 Majority of global financial activity is conducted in dollars and moves 

through the SWIFT system. China introduced an alternative system called 

CHIPS with daily transaction volume of 1.5 trillion dollars a day. As the 

global US dollar shortage continues, some EMs may switch to CHIPS. That 

could start a de- dollarisation and escape the sanctions or manipulations 

imposed by dollar based global financial system. Cripto currencies issued by 

the state run central banks, could also provide an exit for EMs to replace the 

US dollar as the reserve currency. Global de-dolarization will make it 

impossible for the current global financial system to financially strangle the 

EM economies.  

One of the critical points in dollar based global financial system is that, 

EMs will be kept in the middle income trap, unless there is a structural 

reform in global financial system. The corona virus is likely to force 

governments to put national well beign of the ordinary people over profits. 

That will eventually result in EM governments dropping dollars and trading 

with own currencies. 

2.2.Emerging Market’s External Debt   

 Initially, EM's used monetary policy tools to stimulate the economy since 

the start of the pandemic. But it resulted in a sharp decline of EM currencies, 

while increasing the value of the EM debt denominated in dollars. Total debt 

for the 30 largest emerging markets amounted to 70 trillion dollars, 

representing a rise of 168% over the last 10 years while 100 billion dollar of 

foreign capital has been withdrawn since the beginning of the crisis. Under 

these circumstances, servicing a debt, mostly denominated in foreign 

currency will be difficult. 

   In addition to slowing GDP due to economic lock down, export oriented 

EMs will suffer since global trade is likely to fall by 30%. Tourism 

dependent and oil producing EMs are likely to suffer even more while the 

lack of capital inflows will pressure EM currencies further down.  

  EMs have half of the world’s population, mostly employed in micro 

businesses, could not function with the economic lock down. Therefore, the 

economic pain from the virus could be especially severe for emerging 

markets, where most of the population work in informal jobs for low pay and 

no social safety net. EMs contribute around 60%-70% to global growth, slow 

down in EMs will have spill over effects on global growth. 

  The main reasons for EM debt are: excessive Debt to GDP ratio along 

with high interest payments, low tax revenue due to economic lockup, in 

addition to the heavy reliance on foreign capital. In order to find a way out of 

debt crisis, EMs must have a higher rate of GDP growth and/or lower interest 
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rate on public debt, or endure a physical pain of increasing taxes or cutting 

public spending. Issuing money by the central banks or defaulting on the 

debts, restructuring, rescheduling interest payments are among other options. 

None of which are neither feasible, nor savior since the EMs have limited 

monetary sovereignty. Given the global financial system, EMs face three 

options in reality: ‘’Cut, Print or Default’’If EMs choose to cut public 

spending, they have to deal with social caos, if they choose to print money; 

they will have to deal with inflation. If they default, they will be punished 

with doubling the debt and cut access to foreign capital. 

3. COVID-19 And IMF’s Role 

The FED assumed the provider of the cross-border liquidity role for 

world’s central banks. Following the 2008 crisis, FED provided support to 

the central banks of developed markets. Currently, FED reacts to the 

pandemic crisis through swap and repo lines. But, a collateral is required to 

borrow through repo line, which makes repo line a inferior option compared 

to a swap line.  

 While central banks are providing immediate cash relief, emerging 

markets without the buyer of last resort type of central banks are forced to go 

to IMF. Given the pandemic, estimates of the IMF for the financing needs of 

emerging economies stood at 2.5 trillion US dollars. Out of 189 IMF 

members, more than 100 have applied for financial assistance. The Fund has 

doubled its lending to $100 billion while the World Bank has offered 160 

billion dollars for health infrastructure.  

  More than half of the world economies (100 out of 189) have been 

forced to apply for the IMF funding. Hence, the IMF is singled out as the 

lender of last resort to deal with the EM’s dollar shortages. Currently, IMF 

offers three liquidity solutions: Short-Term Liquidity Facility,  The Flexible 

Credit Line and Precautionary Liquidity Line.  The Short-Term Liquidity 

Facility was set up in April to deal with the pandemic related liquidity crisis. 

The Flexible Credit Line was introduced in 2009, offers unlimited access, 

based on a pre-qualification criteria. The Precautionary Liquidity Line was 

set up in 2011, has conditionality and pre-qualification criteria and limited in 

size.  

   Given the circumstances, IMF acts as the ‘’lender of last resort’’. 

However, effectiveness of IMF is questioned as it’s lending is conditioned on 

prerequisites and since the disbursement of liquidity process is slow.  

   Besides, IMF itself needs an institutional reform through 

recapitalization of the new SDR allocation and quota reform along with 

imposing less conditionality and double standards, since it has been criticized 
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heavily in the past for its prescriptions to EMs. The global financial order is 

also criticized for benefiting developed markets and imposing hard 

conditionality on the emerging market economies. 

4.COVID-19 And Global Growth: 

 Although FED is not likely to consider rate hikes until 2023, emerging 

market bond yields rose to their highest levels since 2008, while the yields on 

developed market bonds have gone to the opposite direction with negative 

yields, with the pandemic.  

  US economy’s Debt/GDP ratio was 60% in 2006. Following the FED’s 

reaction to 2008 crisis, US become more indebted before the pandemic, as 

the Debt/GDP ratio reached 106%. Japan had a debt ratio of 237%, Italy had 

a ratio of 133%, Canada 88%, and Singapore 109%. With Corona virus 

related spending, most developed market governments will not be able to 

fund services such as education, military spending and eventually have to 

raise taxes. The debt accumulated by these countries will slow economic 

growth even further while the FED’s COVID-19 related easing will only 

contribute to the world debt levels.  

  Developed markets are likely to deal with deflation through the 

mechanism of “Fisher’s Paradox”. Fisher argued that the high level of private 

debt and low level of inflation caused the great depression. Debtors forced 

going for distress selling through cutting prices to have urgently needed cash 

flows. That was done in large scale resulting in falling prices and deflation, 

taking GDP down. Run up of private debt caused 2008 crisis and today 

private debt is higher than 2008 levels. Therefore developed markets are 

likely to be on the brink of a debt deflation. With the Corona virus smashing 

both wages and profits in the US and global economies’ workers may default 

on their mortgages again. Corporate debt is already high and risks the 

bankruptcy. Bankruptcies are likely to cause a chain reaction, taking the 

banks down since the Corona virus has smashed both demand and supply 

side the economies. Money might be destroyed by both the debtor attempts to 

service debts, and by the collapse of the banking sector as almost all debts 

turned bad. Subsequently, developed markets with high debt burden and 

deflation will go through economic crisis.  

  There is no doubt that we’re in an extraordinary situation both in health 

and in economics. Therefore, applying ordinary IMF recepies are not likely 

to solve the extraordinary problems of the pandemic. Economic lock down is 

expected to have consequences; supply side is likely to come up soon with 

diversified supply chains, but demand side may not be ready any time soon. 

In addition, financing new projects will be difficult. Countries have to 

reinvent economic policies to prevent catastrophic outcomes. 
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  Pandemic may make governments more powerful, if the governments 

exhibit effective, people may demand more government in the economy. 

Subsequently, government interference into the economy to save mid and 

low income people may be a direct result of the pandemic.  

   Emerging markets are likely to have inflation, debt and exchange rate 

problems while developed markets are likely to have deflation, debt and 

growth problems.  

  Quantitative Easing (QE) policies may have different effects on 

developed markets and emerging market economies. In the former, the QE 

measures target to avoid deflation. But in emerging economies, they’re 

geared toward financial stability. Growth and financial stability will take 

priority over the concerns of inflation. Given the circumstances, the virus is 

likely to change global financial order for the benefit of the global growth.  

5.Conclusions And Policy Recommendations  

 It is important to discuss the policies that emerging market governments 

can consider addressing the upcoming debt challenges and growth problems. 

This study offers alternative policy recommendations to the decision-making 

process of EMs before the liquidity problem turns into a solvency crisis.  

 Predictably, EMs need to focus on domestic consumption and production 

of import substitutes while aiming to reach technological production to 

prevent falling into the “middle-income trap.” That way, EMs can maintain a 

healthy balance between domestic stability and a strong global reach. 

5.1.Policy Reccomentations for EM decision makers; 

1.The EM economies are likely to be forced into the rate hikes to attract 

urgently needed dollar liquidity. But, governments should refrain from this, 

perhaps delay the treasury borrowing in foreign exchance, until dollar 

depreciates from historical highs against the EM currencies, which should 

take place shortly, since FED announced no rate hikes before 2023.  

2. Capital controls may be used in addition to monetary easing as a 

measure to tighten hot money outflows. Capital controls may cut off EMs 

from SWIFT based international financing. However, CIPS based 

international financing may not be as risky as SWIFT based financing since it 

may not be as rigid.  

3. EM governments should consider dropping the US dollar in foreign 

trade and adopt trading in local currencies through bilateral agreements to 

reduce the EM's need for dollar liquidity.   

4. Other options include using forex or gold reserves as an internal source 
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of funding. EM economies should coordinate effort to make payments of 

foreign currency debt in local currencies. That will stop the speculative 

currency attacks on EM currencies.  

5. EM central banks in the Middle East and Asia held about 10 trillion 

dollars (half of the global total of 22 trillion dollar) in foreign reserves and 

sovereign wealth funds globally. These funds could be used as emergency 

funding. But low oil prices and lack of demand is likely to hurt oil-producing 

EMs, drawing down their forex reserves, while reducing the size of their 

current account balances.   

6. EM economies should also consider regional financing arrangements 

from sources such as; BRICS Contingent Reserve Arrangement,  Arab 

Monetary Fund and Eurasian Fund of Stabilization and Development. 

7. Extraordinary times require extraordinary measures, EM governments 

may become more authoritative to prevent economies from crashing and 

become functional sooner than Western economies. Fixed Exchange rate 

regime along with payment of external debt in local currency is a must to 

consider for EMs. 

8. Reduce tax rates on income to stimulate growth of corporate profits, 

while raising taxes on luxury consumption to reduce deficits.  

9. Issue Corona Bonds to tap the domestic market. 

10. At a later stage, EM’s should consider fixing local currencies against 

gold, and trade with local currencies. 

11. Private sector should be held responsible for own external debt rather 

than lying the burden on governments with scarce liquidity. If there is a 

default risk for companies with large external debt burden, governments must 

nationalize such businesses before offering a resque from public funds.  

12. A new swap system is needed based on gold or other commodities. 
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1. Giriş 

Ekonomik, sosyal ve kültürel bir kavram olan yoksulluk gelişmiş ya da 

gelişmemiş tüm toplumları etkileyen önemli bir sorundur. İnsanlık tarihinin 

her döneminde var olan yoksulluk olgusunun tanımı modern anlamıyla 19. 

yüzyılda Booth ve Rowntree tarafından yapılmıştır. Mutlak yoksulluk olarak 

ifade edilen kavram bireylerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir 

düzeyine sahip olmaması şeklinde tanımlanmaktadır.(Linsley ve Linsley, 

1993: 70-72). 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yoksulluğun ölçümüne 

yönelik farklı yaklaşımlar da ortaya çıkmıştır. 1980’lere gelindiğinde 

küreselleşme sürecinin etkisini göstermesiyle birlikte sermaye hareketliliği 

yükselirken üretim yapıları esnek hale bürünmüştür. Belirli kesim giderek 

zenginleşirken ekonomilerde istihdamı artırmayan büyüme yaşanmaya 

başlamıştır. Toplumlarda gelir dağılımı dengesizliğinin çoğalması neticesinde 

yoksulluğun belirgin şekilde yükselmesi, sorunu geçmişe kıyasla daha da 

dikkat çeker hale getirmiş ve bu durum akademik araştırmalarda da yerini 

bulmuştur.  Bu dönemde dünya genelinde yoksulluk çalışmalarında artış 

yaşanırken benzer bir eğilim ülkemizde de görülmüştür. Türkiye’de 

yoksulluk çalışmalarına yönelik ilginin artmasının ana sebebi ülkede 

yoksulluğun yükselmesi ve yoksulluğun ortaya çıkardığı neticelerin 

ağırlaşmasıdır (Şentürk, 2009: 209). 

Çalışmanın amacı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 

Düzey 2 bölgelerinde görülen yoksulluk üzerinde etkili olduğu düşünülen 

temel ekonomik değişkenleri sorgulamaktır. Bu çerçevede Türkiye’de 26 

bölgenin 2014-2018 dönemine ilişkin verileri hazırlanarak, dinamik panel 

veri yöntemlerinden GMM-Sistem ile değişkenler arasındaki ilişki analiz 

edilmiştir. Çalışmada bölgelerdeki yoksulluğun temel belirleyicilerinden 

olduğu düşünülen alınan iç göç ve istihdam bağımsız değişken olarak yer 

almaktadır. Yoksulluk göç ilişkisine yönelik iki temel bakış açısı 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki yoksulluğun göçten kaynaklanması 

durumudur. İkincisi ise yoksulluğun, yoksul olanların hareket sahasını 
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sınırlandırdığı için göçe mâni olmasıdır. İlk düşünceye göre yoksullar gelir 

ve istihdam alanındaki yetersizliklerden kaynaklı olarak göç etmektedir. 

Ancak göç ettikleri yerde istihdam hızının göç hızının altında kalması söz 

konusu olur ise yoksullaşma daha da yükselecektir. İkinci düşünceye göre 

yoksullar göç etme maliyetini ekonomik olarak kaldıracak güce sahip 

olmadıkları için göç edememektedir (Şenses, 1999: 161; Güneş, 2009: 450). 

Birinci düşünceden hareketle Türkiye örneğinde yoksulluğun iç göç ve 

istihdam ile ilişkisini ele aldığımız çalışmada, panel veri yöntemiyle kurulan 

model neticesinde ulaşılan bulgular kavramsal ve görgül literatüre katkı sunar 

niteliktedir. 

Toplamda giriş ve sonuç kısmı hariç beş temel bölümden oluşan 

çalışmanın ilk bölümünde yoksulluk kavramı incelenmektedir. İkinci 

bölümde iç göç kavramı ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde Türkiye’de 

yoksulluk ve iç göç ilişkisi irdelenmektedir. Dördüncü bölümde literatürde 

yoksulluk ile göç, istihdam ilişkisini inceleyen çalışmalar hakkında bilgi 

verilmektedir. Beşinci bölümde ise çalışmanın metodolojisi aktarılmakta ve 

ekonometrik analiz yapılarak bulgular ortaya koyulmaktadır. 

2. Yoksulluk 

Yoksulluk, genel anlamıyla insanların hayatlarını sürdürebilme amaçlı 

olan gereksinimlerini gidermede yetersiz kalmaları şeklinde ifade 

edilmektedir. Günümüzde yiyecek ve içecek gibi zorunlu ihtiyaçların 

eksikliğine dayalı olarak ifade edilen yoksulluk tanımı artık tam olarak kabul 

görmemektedir Yoksulluk yalnızca ekonomik nedenlerden ötürü değildir. 

Aynı zamanda toplumdan soyutlanma ve toplum dışında bırakılmayı da 

kapsamaktadır (Marshall, 1999: 825). Shostak (1965) yoksulluğun kişisel bir 

deneyim olduğunu ve bunu yalnızca yoksul olanların anlayacağını iddia 

etmektedir. Yoksulluk geçmişe nazaran çok daha karmaşık biçimde 

incelenirken, kavramın ele alınış şekli de sınırlarının belirlenmesinde etkili 

olmaktadır. Yoksulluk ekonomik bir problem olarak ele alındığında 

müdahalelerin iktisadi yollarla gerçekleşmesi gerekirken, ekonomi dışında 

toplumsal bir problem şeklinde değerlendirildiğinde ise çözümü de buna 

uygun biçimde aranmalıdır. Yoksulluk kavramı yer ve zamana göre 

değişiklik gösterebilen ve bu yüzden de üzerinde ortak bir tanımlamanın 

olmadığı karmaşık bir olgudur (Drewnowski, 1977: 183). Olgunun çok yönlü 

yapısından kaynaklı olarak pek çok tanımı bulunmakta ve farklı yöntemlerle 

ölçülmektedir. Eğer yoksulluk insani yeteneklerden kaynaklı ise uygulanacak 

plan ve programlarda ona uygun bir yöntem seçilmelidir. Yoksulluk gelirden 

kaynaklı ise de bu durumu gidermeye yönelik politikalar belirlenmelidir. 

Yoksulluk türlerinin belirlenişinde de tıpkı tanımında olduğu gibi mutlak 

uzlaşı bulunmamaktadır. Yoksulluk türlerinin belirlenmesinde ve 

farklılaşmasında ele alınan kısıtlar, bakış açıları ve değer yargıları etkili 
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olmaktadır. Literatürdeki çalışmalarda kavrama farklı manalar yükleyen 

yoksulluk türleri bulunmaktadır. Mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk, objektif 

yoksulluk, sübjektif yoksulluk, fizyolojik ve sosyolojik yoksulluk genel 

olarak kabul gören yoksulluk türlerindendir. Bununla birlikte pek çok 

çalışmada başlıca yoksulluk ölçütü olarak mutlak ve göreli yoksulluğun 

üzerinde durulmaktadır (Foster, 1998; Bourguignon, 1999; Madden, 2000; 

Jolliffe, 2001; Misturelli ve Heffernan, 2008; Notten ve De Neubourg, 2011; 

Fritzell vd. 2015). Dünya Bankası tarafından geliştirilen mutlak yoksulluk 

kavramı, yoksulluğun ölçülmesi bakımından da kayda değer bir gösterge 

olarak sayılmaktadır. Mutlak yoksulluk bireyin hayatını idame ettirebilmek 

için asgari ihtiyaçlarını karşılayamaması durumudur (Duclos ve Grégoire, 

2002: 471-472). Yoksulluk kavramının mutlak olmayacağını eleştirenler 

yoksulluğun göreceliği savunmuşlardır. Ulusal yoksulluk düzeyi olarak da 

ifade edilen göreli yoksulluk kavramı; bir toplumda kabul edilebilir tüketim 

sınırının altında olmayı tanımlamaktadır (Şener, 2012: 51). Nitekim Sen’e 

göre yiyecek, içecek gibi bazı ihtiyaçlar mutlak olsa bile özellikle toplumlar 

arası fiyat ve gelir farklılıklarından dolayı göreli olarak ele alınmalıdır 

(Laderchi vd. 2003: 246). Sen’e göre bireylerin karşılaştığı yoksulluğu, düşük 

gelir ya da asgari gelir yetersizliği şeklinde değerlendirmek yerine, yapabilme 

ya da yetenek eksikliği olarak yorumlamak gereklidir. Gelir düzeyi 

yoksulluğun giderilmesinde önemli bir göstergedir (Sen, 1992: 17). 

3. İç Göçler 

Göç olgusu ekonomik, sosyokültürel, mekan ve zamana bağlı etkenlerle 

bir değişim ve dönüşüm arayışı şeklinde gerçekleşmektedir (White ve 

Lindstrom, 2005: 311). İnsanlıkla beraber var olan göç kavramı, ekonomiler 

açısından bakıldığında da önemli bir gündem maddesi olmuştur. Göç olgusu 

ülkeler arasında gerçekleşen göçler ve ülke içinde gerçekleşen göçler olarak 

ikiye ayrılmaktadır. Ülke içerisinde meydana gelen nüfus hareketliliğini 

yansıtan iç göç kavramı sosyoekonomik, demografik ve siyasi pek çok 

nedene dayanmaktadır. İstihdam sorunu, gelir yetersizliği, nüfus 

oranlarındaki yükselişler, bir kent ya da bölgede oluşan dengesizlikler, eğitim 

gereksinimleri, konut ihtiyaçları, güvenlik sorunları gibi nedenler göç 

kararının verilmesinde etkili olmaktadır (Sarker vd. 2020: 3). Yüksel vd. leri 

ise iç göç nedenlerini ekonomik, sosyokültürel, siyasi, eğitim ve çevresel 

etkenler şeklinde sınıflandırmaktadır (Yüksel vd. 2016: 36). İç göçlerin 

coğrafyaya bağlı farklılaştığına Singh ve Shandilya’ nın çalışması örnek 

olabilir. Hindistan’da iç göçün en temel nedenlerinden birisi evlilik olarak 

geçmektedir (Singh ve Shandilya, 2012: 69). Gana’ da ise aile ilişkileri iç 

göçün temel nedenleri arasındadır (Castaldo vd. 2012: 12). İç göçler, alan ve 

veren il ya da bölgeler bakımından nüfus, büyüme vb. özellikleri 

değiştirirken, ülkenin toplam büyüklüğünü etkilememektedir (Kumar, 2003: 
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121). Yakın döneme kadar iç göç yoğunluğu üzerinde ülkelerin gelişmişlik 

düzeyinin etkili olduğu düşüncesi geçerli olup, iç göçün genellikle gelişen 

ülkelerin bir sorunu olduğu fikrinden hareketle, gelişmişlik düzeyi arttıkça 

ülke içindeki hareketlerin azalacağına inanılmaktayken son dönemde yapılan 

“insani kalkınma endeksi” gibi ampirik çalışmalar daha ileri kalkınma 

safhasında olan ülkelerin düşük kalkınma seviyesine sahip ülkelere kıyasla 

daha fazla iç göç beyan ettiğini raporlamaktadır. Bununla birlikte ABD, 

Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerin göç eğilimlerine bakıldığında nüfusun 

yaşlanması, bilişim teknolojisinde meydana gelen ilerlemenin etkisiyle 

bölgeler arasındaki istihdam farkları azalarak mekânsal dengeye yaklaşıldığı 

görülmektedir (Bernard vd. 2020: 22). Diğer yandan bu durum genele yayılan 

bir özellik arz etmemektedir. Bazı Avrupa ülkelerinde göç yoğunlukları 

dengeliyken bazılarında ise düzenli olarak arttığı da gözlemlenmiştir (Bell 

vd. 2018: 85). 

Literatür incelendiğinde iç göçler genellikle dört ana başlık çerçevesinde 

ele alınmaktadır. Bunlar kırsal-kentsel, kırsal-kırsal, kentsel-kentsel ve 

kentsel-kırsal göçler şeklindedir (Todaro ve Smith, 2014: 356). Oucho ise 

2007’deki çalışmasında beşinci bir başlık olarak zorunlu iç göçten 

bahsetmektedir (Oucho, 2007: 89). Bu göçler içerisinde en çok bilinen 

kırsaldan kentlere göçlerdir. 1980’lere kadar iç göç türlerinden kırsaldan 

kentlere göç iktisatçılar açısından kalkınmayı olumlu etkilediği düşüncesiyle 

desteklenmekteydi. Kırsaldan kentlere doğru göçün arkasında yatan neden, 

geleneksel tarım alanlarındaki emek fazlalığının çekilerek kentlerdeki sanayi 

tesislerinin ihtiyaç duyduğu ucuz işgücünün sağlanması şeklinde 

belirtilmekteydi (Todaro, 1980: 361). Gelişmekte olan ülkeler incelendiğinde 

kentlerin büyüklükleri belirleyici olmakla birlikte iç göçün yönü genellikle 

kırsaldan kentlere doğru olmaktadır. Bu durum tarımın yaygın olduğu kırsal 

toplumlarda kırsaldan kırsala göç şeklinde gerçekleşmektedir. Kentleşmenin 

yoğun olduğu ülkelerde ise iç göçün şekli kentlerden kentlere doğrudur. Latin 

Amerika ülkeleri kentlerden kentlere göçe örnek olarak verilebilir (Lucas, 

2015: 1). 

4. Türkiye’de Yoksulluk Ve İç Göç İlişkisi 

Türkiye’de göç olgusunun oluşum ve gelişimini aktarmaya yönelik 

yapılan çalışmalar incelendiğinde, 1950’li yılların ülkemizde göç hareketinin 

yoğunlaşmaya başladığı dönem olduğu ifade edilmektedir (Sağlam, 2006: 33; 

Bülbül ve Köse, 2010: 75; Çakır, 2011: 209; Açıkgöz ve Yusufoğlu, 2012: 

94; Kırdar, vd. 2012: 3; Zanbak ve Özgür, 2019: 6).  Batı toplumundan 

yaklaşık 150 yıl sonra 1950’lerde geç modernleşme ve sanayileşme süreciyle 

başlayan göç hareketinin, daha ziyade kırsaldan kentlere doğru olup, 

gerçekleşmesinde büyük ölçüde sosyoekonomik nedenlerin etkisi 

bulunmaktadır. Özellikle 1945’den itibaren nüfusta yaşanan hızlı artışlar, 
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Marshall yardımı kapsamında tarımda makineleşmenin başlaması, toprak 

mülkiyetindeki değişiklikler, kan davaları, kırsalda sağlık ve eğitim 

alanındaki yetersizlikler iç göçü artırmıştır. Göç hareketleri üzerinde iletişim, 

ulaştırma ve altyapı alanında yaşanan gelişmeler ile teknolojik ilerlemelerin 

görülmesinin de etkisi bulunmaktadır  (Çakır, 2011: 211; Dücan, 2016: 170; 

Tümtaş ve Ergun, 2016: 1350). Bilhassa tarım sektöründe traktör vb. 

teknolojik araçların yaygınlaşması bu alanda istihdam edilen belirli kesimin, 

sanayi ve hizmetler sektöründe istihdam edilme amaçlı olarak kentlere doğru 

göç etmesi kırsalda çözülmeyi başlatmıştır. İstihdam olanağı, eğitim 

imkânları ve hatta yakın akrabaların yaşıyor olması kentlerin sahip olduğu 

başlıca çekici faktörler arasında sayılırken bu durum etkisini 1970’li yıllara 

kadar sürdürmüştür (Güreşçi, 2010: 78). Yaşam kalitesi açısından önemi olan 

kültür, sanat, eğlence gibi etkinliklerin kırsaldaki yetersizliği ile kent ve kır 

arasında görülen gelir farklılıkları da çekici faktörlere örnek verilmektedir. 

Şehirlere doğru yaşanan yoğun göçler Türkiye’de kentleşme probleminin 

doğmasına yol açmıştır. Özellikle büyük şehirlerde görülen kitle göçleri 

neticesinde gecekondu sorunuyla karşılaşılmıştır. İlk olarak şehirlerin dış 

kısımlarında görülen gecekondular, zaman içerisinde kentlerin iç kısımlarına 

kadar ilerlemiştir. 1950’li yıllarda sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’in çekim 

gücünden kaynaklı bir problem olarak görülse de, zaman içerisinde diğer 

kentlerde de gecekondulaşma ve çarpık kentleşme sorunu ortaya çıkmıştır 

(Çakır, 2011: 211;  Sağlam, 2006: 40). Siyasi açıdan değerlendirildiğinde ise 

kırsaldan kentlere doğru gerçekleşen göç sorun olarak görülmemiş bilakis bu 

hareket devlet tarafından da desteklenmiştir. 1970’li yıllara gelindiğinde ise 

ortaya çıkan sorunlar giderek birikmiş ve kentlerde arzu edilemeyen 

gelişmelere yol açmıştır. Süreç sonucunda çarpık kentleşme, 

gecekondulaşma, yoksulluk, hırsızlık, suç, kargaşa gibi adli olaylar ile 

işsizlik, kültür farklılaşmaları gibi sorunlar türemiş veya belirginleşmiştir 

(Güreşçi, 2010: 81). 1980’lere gelindiğinde Türkiye’de göçün şekli iletici 

nedenlerden kaynaklı olmaya başlamıştır. Bilişim teknolojisinde meydana 

gelen ilerlemeler, ulaşım imkânlarının çoğalması ve hızlanması, ulaştırma 

altyapısının gelişmesi iletici etkenlere örnek verilebilir. 24 Ocak 1980 

Kararları ve 1983’de Anavatan Partisi’nin iktidara gelmesiyle başlayan 

süreçte uygulanan liberal politikalar toplumsal hareketliliğin artmasında etkili 

olmuştur (Kaştan, 2016: 695). Güney Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu 

Bölgelerinden batı bölgelerine doğru yaşanan zorunlu göç hareketi 

neticesinde 1990’lardan itibaren Türkiye’deki göçün seyri değişerek artık 

kentlerden kentlere doğru olmaya başlamıştır (Zanbak ve Özgür, 2019: 7). 

Günümüzde bakıldığında Türkiye’nin hala önemli bir göç yoğunluğuna sahip 

olduğu belirtilebilir. Nitekim Lucas’ın 2015 tarihli çalışmasına göre Türkiye, 

en yüksek göç yoğunluğuna sahip ülkeler içerisinde 9. sıradadır (Lucas, 

2015: 9). 

Yoksulluk göç ilişkisi irdelendiğinde ise Sarker’a göre (2016) yoksulluk 
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göçün önemli nedenlerinden birisi sayılmaktadır. Türkiye açısından 

bakıldığında da göç ve yoksulluk arasındaki ilişkinin kuvvetli olduğu ifade 

edilebilir. İlişkinin yönüne bakıldığında ise göç, yoksulluğu etkilediği gibi 

yoksulluk da göçü etkilemektedir. Türkiye’de iç göç hareketinin başladığı 

1950 sonrası dönemde yoksulluk makroekonomik bir problem olarak 

değerlendirilmiş bu yüzden sorunu gidermeye yönelik herhangi bir sosyal 

politika önerisi geliştirilmemiştir. Kırsaldan kentlere doğru yaşanan yoğun 

göçlerin neden olduğu nüfus artışı,  kentleşme alanındaki sorunları 

tetikleyerek gecekondulaşmayı ve beraberinde yoksulluğu çoğaltmıştır 

(Kaştan, 2016: 698). Cumhuriyetin kuruluş döneminde nüfusun büyük kısmı 

kırsalda yaşamakta ve tarım sektöründe istihdam edilmekte iken zaman 

içerisinde göç hareketleriyle kentlerde yaşamaya, sanayi ve hizmetler 

sektöründe çalışmaya başlamıştır. Bu durumun arka planında yoksulluktan 

uzaklaşma isteği yatmaktadır (Açıkgöz ve Yusufoğlu, 2012: 94). 1973 yılına 

gelindiğinde Türkiye’de nüfusun üçte birlik kısmı mutlak yoksulluk sınırının 

altında hayatını devam ettirirken, 1980’lere gelindiğinde de bu durumda 

üzerinde önemli bir değişiklik olmamıştır. Aynı dönemde kırsaldaki 

yoksulluğun kent yoksulluğuna kıyasla kayda değer düzeyde daha yüksek 

olduğu da tespit edilmiştir (Sarısoy ve Koç: 335). 1990’larda terör olayları 

nedeniyle doğu bölgelerinden batıya doğru yaşanan göç topyekûn bir hareket 

olarak gerçekleşmiş, kademeli bir geçiş süreci olmadığı için sosyoekonomik 

uyum sağlanamamıştır (Zanbak ve Özgür, 2019: 7).  Ayrıca 1990’larda 

yaşanan krizler ekonomiyi önemli oranda daraltırken işsizlik rakamlarının 

yükselmesine de yol açmıştır. Toplumda gelir dağılımının bozulması 

neticesinde zengin ve yoksul arasındaki farklar ise giderek artmıştır.  

5. Literatürde Yoksulluk İle Göç, İstihdam İlişkisini İnceleyen 

Çalışmalar 

Yoksulluk geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanoğlunu en çok 

ilgilendiren sorunlardandır. Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde 

karşılaşılan yoksulluk iktisadi, siyasi ve toplumsal bir problemdir. Akademik 

alanda yoksulluk çalışmalarının geçmişi 19. yüzyıla uzanmakla birlikte 

Dünya Bankası’nın 1970’lerden itibaren yayınlamış olduğu yoksulluk 

raporları sonrası araştırmaların yükselişe geçtiği ifade edilebilir. Sonraki 

zaman dilimi içerisinde yoksulluk kavramına yönelik çalışmalar artarak 

devam etmiştir (Şentürk, 2009: 206). Yoksulluğun belirleyicileri ise üzerinde 

en çok durulan konulardan bir tanesidir. Bu çalışmada yoksulluk ile onun 

başlıca belirleyicileri içerisinde olan göç ve istihdam arasındaki ilişki 

irdelenmektedir. 

Yoksulluğun nedenleri incelendiğinde Skeldon’un ifadesiyle yoksulluk 

göçe neden olabileceği gibi, göç de yoksulluğa sebep olabilir. Nüfus 

hareketleri yalnızca yoksulluğun azalmasına yol açmaz, aynı zamanda 
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artırabilir. Diğer yandan dünyanın kimi yerlerinde yoksulluk göçün temel 

nedeni sayılırken, kimi yerlerdeyse yoksullar, imkânsızlıktan ötürü en son 

göç edenler arasındadır (Skeldon, 2002: 67). İktisadi olarak bakıldığında 

düşük gelirli insanlar göç ettiği gibi, yüksek gelirli insanların da göç ettiği 

görülmektedir. Nüfus hareketleri yoluyla ekonomik durumun iyileşmesi, 

yoksulluktan uzaklaşma anlamını da taşımaktadır. Dünya genelinde insanlar 

yoksulluktan kurtulabilmek için kalıcı ve daha iyi işler aramaya 

çalışmaktadır. Bu ise genellikle kentlerde olmaktadır. Kentler sunduğu 

istihdam potansiyeli ile birlikte, kırsala kıyasla, daha düşük yoksulluk vaat 

etmektedir (Kundu ve Sarangi, 2007: 299 - 303). 

Gaiha (1989) 1968-1971 dönemi için Hindistan’da kırsal kesim 

yoksulluğunun kalıcı olup olmadığını araştırdığı çalışmasında refah ölçütü 

olarak kişi başına düşen geliri ele almıştır. Hane halkı gelirinde meydana 

gelen artışın hane halkı sayısında ortaya çıkan artışla eridiği sonucuna 

ulaşmıştır. 

Mroz ve Popkin (1999) 1992-1993 döneminde Rusya’daki yoksulluk ve 

iktisadi dönüşümü ele aldıkları çalışmada refah ölçütü olarak kişi başına 

düşen geliri kullanmıştır. Çalışma döneminde Rus vatandaşları ekonomik 

reformların baskısıyla iktisadi olarak zorlanırken, mevcut refah seviyesini 

koruyabilmek için ellerindeki maddi varlıkları değerlendirmeye çalıştıkları 

belirtilmektedir. 

Dev (2000) Hindistan üzerine yaptığı çalışmada yoksulluk eğilimini 

doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki farklı yöntemle ele almıştır. Doğrudan 

yöntem yoksulluk oranlarını esas almaktadır. Dolaylı yöntem ise istihdam, 

işsizlik oranları ve ücretlere odaklanmaktadır. 

Jenkins (2004) Vietnam üzerine yapmış olduğu çalışmada, ülkede dışa 

açılmayla birlikte yaşanan ihracat artışının istihdamı yükselttiğini ve bu 

durumun yoksulluk üzerinde azaltıcı etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. 

Habito (2009) imalat sektörünün ekonomideki rolünü incelediği 

çalışmada, 1990-2006 döneminde 15 Asya ülkesi için istihdam alanında 

yaşanacak artışın yoksulluğu azaltacağı sonucuna ulaşmıştır. 

Rogan vd. (2009) Güney Afrika’nın KwaZulu-Natal bölgesinde iç göç ve 

yoksulluk ilişkisini panel veri analiziyle ele aldıkları çalışmalarında, iç göç 

ve yoksulluk arasında oldukça güçlü bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. 

Guriev ve Vakulenko (2015) Rusya’da iç göç ve bölgeler arası 

yakınlaşma üzerine hazırladıkları çalışmada, 1996-2010 döneminde gelir ve 

göç arasında ters yönlü ilişki tespit etmiştir. Çalışma sonuçlarına göre gelir 

düzeyi belirli bir seviyenin altına düştüğündeyse yoksullaşmanın etkisiyle 

bireyler göç edecek geliri bulamayacaklardır. 
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Inoue ve Hamori (2012) 7 farklı zaman dilimini kapsayan çalışmada, 

Hindistan’da yoksul kesimin ekonomik büyümeden faydalandığını ve 

ekonomik büyümenin, yoksulluğun azalmasına katkı sunduğunu tespit 

etmiştir. 

Lavopa ve Szirmai (2012) çalışmalarında imalat sanayisindeki yaşanacak 

artışın doğrudan etki yoluyla istihdamı artıracağını ve bu sayede yoksulluğun 

ise azalacağını belirtmektedir. 

Imai vd. (2014) 24 Asya Pasifik ülkesini inceleyen çalışmalarında panel 

veri analizi ile işçi dövizlerinin kişi başına GSYH ’ya etkisini ve devamında 

ise kişi başına GSYH’ de meydana gelen değişimin yoksulluk üzerinde 

oluşturduğu etkiyi ele almaktadır.  

Dartanto ve Nurkholis (2013) 2005-2007 döneminde Java-Bali örneği 

üzerinde yapmış oldukları çalışmada, istihdam düzeyi üzerinde oluşacak 

pozitif bir artışın yoksulluğu azaltacağını öngörmüşlerdir. Yine gelir 

seviyesinde meydana gelecek yükselmenin de yoksulluk üzerinde azaltıcı 

etkisi olduğunu düşünmektedirler. 

Kedir ve McKay (2005) Etiyopya’da 1994-1997 yılları aralığını kapsayan 

çalışmalarında yapılan panel veri analizi neticesinde düşük gelir ve istihdam 

eksikliğinin kalıcı yoksulluğun başlıca nedenleri arasında olduğunu 

belirlemişlerdir. 

Mitlin (2005) kentsel alanlardaki kalıcı yoksulluğu ele aldığı 

çalışmasında, yoksulluğun temel nedenlerini asgari ihtiyaçları dahi 

karşılayamayacak kadar düşük gelir ve işgücü piyasasına olan güvensizlik 

olarak belirlemiştir. 

Arif ve Farooq (2014) Pakistan’da kırsal yoksulluğun belirleyicilerini 

araştırdıkları çalışmalarında ekonomik faktörlerin yoksulluk açısından önemli 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Gelirde meydana gelecek değişmenin hane halkı 

refahını yükselterek yoksulluk üzerinde azaltıcı yönde etkisi olacağını 

belirtmişlerdir. 

Yoksulluk kavramına yönelik literatürde incelendiğinde, çalışmaların 

büyük kısmında yoksulluk olgusunun nedenlerinin araştırıldığı 

görülmektedir. Bu eksende kırsal ve kentsel yoksulluğun üzerinde de sıklıkla 

durulmaktadır. Çalışmalar ülke örnekleri özelinde değerlendirildiğinde 

bilhassa gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğu belirleyici faktörler başlıca 

çalışılan konular arasında yer almaktadır. Türkçe literatür açısından görece 

yeni bir kavram olan yoksulluk olgusuna yönelik çalışmaların, genellikle 

kavramsal temelli olduğu ifade edilebilir. 1990’lardan itibaren 

yoğunlaşmakta olan yoksulluk çalışmaları, genellikle araştırma raporu odaklı 

yayınlanmakta ve önemli bir kısmı derleme niteliği taşımaktadır (Şentürk, 

2009: 233). Bu bağlamda çalışmamızı mevcut literatürden ayrıştıran ana 
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nokta, görgül temelli hazırlanması ve ekonometrik analizden 

yararlanılmasıdır. 

6. Çalışmanın Metodolojisi Ve Ekonometrik Analiz 

Ülke ekonomilerinin karşılaştığı en temel sorunlardan üçü olan yoksulluk, 

iç göç ve istihdam kavramları ile ilgili olarak Türkiye’de yer alan 26 

istatistikî bölge (İBBS-2) birimi üzerine yapılan bu çalışmada; yoksulluk 

verisi olarak eş değer hane halkı gelirinin  %60’ına göre yoksul olan kişi 

sayısı ele alınmıştır. İç göç verisi olarak ise bölgelerin diğer bölgelerden 

almış oldukları göç verileri kullanılmıştır. Çalışmada bir diğer değişken 

olarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanından yer alan 

istihdamdan yararlanılmıştır. 2014-2018 yılları arasında 26 iktisadi bölgeyi 

kapsayan çalışmada değişimlerin daha net olarak ortaya konulması için doğal 

logaritmaları alınarak indirgenmiş olan değişkenler kullanılmıştır.  Çalışmada 

yer alan değişkenlere ait bilgiler tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1:Modelde Kullanılacak Verilere İlişkin Bilgiler 

Değişken yoksul icgöç istihdam 

Kaynak TÜİK TÜİK TÜİK 

Obs 130 130 130 

Mean 2.610712 4.920612 2.173211 

Std. dev. .2821812 .2252891 .3693603 

Min. 2.0086 4.525071 1.531479 

Max. 3.498173 5.656488 3.243534 

Variance .0796262 .0507552 1364271 
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Şekil 4:Modele Ait Verilerin Grafikleri 

Klasik olarak ya da statik olarak bilinen ve de kullanılan panel veri 

modeli, hem mekân hem de zaman boyutundaki korelasyonu dikkate almayan 

sıradan bir modeldir. Bazı durumlarda ihmal edilen bu korelâsyonlar 

nedeniyle anlamlı çıktılara ulaşılamamaktadır (Zeren ve Ergun, 2010: 76). 

İktisadi olarak davranışlar, geçmiş dönemlerde verilen kararlar ile büyük 

ölçüde etkileşim halindedir. Bu yüzden iktisadi davranışlar incelenirken 

değişkenlerin gecikmeli değerlerinin de modele açıklayıcı faktörler şeklinde 

dâhil edilmesi gerekmektedir. Dinamik panel veri modelleri değişkenlerin 

gecikmeli değerlerini modele ilave ettiğinden dolayı statik panel veri 

modellerinden ayrılmaktadır (Tatoğlu, 2020: 115). 

 Çalışmada sistem genelleştirilmiş momentler tahmincisinin 

kullanılmasının ana sebeplerinden birisi zaman boyutunun (5), birim 

boyutundan (26) küçük olmasıdır. Bir diğer neden ise açıklayıcı değişken 

olarak modele dâhil edilen değişkenlerin coğrafik ve demografik unsurlar 

gibi o ülkenin yapısıyla ilgili sabit etkilerden etkilenme riskidir (Akbulut ve 

Güran, 2015:10). Örneğin bu çalışma kapsamında açıklayıcı değişken olarak 

ele alınan istihdam değişkeni, bölgenin coğrafi ve demografik yapısı ile ilgili 

olabilir. 

Çalışma kapsamında 1 aşamalı GMM yerine,  modeli otokorelasyon ve 

değişen varyans sorunlarına karşı düzelten 2 aşamalı GMM kullanılacaktır. 2 

aşamalı GMM’nin, 1 aşamalı GMM’ye göre standart hatalarında ciddi 
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derecede aşağı yönlü sapmalar meydana gelmektedir. Bu hataların da model 

kapsamında düzeltilmesi gerekmektedir (Tatoğlu, 2020: 132-137). Bu 

çalışmada bağımlı değişkenin gecikmeli halinin açıklayıcı değişken olarak 

kullanıldığı model, stata paket programı ile analiz edilecektir. Kurulan 

modele ait eşitlik aşağıda verilmiştir. 

𝑌𝑜𝑘𝑠𝑢𝑙𝑖𝑡 = 𝛽0+ 𝛽1𝑦𝑜𝑘𝑠𝑢𝑙𝑖𝑡−1 + 𝛽2𝑖𝑐𝑔𝑜𝑐𝑖𝑡 + 𝛽3𝑖𝑠𝑡𝑖ℎ𝑑𝑎𝑚𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

 

Tablo 2:Arellano ve Bover / Blundell ve Bond İki Aşamalı Sistem 

Genelleştirilmiş Momentler Tahmin Çıktısı 

 

Değişken yoksul L1 icgoc istihdam 

Katsayı 5789425 .3510407 -.2846534 

Std. Err. .1782201 .1087599 .1141765 

Z 3.25 3.23 -2.49 

P>|z| 0.001 0.001 0.013 

Wald 
Abond Sargan* 

Chi2(3) Prob 

798.999 0.0000 

Order z Prob>z Chi2(7) Prob>Chi2 

1 -1.6936 0.0903 
6.716822 0.4589 

2 .78162 0.4344 

*: İki aşamalı sapmaları düzeltilmiş GMM tahmini sonucunda Sargan 

testi alınamamaktadır. Tabloda verilmiş olan Sargan sonucu, sapmaları 

düzeltilmemiş iki aşamalı modelden elde edilerek tabloya eklenmiştir.  

Yukarıda verilmiş olan tabloda sapmaları düzeltilmiş iki aşamalı 

genelleştirilmiş momentler modeli (GMM) modeli ve otokorelasyon sınaması 

için kullanılan Abond test istatistikleri yer almaktadır. Abond testi çıktısı, 

modelde otokorelasyon sorunu bulunmadığını göstermektedir. Araç 

değişkenlerin geçerliliğini ölçen Sargan testi, sapmaları düzeltilmiş modelde 

kullanılamamaktadır. Yukarıdaki çıktıda verilen Sargan test istatistiği, iki 

aşamalı GMM üzerinden türetilerek tabloya eklenmiştir. Sargan testine göre 

araç değişkenler geçerlidir ve modelde aşırı tanımlama sınırı yoktur. Çıktıya 

göre, Wald testi de anlamlıdır. İç göçte meydana gelen %1’lik bir artış 

yoksulluğu %0,35 arttırmakta, istihdamda meydana gelen %1’lik bir artış ise 

yoksulluğu %0,28 oranında azaltmaktadır.  
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Sonuç 

Geçmişten itibaren yoksulluk ülkelerin en öncelikli sorunlarından birisi 

olmuştur. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye açısından da durum benzer 

şekildedir. Yoksulluk olgusunun temel belirleyicilerinin, yoksulluk üzerine 

etkisinin ölçülmesi sorunla mücadele yönteminin tespiti açısından önem 

taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada alınan iç göç ve istihdamın yoksulluk 

üzerindeki etkisi ve belirleyiciliği ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmada 

Türkiye’de İBBS Düzey 2 kapsamındaki 26 alt istatistiki bölgede yoksulluk 

ile alınan göç ve istihdam arasındaki ilişki dinamik panel veri analizi 

yöntemiyle incelenmiştir. Devamında alınan göç ve istihdam değişkenlerinin 

yoksulluğu ne ölçüde ve hangi yönde etkilediği belirlenmiştir. 

Çalışmanın sonuçları genel anlamda değerlendirildiğinde Türkiye’de 

alınan iç göç ve istihdamın yoksulluk üzerinde belirleyici olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Çalışma bulgularına göre bir bölge göç aldıkça o bölgede 

yoksulluk artmaktadır. Bölge istihdamında yaşanacak artış durumunda ise 

yoksulluk azalacaktır. Ulaşılan sonuçlar literatürdeki Jenkins (2004), Kedir 

ve McKay (2005), Habito (2009), Rogan vd. (2009), Lavopa ve Szirmai 

(2012), Dartanto ve Nurkholis (2013) tarafından yapılan çalışmalarda 

ulaşılan neticeleri destekler yapıdadır. 

Çalışmamızın giriş kısmında da belirttiğimiz üzere yoksulluk göç 

ilişkisine yönelik iki temel bakış açısı söz konusudur. Analiz bulguları 

yoksulluk ve göç arasındaki ilişkiye yönelik bakış açılarından ilki olan 

yoksulların gelir ve istihdam alanındaki yetersizliklerden kaynaklı olarak göç 

etmeleri ile uyumludur. Yoksullar istedikleri iş imkânına ve gelir düzeyine 

sahip olmadıkları için bir bölgeden diğer bir bölgeye göç etmektedir. Ancak 

göç alan bölgede iş imkânlarının göç hızının altından kalmasından ötürü 

yoksullaşma daha da yükselmektedir. Bu noktada gerek göç alan gerekse göç 

veren bölgelerde, sosyoekonomik politikaların uygulanması yoksulluğun 

azaltılması açısından önem taşımaktadır. Dünya genelindeki göç 

hareketlerinin yönü incelendiğinde çoğunlukla kırsaldan kentlere doğrudur. 

Bu durum Türkiye açısından bakıldığında da geçerlidir. Diğer yandan 

küreselleşme süreci ve üretim yapılarının değişmesiyle birlikte kentten kente 

göçlerde önem kazanmıştır. Türkiye’de ki göç istatistikleri incelendiğinde de 

büyük kentlere doğru göçün boyutu dikkat çekmektedir. Şekil 1’de de 

görüldüğü üzere çalışma dönemi boyunca en fazla göç alan bölgeler TR-10 

(İstanbul), TR-51(Ankara) ve TR-42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, 

Yalova) olmuştur. İstihdam açısından da benzer bir durum söz konusudur. En 

fazla göç alan bölgeler aynı zamanda en fazla istihdam imkânı sunan 

yerlerdir. Kentsel alanlarda yoksulluğu engellemeye yönelik uygulanacak 

stratejiler uzun dönemde karşılaşılacak kalıcı sorunların çözümü bakımından 

önem taşımaktadır. 2014-2018 döneminde TR-82 (Kastamonu, Çankırı, 

Sinop), TR-62 (Adana, Mersin) ve TR-61 (Antalya, Isparta, Burdur) en 
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yüksek yoksulluk görülen bölgeler olmuştur. Kuzey Anadolu Kalkınma 

Ajansı (KUZKA) (2013) raporuna göre TR-82 bölgesi içinde gelir dağılımı 

adaletsizliği az olmakla birlikte yoksulluk özellikle kırsal kesimde çok 

yüksektir. TR-62 bölgesinde Suriyeli göçmenlerin işgücü piyasasındaki 

ağırlığı ve 1990’lı yıllarda terör olaylarından kaynaklı doğu bölgelerinden 

yaşanan göç yoksulluğun başlıca sebeplerindedir (Dedeoğlu, 2018: 51; 

Güneş, 2012: 196). Yoksullukla mücadele kapsamında sosyal politika 

alanında yapılacak yatırımların yoksulluğun yüksek olduğu bölgelerde 

eşitsizliklerin azaltılmasında etkisi bulunacağı düşünülmektedir. 
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Özet 

Araştırmanın konusunu oluşturan biyomimikri kavramı, doğa 

varlıklarının kendilerine ve ortamlarına uygun çözümlerinin tasarıma 

aktarılmasıdır. Bir bakıma doğadan ilham almak anlamına da gelir. Janine 

Benyus tarafından ilk kez 1997 yılında ‘Biyomimikri Enstitüsü’(Biomimicry 

Institute) kuruluşu ile kullanılmış olan kavram yaşam anlamında ‘Biyo’ ve 

benzetim anlamında ‘Mimikri’ kelimelerinin bileşimi ile yaşama benzetim 

açıklamasını verir. Doğa yaşamın en güzel ve en doğru örneklerini canlının 

ortamına ve özelliklerine göre belirlemiştir. Tasarım bu özellikleri kendi 

amacı için kullanmak üzere doğaya başvurur. Bu bağlamda doğaya, yaşama 

benzetim süreci doğrudan bir aktarım anlamına gelmemekte ürünün gelişmesi 

aşamasında daha yaratıcı bir tasarımın elde edilmesini ifade etmektedir.  

Çalışmanın amacı, oldukça yeni bir kavram olan biyomimikri kavramını, 

bu kez alışılmışın dışında, ya da daha az değerlendirilmiş bir alan olan iç 

mimarlık temelinde ele almaktır. Bildiri, mekan ve mobilya tasarımı alanında 

doğadan ilham alarak uygulanmış tasarım örneklerinin araştırılması, 

incelenmesi ve bu örneklerin  inovasyon adına, tasarım ilkelerine yaptığı 

katkıların irdelenmesidir. 

Çalışmanın yöntemini öncelikle literatür taraması oluşturmaktadır. Bu 

sayede biyomimikri kavramının tanımı ve kapsamı hakkında yeterli bilgi 

edinilmiştir. 

Literatür taramasının ötesinde gözlem tekniğine de başvurulmuş gündelik 

hayatta çeşitli çevre, ortam ve işlevlerde karşılaşılan, biyomimikri kavramına 

yönelik mekan, mobilya  ve nesnelerin tasarım değerleri incelenmiş ve 

belgelenmiştir. 

Elde edilen bulgular doğanın, insan yaşamında geçmişten bu yana çeşitli 

şekillerde etkin olmuş olduğunu, doğanın zaman içerisinde kazandığı 

niteliklerin ve sürekli kendini yenileyen yapısı ile bulmuş olduğu çözümlerin 

gerek iç mimarlık gerekse diğer pek çok alanda tasarıma ilham kaynağı 

olduğunu ortaya koymaktadır.  

Sonuç olarak doğa, pek çok özelliği ile birlikte geçmişte ve günümüzde 
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insan için büyük bir ilham kaynağı olmaktadır. Mekan ve mobilya tasarımı 

alanlarında da doğanın çözümleri tasarımcılara esin kaynağı olmuştur. 

Biyomimikri etkili tasarımlar  işlevselliklerinin yanı sıra doğadan aldıkları 

estetik ve işlevsellik ile de öne çıkmakta ve tasarımda yenilikçi yaklaşımın en 

iyi örnekleri arasında bulunmaktadırlar. 

Anahtar Kelimeler: biyomimikri, mekan, mobilya, doğa, inovasyon 

1. Giriş 

      Doğadan ilham alma süreci insanlığın ilk yıllarına kadar 

dayanmaktadır. Doğanın kendini yenileyen ve her koşula adapte olabilen 

yapısı insanların karşılaştıkları sorunlara çözümler geliştirmesinde yardımcı 

olmuştur. Aynı zamanda eşsiz güzelliği ile özellikle sanatçıların ve 

tasarımcıların eserlerine ilham kaynağı olmuştur. Bu sayede ortaya konulan 

eser ve ürünlerin insanın doğa ile bağlantısını artırmakla birlikte, oldukça 

özgün sonuçlar elde edilmesine imkan sunduğu söylenebilir. Bu bağlamda, 

Biyomimikri kavramı çağdaş bir kavram olarak, bir taraftan 1970’li yıllarda 

Birleşmiş Milletlerin ele aldığı sürdürülebilirlik kavramını desteklemekte ve 

diğer taraftan, gelecek yaşamlar için konu olan ekosistem kavramının 

işlevselliğine de tasarım desteği sunmaktadır. 

1.1. Yöntem  

Bildiri, bütün araştırmalarda olduğu gibi literatür taraması ile 

başlamaktadır. Asıl uygulanmakta olan yöntemler ise ulusal ve uluslararası 

düzeyde elde edilmiş olan bilgilerin ve örneklerin matris içinde analiz 

edilmesi ve yorumlanmasıdır. Ulusal ve uluslararası düzeyde bulunmuş 

örneklerde, biyomimikri kavramı öncelikli olduğu halde, sürdürülebilirlik ve 

ekosistem kavramını birlikte ele almış olan çalışmalar dikkati çekmektedir. 

Matris içindeki analizler ve yazarların yorumları konuyu bu çerçevede 

incelemektedir. 

2. Biyomimikri Kavramı 

“Biyomimikri” ilk olarak 1962'de genel bir terim olarak ortaya çıkmıştır. 

Grekçe bios (hayat) ve mimikos (taklit) kelimelerinin birleşimlerinden 

meydana gelen biyomimikri, en genel tanımıyla bir yaşam biçiminin bir 

başkası tarafından taklit edilmesi anlamına gelir( Volstad, N.L. and Boks, C., 

2012:189-199. ). Tasarım bağlamında biyomimikri ise, doğayı işlevsel, 

biçimsel ve materyal oluşumları çerçevesinde dikkatlice gözlemlemek ve 

doğanın üretimlerinin ilham verdiği çağrışımları yaratıcı tasarım etkinliği 

süreçleriyle birleştirerek hayatı kolaylaştıracak tasarım önerileri 

geliştirmektir. Biyomimikri ya da bir başka kullanım biçimi olarak 
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biyomimesis, “Doğanın dehasına bilinçli bir öykünme, doğadan ilham alan 

inovasyon”( Benyus, J.M., 1997) olarak düşünülebilir. 

 Doğadan ilham alma süreci gerek sanatsal estetiği sağlamak gerekse 

günlük hayattaki bir problemi çözmek için olabilmektedir. Doğa, içerisinde 

pek çok canlı organizmayı çeşitli döngü ve değişim süreçleri ile birlikte 

barındıran bir bütündür. Doğanın sürekli kendini yenileyen, üreten ve tekrar 

eden yapısı; sanat, tasarım, bilim ve mühendislik gibi çeşitli alanlarda hem 

yaratıcı fikirler üretilmesi hem de sorunlara etkin çözümler üretilebilmesi 

açısından önem teşkil etmektedir.  

Klein, (2009) “insanlar, doğa ve yapılı çevre arasında daha derin ve daha 

duyarlı bir bağlantı kurulmadığı takdirde, sürdürülebilir tasarım için herhangi 

bir teklifin sonuçta eksik ve dolayısıyla başarısız olacağı” iddiasında 

bulunurken, Rao , (2014:101-107)  “Biyomimikri doğayı görmenin ve 

değerlendirmenin yeni bir yoludur. Doğal dünyadan neler çıkarabileceğimize 

değil, ondan ne öğrenebileceğimize dayanan bir dönem başlatır” diyerek 

ekolojik bir duyarlılığa ve doğayı anlamanın önemine vurgu yapmaktadır.  

Ekolojik ve sürdürülebilir yaklaşımlar, kaynakların verimli kullanılması, 

bu kaynakların doğaya en az zararı verecek şekilde kullanılması ve bilinçli 

bir tüketimi göz önünde bulundurmaktadır. Biyomimikri bu yaklaşımların bir 

uzantısı olması nedeniyle ekosisteme uygun bir tasarım modeli sunmayı 

hedeflemektedir. Ayrıca bu sayede gelecek nesiller ve diğer canlıların 

haklarına saygı duyan doğayla uyumlu bir yaklaşım benimsenmiş olmaktadır. 

Çağımızda teknolojik gelişimler hem insan yaşamlarını ve hem de 

doğadan esinlenmenin boyutlarını değiştirmiş ve ince ayrıntılara kadar daha 

çok yararlanmamızı sağlamıştır. Teknolojik araştırmalar ve doğayı çok 

detaylı araştırıp öğrenme yetenekleri biyolojik sistemlerin nasıl çalıştığı 

konusundaki bilgilerimizi de geliştirmiş ve yararlanma olanakları artmıştır. 

Özellikle nanoteknoloji aracılığı ile doğa canlılarının temel özelliklerinin 

insan kullanımına aktarılması yoluyla çok çeşitli tasarım nesnelerinin 

tasarlanması ve kullanıma sunulması sağlanmaktadır. 

 

 “Sürdürülebilirlik kavramı ekoloji anlamında daha sınırlı bir 

kavramdır. Uygulamaya geçildiğinde sadece beş ilkeye dikkat 

edilirken biyomimikride daha genel kapsamda incelenerek tasarımlar 

uygulanmaktadır. İkisi arasında karşılaştırma yapılacak olunursa, her 

biyomimik tasarım sürdürülebilir tasarım olabilirken her sürdürülebilir 

tasarım biyomimikri ile tasarım olamaz sonucu çıkmaktadır. Özellikle 

mimarların tasarımlarında biyomimikri tasarım stratejisi olarak 

kullanımı, çevreye yayılan zararlı emisyonların azalması, gün ışığının 

kullanılması, termal konforun sağlanması, dayanıklı tasarımlar olması, 
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verimliliğin sağlanması ve enerjiyi etkin kullanmasındaki rolünün 

önemi büyük olacaktır”(Çelikel, S. Uçar,2020). 

Mimarların biyomimikri kavramını kendi mimari tasarımlarında 

sürdürülebilirlik, ekosistemler, gün ışığı, termal konfor, enerji verimliliği, 

atıkları geri dönüşüm yoluyla yakıt olarak kazanmak vb. bakış açıları adına 

kullanıyor olmaları tasarım stratejileri gereği olarak çok doğrudur; gelecek 

yaşamları adına ideal olan bu tür mimarlık çalışmalarına güzel bir örnek 

aşağıdadır: 

               “ Michael Pawlyn'in baş mimarlığını yaptığı (Dünyanın En 

Büyük Serası olarak adlanan)Cornwall'deki Eden Projesi bu 

yaklaşımın en iyi bilinen örneği. Yapının en belirgin özelliği birbirine 

sıkıca kenetlenmiş birimlerden oluşması. Bu tasarım tümüyle 

yusufçuğun kanadından esinlenerek üretilmiştir. Eden Projesi'ni 

tamamladıktan sonra çalışmakta olduğu İngiliz Mimarlık Şirketi 

Grimshavv'dan 2007 yılında ayrılan Pawlyn, doğadan esinlenen, 

sürdürülebilirliği olan projelere yoğunlaştı. Temel hedefi, lineer 

tüketim modellerine, döngüsel bir yapı kazandırarak, bağımsız 

ekosistemlerde görüldüğü gibi, atıkları yakıt olarak geri 

kazanmaktır”(https://emlakkulisi.com/). 

 

                    

Resim 1:Eden Projesi (www.edenproject.com) 

Biyomimikri, Eden projesinde de görüldüğü gibi, tasarım ile doğa 

arasında görsel bir benzerlik kurmakla beraber sürdürülebilirlik alanında da 

önemli bir adım atılmasına imkan sağlamaktadır. 

2.1. Biyomimikri Kavramı Temelinde İç Mimarlık Örnekleri 

İç mimarlık alanında ise tasarımda ilham kaynağı olarak doğanın sıklıkla 

faydalanıldığı ve şehirlerde doğa ile bağların en gevşek kurulduğu bölgelerde 

dahi doğadan etkilenerek mekan ve mobilya tasarımları yapıldığı 

görülebilmektedir. Doğadaki canlı veya cansız herhangi bir organizma veya 

oluşum yapılan gözlemler sonucunda tasarım kriterleri doğrultusunda 

malzeme ve ergonomik nitelik kazandırılarak tasarlanmış ya da üretilmiştir. 
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Bu sayede doğadan ilham alma sürecinde herhangi bir kısıtlama olmadığını 

biyomimikri kavramının herhangi bir ekolojik veya sürdürülebilir nitelikten 

bağımsız şekilde doğadaki bir olgu ile görsel bir bağlantı kurularak da 

uygulanabileceği söylenebilir. 

 

                            Resim 2: Gün batımınından ilham alarak 

                            tasarlamış TV ünitesi 

                           (www.icmimarlikdergisi.com) 

 

 

                            Resim 3: çakıl taşlarından ilham alınarak 

                            tasarlanmış oturma elemanı  

                            (www.icmimarlikdergisi.com) 

 

 

                            Resim  4:Okyanustan ilham alınarak  

                            tasarlanmış bir mobilya 

                            (www.icmimarlikdergisi.com) 
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Resim 2’de yer alan tasarım, Koreli tasarımcı Changhyun Lim’in, gün 

batımının yumuşak renklerinden ilham alarak tasarlamış olduğu mobilya 

serisinin parçası olan TV ünitesidir. Renkli, yarı saydam cam, ahşap ve dik 

geometrilerle birleşerek gün batımı serisini tasarlamıştır. Tasarımcı, gün 

batımını yansıtan binalardan, özellikle de Seul’de gün batımının gökyüzünde 

meydana getirdiğini gözlemlediği tonlardan ilham almıştır. Tıpkı binalarda 

olduğu gibi, tasarımcı gün batımının görüntüsünün, sanat eserinin dört 

tarafında da renkli yanılsamanın tamamını kaplıyormuş gibi görünmesini 

istemiştir. 

Resim 3’te yer alan Igarashi Tasarım Stüdyosu tarafından tasarlanan alan 

Zero Space, çakıl taşlarından ilham alınarak tasarlanmış bir mobilya ile 

çalışma alanı sunmaktadır. Pastel tonlardaki çakıl taşı benzeri koltuklar, 

güzel sanatlar, endüstriyel tasarım, mimari ve moda kursları sunan kuzey 

Tokyo'daki bir üniversite olan Musashino Sanat Üniversitesi'nde yer 

almaktadır. Tasarım ekibi, “Herkesin kendine özgü oturma ve uyku tarzları 

vardır, tasarım sürecin her amaca uygun, insanların hem tek başına hem de 

bir grupla birlikte kullanılmasını sağlayan oldukça esnek bir alan olarak 

tasarlandı.” demektedir. Düz, yuvarlak kenarlar ve sığ girintilere sahip olan 

koltuklar, zaman içinde doğal bir nehir akışıyla şekillenen çakıl taşlarını 

andırmaktadır. Öğrenciler minderler üzerinde oturabilir veya uzanabilir ya da 

küçük masalar ve kanepe benzeri koltuklar oluşturacak şekilde 

istifleyebilmektedirler. 

Resim 4’te yer alan yer alan ve Mathieu Lehanneur tarafından tasarlanan  

‘Ocean memories’ isimli seri tasarımcının ünlü ‘Liquid marble“ serisinin bir 

devamı olmakla birlikte zaman içinde donmuş bir okyanusun gerçeküstü bir 

vizyonunu çağrıştırmaktadır. “Katıdan sıvıya geçiş sadece fiziğin 

büyüsünden gelebilir.” diyen Lehanneur, eylemsizden canlandırılana geçişi 

anlatmayı amaçlamıştır. Heykel niteliğindeki mobilyalar, masalar, banklar ve 

taburelerden oluşmakta ve enerji, hareket ve güç duygusunu vurgulamaktadır. 

Dijital olarak tasarlanarak beyaz ve gri mermer bloklardan yapılmış ürünler, 

dalgaların karmaşık hareketlerini yakalayarak ve hareketi sabitlemeyi 

hedeflemektedir. 

Uluslararası uygulanmış iç mekan örnekleri incelendiğinde ise, Kore'nin 

Seul kentindeki Mirae Tıp Vakfı Sağlık Muayene Merkezi, iç mekanı 

aracılığıyla biyo-araştırma merkezinin ve beyin muayenelerinin önemini 

aktarmayı amaçlayan mekan tasarımı ile öne çıkmaktadır. Bu etki, ağırlıklı 

olarak beyaz renk kullanılarak ve tasarımın biyolojiden ilham almasına izin 

verilerek elde edilmiştir. Merdivenleri ve bazı duvarları ve alçak asma 

tavanları oluşturan yapılar, bir hayvanın kaburgalarına dayanmaktadır. 

Tasarımcı Jang Soon Gak iç mekan tasarımının çıkış noktası olan bu tasarımı 

şu şekilde açıklıyor, “Buna“ Dinozor Kaburga ”adını verdik” diyor. 

'Kaburgalar' mekana bir ritim verir ve merkezin kimliğini oluşturur.”  
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Resim 5: Mirae Tıp Vakfı Sağlık Muayene Merkezi 

(www.frameweb.com). 

 

 

Resim 6: Mirae Tıp Vakfı Sağlık Muayene Merkezi 

(www.frameweb.com). 

 

 

 

Resim 7: Mirae Tıp Vakfı Sağlık Muayene Merkezi 

(www.frameweb.com) 

 

 

2023'te Singapur'daki Mandai bölgesinde faaliyete geçmesi planlanan 

yeni Mandai tesisinin tasarımı WOW Architects tarafından 

gerçekleştirilmiştir. 

Tesisteki ana cazibe, çevresel ayak izini en aza indirmek ve yerel yaban 

hayatı üzerinde minimum bir etki yaratmak için yerden yükseltilecek olan 
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tohum kabuğu şeklindeki ağaç evlerdir. 

Mandai Park Holdings (MPH) Grup CEO'su Mike Barclay tesisin tasarımı 

konusunda şunları söylemiştir: 

 

 “WOW Architects'in konsepti, misafirlerimizi doğaya 

yaklaştıracak olan özetimize en iyi tasarım tepkisini gösterdi. İki yerli 

markanın, WOW Architects ve Banyan Tree Hotels & Resorts'un 

güçlerini bir araya getirdik. Vizyonumuzu yeni tatil yerimiz için 

tasarım ve operasyonlara dönüştürebileceklerinden eminiz. Özenle 

hazırlanmış tasarım özellikleri ve programlanmış aktiviteler sayesinde 

Mandai tatil köyü deneyimi, konukları çevredeki yağmur 

ormanlarındaki bitkiler ve hayvanlar konusunda bilinçli olmaya ve 

onlarla ilgilenmeye teşvik edecektir”(https://www.homecrux.com). 

Bu ağaç evlerin, doğa ile yaşam alanları arasındaki engelleri ortadan 

kaldıracak şekilde tasarlanması ve tesisin çevre ile bütünleşmesi için yerli 

ağaç türleri dikilmesi planlanmaktadır. Buna ek olarak, tesis binalarının 

çatısında ve cephesinde, çevre ile uyumlu bitkiler olacaktır. Odaların iç 

tasarımı, Mandai'nin biyolojik çeşitliliğini gösterecek şekilde doğal flora ve 

faunadan da esinlenecektir. Aynı zamanda enerji verimliliğine de 

odaklanmakta ve en az yüzde 40 enerji tasarrufu ile Singapur'daki ilk Süper 

Düşük Enerji (SLE) tesisi olması hedeflenmektedir. Tesis, doğal 

havalandırma, karma modlu klima ve güneş panelleri gibi çeşitli enerji 

tasarrufu önlemlerinden yararlanacaktır. 

 

Resim 8:Mandai Tesisi(https://www.homecrux.com) 

 

Resim 9: Mandai Tesisi(https://www.homecrux.com) 
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Resim 10: Mandai Tesisi(https://www.homecrux.com) 

Verilen örneklerde de görüldüğü üzere biyomimikri mekan tasarımı için 

ilham alınan ve sonrasında tüm mekan tasarımını şekillendiren bir unsur 

olabilmektedir. Bununla birlikte mekanları sınırlı alanların ötesinde ele alarak 

bir bütün şeklinde tasarlanmasını da sağlamaktadır. Mirae Tıp Vakfı Sağlık 

Muayene Merkezi’nin iç mekan tasarımı sağlık temasına bağlı kalınarak 

kaburga kemiğinden ilham alınmıştır ve daha sonra hem biçim hem de renk 

konusunda iç mekan tasarımına uygulanmıştır. Mandai tesisi ise tohum 

formunu kabuk tasarımına yansıtan ve bulunduğu doğal çevreye ayak 

uyduran sürdürülebilir bir yaklaşımla tasarlanmıştır. Doğadan biçim olarak 

ilham almakla birlikte onun kendini yenileyen ve üreten yapısını da tasarım 

sürecine dahil eden bir yaklaşım benimsemiştir. 

2.2.  Biyomimikri Kavramı Temelinde İç Mimarlık Örneklerinin Matris 

İçinde Analizleri 

Tablo 1: İç Mimarlık Örneklerinin Biyomimikri Düzeyleri 

 Biyomimikri  
     Düzeyi 
 

Örnekler 

Organizma 
Düzeyi 

Davranış Düzeyi Fikir Aktarma 
Düzeyi 

Tasarımın Soyutlama 
Düzeyi 

Gün batımından 
ilham alarak 
tasarlamış TV 
ünitesi 

İlham alınan 
unsur bir canlı 
olmadığından 
organizma 
düzeyi yoktur. 

İlham alınan unsur 
bir canlı 
olmadığından 
davranış düzeyi 
yoktur. 

Gün batımının çok 
renkli 
Görüntüsü ilham 
alınarak bu renk 
geçişleri 
yansıtılmıştır. 

Biyomimikri yalnızca 
renkler ile yansıtılmış 
olup tasarımda 
Soyutlama 
yapılmamıştır. 

Çakıl taşlarından 
ilham alınarak 
tasarlanmış 
oturma elemanı 
 

İlham alınan 
unsur bir canlı 
olmadığından 
organizma 
düzeyi yoktur. 

İlham alınan unsur 
bir canlı 
olmadığından 
davranış düzeyi 
yoktur. 

Çakıl taşlarının şekil, 
doku ve rengi 
tasarıma 
aktarılmıştır. 

Tasarımda soyutlama 
düzeyi düşüktür. 
Taşlarla fiziksel 
farklılık yalnızca boyut 
yönünden 
değişmektedir. 

Okyanustan ilham 
alınarak 
tasarlanmış bir 
mobilya 
 

İlham alınan 
unsur bir canlı 
olmadığından 
organizma 
düzeyi yoktur. 

İlham alınan unsur 
bir canlı 
olmadığından 
davranış düzeyi 
yoktur. 

Okyanus 
dalgalarının 
hareketleri ilham 
alınarak bu izlenim 
tasarıma 
yansıtılmıştır. 

Tasarımda soyutlama 
düzeyi düşüktür. 
Okyanusla fiziksel 
farklılık yalnızca 
şeffaflık olmamasıdır. 
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Mirae Tıp Vakfı 
Sağlık Muayene 
Merkezi 
 

Tasarımda 
dinozor 
kaburgasından 
ilham alınmıştır. 
 

Kaburganın 
yapısındaki ritmik 
hareketler mekana 
yansıtılmıştır. 

Kaburganın mekan 
tasarımına 
uygulanması, beyaz 
renk ve kaburga 
kemiğinin yapısı ile 
gerçekleştirilmiştir. 

Mekandaki ritmik 
hareketler kaburgayı 
anımsatmakla birlikte 
benzerlik çok değildir. 
Tasarımın soyutlama 
düzeyi çok yüksektir. 

Mandai Tesisi Tesisdeki yapılar 
tohum formunu 
anımsatmaktadır 

Tohumun açılması 
olayından ilham 
alınarak iç 
mekanlar 
tasarlanmıştır. 

Tohum kabuğundan 
ilham alan ve 
bununla birlikte 
ekolojik mesaj veren 
tasarım prensibi 
benimsenmiştir 

İlham kaynağından 
yola çıkılarak yeni bir 
tasarım dili 
oluşturulmuşturSoyutl
ama düzeyi yüksektir. 

2.3.Biyomimikri Kavramı Temelinde Uluslararası Örneklerin Yorumları 

Doğanın hem canlı hem de cansız unsurlardan meydana gelmesi 

nedeniyle biyomimikri tasarımlarında bunun etkisi iki farklı şekilde 

görülmektedir. Canlıların görünüşleri, oluşumları veya doğada içinde 

bulundukları süreçler ilham alınarak tasarlanmış olan mekan tasarımı 

örneklerinde organizma ve davranış düzeyi görülürken diğer örneklerde 

görülmemektedir. Fikir aktarma düzeyi kimi tasarımlarda yalnızca görsel bir 

benzerlikle kurulurken kimi tasarımlar doğayla kurulan bu bağı 

sürdürülebilirlik kapsamında da ele almıştır. Ekosistem ve tasarım ilişkisinin 

en yoğun olduğu tasarım örneği Mandai tesisidir. Tasarımda soyutlama 

düzeyi mobilya tasarımlarında oldukça düşükken mekan tasarımlarında 

fiziksel benzerliğin daha az olduğu fakat tasarımın vermek istediği mesaj 

yönünden daha kuvvetli oldukları görülmektedir. 

3.  Türkiye’de Gözlemlenmiş Biyomimikri Örnekleri 

Çevremizi gözlemlediğimizde karşılaşabileceğimiz pek çok biyomimikri 

örneği de bulunmaktadır. Resim 11’deki Avcılar’da yer alan, lale çiçeğinin 

formu ve yapraklarının ayrılma özelliğinden ilham alınarak tasarlanmış olan 

kent mobilyaları insanların dinlenebileceği alanların oluşturulması 

hedeflenerek tasarlanmış bir biyomimikri örneğidir. 

 

Resim 11: Kent Mobilyası 
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Resim 12: Park Elemanı 

 

 

Resim 13: Park Elemanı 

Maçka Demokrasi Parkı’nda bulunan kaydırak ve oyun elemanı örnekleri 

de biyomimikrinin günlük hayatta karşılaşabileceğimiz örnekleri arasında yer 

almaktadır. Resim 12’te yer alan kaydırak köpek kafası formunu 

taşımaktadır. Köpeğin dili ile kulakları çocuklar için eğlence alanı 

oluşturmak amacıyla kayma işlevine göre tasarlanmıştır. Resim 13’te yer 

alan, üzerine oturulabilen ahşap heykel ise yılan formundan esinlenerek 

tasarlanmıştır. Daha doğrusu, elde edilmiş ağaç gövdesi ya da dallarının 

yılana benzetilerek heykelleştirilmesidir. 
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3.1. Türkiye’de Gözlemlenmiş Biyomimikri Örneklerin Analizi 

 

Tablo 2: Türkiye’de Gözlemlenmiş Biyomimikri Örneklerin Analizi 

Örnekler        
 
Biyomimikri 
Düzeyi 

Lale Formunda  
Oturma Elemanı 

Köpek Kafası 
Formunda Kaydırak 

Yılan Formunda 
Park Elemanı 

Organizma Düzeyi Oturma elemanının 
lale formunu taşıdığı 
gözlemlenmiştir. 

Kaydırağın köpek 
kafası formunu taşıdığı 
gözlemlenmiştir. 

Park elemanının 
yılan formunu taşıdığı 
gözlemlenmiştir. 

Davranış Düzeyi Lalenin dik duruşu 
Ve yapraklarının ayrılma 
şekli kent mobilyasının 
tasarımına yansıtılmıştır. 

Dil ve kulakların kayma 
hareketi göz önüne 
alınarak 
Tasarımda kaydırak 
düşünülmüştür. 

Yılanların davranış  
şekilleri ile çok az 
benzerlik görülmektedir. 
Çünkü zaten bulunan bir 
ağaç gövdesinin 
adaptasyonudur. 

Fikir Aktarma Düzeyi Lale biçiminde park 
oturması olabilir. 
Oturulmadığında kapalı 
konumu belki doğaldır. 
Ancak lalenin bir oturma 
ünitesi olduğu 
algılanmıyor. 

Bir tür uzun kulaklı ve 
dilli köpeklerin kulak ve 
dillerinin  kaydırak 
olarak değer bulması 
alışılmışın dışındadır. 
Oyun alanının 
gerçekten köpeğe 
benziyor olması yalın 
ve başarılıdır. 

Bir ağaç kütüğünün ya da 
gövdesinin yılana 
benzetilerek 
heykelleşmesi ağacın iyi 
değer bulmasıdır. 
Biyomimikri kavramını tam 
yansıtmaz. 

Tasarımın Soyutlama 
Düzeyi 

Lale biçimli oturma 
ünitelerinde dolaysız bir 
benzetme vardır. 
Soyutlama kavramı çok 
azdır. 

Köpek başlı kaydırak 
oyun alanının 
soyutlama düzey çok 
başarılıdır. Hele 
çocuklar için 
tasarlanmış olması bu 
başarıyı katlar. 

Yılan figüründe aslında 
ileri düzeyde bir yalınlık 
var; ancak bir ağaç 
kütüğünün gerekleri kadar. 
Kütük daha kıvrımlı 
olsaydı imge daha 
gelişmiş olurdu. 

 

3.2. Matris İçindeki Biyomimikri Analizlerinin Yorumu 

Kent Parkları içindeki oturma elemanı, çocuk oyun alanı ve diğer park 

elemanınınorganizma düzeyi, davranış düzeyi, fikir aktarma düzeyi ve 

tasarımın soyutlama düzeyi olarak dört farklı bakış açısında, biyomimikri 

kavramı temelinde ele almak gereklidir. Bu kriterler tasarımlar için ilham 

alınan doğal olgular ile sonuçlar arasındaki bağlantıyı göstermektedir. 

Gözlemler sonucunda ortaya koyulan sonuçta biyomimikri kavramının  en 

ileri düzeyde köpek başlı kaydırakta olduğu izlenmektedir. Organizma ve 

davranış yüzeyleri bir bakıma gerçeğe en yakın bulunan tasarım  izlenimi 

vermis olsa da, lale oturma ünitesi gibi doğrudan benzetme yolu ile 

biyomimikri kavramı, işlevselliğin ötesinde, daha çok dev boyutlu bir lale 

olarak çevrede büyük bir lale bahçesi var da ona gönderme yapıyormuş 

izlenimi vermektedir. Bunlar birer lale heykelleridir. Oturma işlevine 

gönderme yapmamaktadır. 

Biyomimikri kavramına en az yaklaşmış olan ağaç kütüğünden  yılan 
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biçimli heykel ise doğal bir malzemenin ikinci kez değerlendirilmesidir; 

çevreye ve doğaya saygıdır. 

4. Bulgular Ve Sonuç 

Tüm bu bulgular bize göstermektedir ki doğanın sürekli üreten ve kendini 

yenileyen sistemi, karşılaşılan problemlere etkin çözümler üretmektedir. Bu 

çözümleri yıkıcılıktan ve bilinçsiz tüketimden uzak, sürdürülebilir bir 

yaklaşımla birlikte sunabilmektedir. Bilim ve teknoloji alanlarında ilerleme 

kaydedilmesini sağlamakta ve gelişen teknoloji ile yeni doğal çözümlerin 

bulunması nedeniyle iki alanın birbirine dönüşümlü olarak katkı sağlaması 

mümkün olmaktadır. Çünkü, biyomimikri araştırmaları canlıların temel 

özelliklerinin ve yaşam ortamlarının araştırılmasına son dönemlerde hız 

kazandırmış ve elde edilen bilgilerin insan yaşamları konusunda 

kullanılmasına yol açmıştır. Bu kullanma kapsamı biyomimikrinin yalnız 

görsel boyutunu değil, ama öncelikle işlevsel yönlerine yönelik niteliklerini 

de ortaya koymaktadır. 

Bildiri, doğanın varlığını ve zaman içinde öğrenilen ve aktarılabilecek 

özelliklerini  tasarım parametreleri doğrultusunda yeni bir tasarım yöntemi 

olarak ele almaktadır. Bu nedenle, doğa öğretilerini, günlük hayatta 

kullanılan  mobilya ve içerisinde bulunulan mekanlara yansıtmanın yollarını 

aramak ve biyomimikri kavramını bir tasarım öğretisi olarak 

değerlendirmektedir.  
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1. Giriş 

Tarihin ilk sayfalarından bu yana topluluk halinde yaşayan her canlı 

grubunun içinde bulunduğu çevreye adapte olmak için sahip olduğu 

kaynakları en etkili şekilde değerlendirip, kendine refah seviyesi daha yüksek 

yaşam mekanları yaratmaya çalıştığı bilinmektedir. İnsanoğlu, dokunduğu 

herşeyi, yaşamın başlangıcından itibaren değiştiren ve yenileyen bir 

organizmadır ve bu hayat mücadelesi, çevremizdeki her karenin içinde en 

ince ayrıntısına kadar görülmektedir. 

21. yüzyıla bakıldığında modernleşen dünyada her sistem neredeyse ışık 

hızı ile yarışırcasına değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişim elbette yaşam 

mimarlarının yetiştiği okullarımıza teğet geçip gitmemekte, eğitim kurumları 

da bilgi çağıyla paralel gitmek zorunda olduğu için geliştirme çalışmaları 

yapmaktadır (Clark, Lotto ve Astuto, 1984). Okul ve okul geliştirme kavramı 

geçmişten günümüze yeni anlamlar kazanmıştır. Modern anlamda okul 

geliştirme çalışmaları ilk olarak ABD’de başlatılmıştır denilebilir (Edmonds, 

1979, Lezotte, 1989, Manasse, 1982, Balcı, 2002).  

Okul geliştirme, pek çok yöntem kullanılarak, sürekli,  okulların kendi 

ayakları üzerinde kalmalarına yardımcı olmak amacıyla, uzman kişiler 

tarafından yöneticilerin okulları için uyguladıkları programlardır (Hannaway 

ve Carnoy, 1993). 1970’ den itibaren hız kazanan okul geliştirme çalışmaları, 

dünyanın birçok yerinde,  günümüzde hala devam etmek üzere 

uygulanmaktadır (Hargreaves, 1995). 

Toplumsal gelişmeye paralel olarak örgütlerin değişmesi kaçınılmazdır. 

Özellikle eğitim sistemi okullar toplumu meydana getiren bireyleri toplumun 

taleplerine göre yetiştirmek zorundadır (Parlar, 2020).  Bu değişime ayak 

uydurabilmek için okullar öz değerlendirme yaparak eksik ve zayıf yönlerini 

güçlendirirler ve tamamlarlar. Günümüzde okulun genel ve sosyal koşulları 

değişmektedir eğitim kurumlarının bireyleri çağın gereklerine cevap 

verebilecek özelliklerde yetiştire bilmeleri için sürekli gelişimi yakalamaları 

gerekmektedir (Hopkins, 1994). Sürekli gelişim değişim ve yenileşme ile 

mümkündür. Değişim ve yenileşme sistemin işleyişinde yer alan bütün 
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bireylere görevleri ile ilgili yeni yaklaşımlar yeni ufuklar ve onların 

uygulamalarına planlı bir çalışma sistemi kazandırarak sağlayabilir. Bu bakış 

açısı ile eğitim kurumlarında beklenen gelişme sistem değişikliğinden çok 

işleyiş ve yaklaşım değişikliğidir (Parlar, 2020).  

Toplumun ve okulların gelişimi kaçınılmaz bir şekilde gelişim ve ilerleme 

için büyük fırsattır. Okul mevcut halini sürdürürse ilerleyemez, ya gelişecek 

ya da mevcut halini koruyacak. Çünkü okul gelişimi temel olarak bireylerin 

gelişimi olup okullar gelişimin odak noktasıdır (Parlar, 2020). Bu nedenle 

okulun gelişimi toplumun gelişiminden ayrı düşünülemez, yöneticiler 

öğrenciler, öğretmenler, aileler ve toplum birlikte çalışarak okullarının 

geleceğini şekillendirir. Yöneticiler ve öğretmenler yerel otoriteler ile 

işbirliği içinde gelişim amaçlarını ve stratejilerini ortaya koyabilir ve bu 

amaçla dolaşmak için amaçlara ulaşmak için gerekli bilgi ve becerileri 

kazanabilirler etkili okul ile okul geliştirme akımı arasında yakın ilişkiler 

vardır. Zira okul geliştirme çalışmaları genel olarak etkili okul 

araştırmalarından ulaşılan sonuçlar üzerine temellendirilmesi ve bu sonuçları 

bir veri olarak kullanılmaktadır. 

Etkili okul ve kendini yenileyen okul için literatüre baktığımızda şu 

sonucu çıkarmak mümkündür; 1. okullar kendi ben yönelimde ve değişimi 

sürekli açıktırlar, okullar büyük ölçüde Kendi başlarına bırakılmalıdır, 2. 

örgütte kendini yenileme tepeden gelmelidir, 3. yenileme okul geliştirilmeye 

gelişimci bir yaklaşımı davet eder bu anlayışa göre okulun geliştirilebilmesi 

için sistem açık beklentiler geliştirmeli ancak okula gideceği yönü 

kararlaştırılması için büyük oranda özerklik verilmelidir (Balcı, 2002). Buna 

göre okul denetleme modeli bu son anlayışa dayanmaktadır özellikle etkili 

okullar sürekli kendilerini geliştirebilmeleri için öz-değerlendirme kullanırlar 

böyle de güçlü ve zayıf gördükleri de tespit ederek buna yönelik olarak 

düzenlemeler yaparlar. 

ABD, Hollanda, İngiltere, Almanya, Avustralya, Yeni Zelanda, 

Finlandiya ve Kanada gibi ileri kapitalist ülkeler başta olmak üzere birçok 

ülke bu alanda araştırma yapmış ve çalışmalar yürütmüşlerdir (Hopkins, 

2001; Kemethofer, Gustafsson ve Altrichter, 2017). Etkili okul kavramı bu 

çalışmalara paralel olarak eğitim ile ilgili alan yazınına 1982 yılından 

ABD’de “etkili okul” batıda özellikle de İngiltere’de “iyi okul” çoğunlukla 

da “okul geliştirme” (School improvement) olarak anılmaktadır. Örneğin 

OECD/CERİ Uluslar arası Okul Geliştirme Projesi okul geliştirmeyi “… 

öğretim-öğrenme sürecinin değişimi ve/ veya okulu daha etkili kılmak 

yoluyla bir ya da daha çok okulda son amaç olarak eğitimsel amaçları 

başarmak için içsel koşulların yaratılması” olarak tanımlanmaktadır (Balcı, 

2002).    

Okul geliştirme esasen okulu etkili kılmak olarak anlaşılmaktadır. Okul 
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geliştirmenin temel amacı da okulun problem çözme kapasitesinin 

geliştirilmesidir. Bunun içinde okula dayalı okul çaplı stratejiler, merkezi 

değişme stratejilerine tercih edilmektedir çünkü kapalı sistemler uzun ömürlü 

olmazlar bilgi yetersizliğinden ama açık sistemler adaptasyon ve gelişmeye 

elverişlidirler. Adaptasyonun olumlu olması için hiçbir garanti yoktur en 

geniş sistem en çok değişikliğin olduğu sistemdir, her biri katalizör olabildiği 

gibi bu karmaşık sistemler birbirini etkileyen çok sayıda değişkene bağlıdır 

yeni bilgilerin kabul edilmesi reddedilmesi ve devamlılığı sistem içerisindeki 

değişkenlerin fonksiyonları ile ilgilidir öğrenme değişimdir sosyal 

sistemlerde öğrenme yeni bilginin depolanması sonucu ortaya çıkar 

(Töremen, 2011).  

Etkili okul hareketi giderek tüm dünyada yayılma eğilimi göstermektedir. 

Bu kavramın değişik ülkelerde uygulamaya konulmasından hem etkili okulun 

farklı sürümleri diyebileceğimiz yeni kavramlar doğmakta, hem de etkili okul 

konusundaki anlayışlar arası açıklık giderek genişlemektedir. Diğer yandan 

okulların etkili olanilmesi ve gelişebilmesi için formatlarında değişikliğe 

gitmeleri beklenir. Bu formatlardan biri de öğrenen okullardır. Öğrenen 

okullarda en öndemli rollerden birini de öğretmenler yüklenir çünkü öğrenen 

öğretmen okulun araştırma ve öğrenme kapasitesini geliştirir, okul örgütü ve 

yapısı kaçınılmaz olarak sınıfın içerisinde bütün yönleriyle ortaya çıkar, 

öğretmenler sınıflarının kapasiteleri etkileyen uygulama ve konuları 

belirleyeceklerdir (Töremen, 2011). 

Öğrenen bir örgüt kültürü oluşturmak için 6 zorunlu Eylem vardır; 

1. Bir sürekli öğrenme fırsatları oluşturmak, 

2. Diyalog ve görüşme ayarlamak, 

3. İşbirliği ve takım halinde öğrenmeyi teşvik etmek, 

4. Ganimet sistemleri yerleştirip öğrenmeyi yaygınlaştırmak, 

5. Çalışanları ortak bir vizyona yönlendirmek, 

6. Örgütü çevresi ile bütünleştirmek, (Balasubramanian, 1996; akt; 

Töremen, 2011) 

İngiltere' de etkili okul araştırmaları çok uzun yıllardır yapılmaktadır 

(Şişman, 2011). Etkili okul araştırmalarını inceleyen araştırmalara 

baktığımızda 1980'li yılların başından itibaren birçok sonuca ulaşılmıştır. 

Levine ve Lezzotte (1989) etkili okullar örgütsel gelişme uzmanlığı, dış 

danışmanlık gibi mümkün olan teknik yardım almalıdır. Böylece öz 

değerlendirme yaparak bunu sağlarlar. Lezzotte (1989) araştırmasında 

öğrenci değerlendirmeleri ve yükseltme politikalarında özdeğerlendirme 

olduğu görülmektedir, (Sammons, Thomas ve Mortimore, 1997) 

araştırmasında da okul performansının değerlendirilmesi Wayman ve 
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Stringfield araştırılmasında da sık sık kişisel izleme süreç değerlendirme den 

bahsedilmiştir (2004).  

Özetle, okul geliştirmenin nihai amaçlarından bir ise öğrenciler için bir 

farklılık yaratmak “doğru işleri yapmak” olarak tanımlanmaktadır. Burada 

bahsedildiği gibi okul geliştirme amacı sadece okulun yönetim kadrosunu 

güçlendirmek değil aynı zamanda öğrencilerin akademik başarısına da 

olumlu katkı sağlamalıdır (Stoll, 1999). Okulun geneli gerek personel 

gerekse öğretmen, veli ve öğrenci okulla ilişiği bulunan herkes bu sürece 

dâhil edilip, geliştirme çalışmalarından en yüksek verimi almak için çaba 

göstermelidir. Bu çalışmalarda okullarda yapılması gereken ise öncelikle 

kendi yeterliliklerini, zayıf ve güçlü yönlerini objektif bir şekilde fark 

etmeleri sağlanmalıdır (Sammons, 1995). Günü birlik çözümler geliştirip 

sorunların üzerine kapatmayı değil tam tersine bu süreci olabildiğine yayıp 

okulun kendi kendine yeter hale gelmesini ve gelişimi sürekli kılmak 

gerekmektedir. Elbette bunun için öncelikle okul yönetiminin ve üst düzey 

yöneticinin bu geliştirme çalışmalarına inanması ve yapılacak her türlü 

etkinlik için okulu seferber etmesi gerekmektedir (Ceylan, 2019). Bu 

etkinlikler için SEF (Self-evaluation form) yani kendi kendini değerlendirme 

formları Ofsted (2006b) ve olay araştırma uygulamaları (Action Research) 

kullanılmaktadır (Wikeley, Stoll, Murillo ve De Jong, 2005 ).  

SEF (Self - Evaluation Form) Kendi Kendini Değerlendirme Formu  

Okul geliştirme çalışmalarında en çok kullanılan yöntemlerden biri 

okulların kendi kendilerini geliştirmek için okulun genel yapısıyla ilgili 

standartizasyon çalışmaları yapıp bunu bir form şekline çevirip okula belli 

aralıklar ile uygulamasıdır Ofsted (2005). Kendi kendini geliştirme 

formundan okul geliştirmeye yapılan yolculukta, okulların ne yaptıklarını 

tespit etmek, insanların birbirlerine nasıl yardımcı olduklarını, zorlukların 

üstesinden nasıl gelindiğini ve daha geniş çaplı bir gelişme için neler 

yapılabileceğini öğrenmek istenmiştir (Bubb vd., 2007).  

Kendi kendini değerlendirme formlarıyla okullar belli aralıklar ile bu 

formları okulun yöneticilerine, öğretmenlerine, öğrencilerine, personeline ve 

velilerine uygularlar ve elde edilen sonuçlar analiz ederek sorunlar ortaya 

çıkartılıp, bu sorunlar ile ilgili stratejik planlar hazırlanarak okulun kendi 

kendine problemleri çözümler aradığı bir yöntemdir Ofsted (2006a). Burada 

yönetici ve müdürler dilerlerse okul geliştirme çalışmalarını dışardan uzman 

eğiticiler çağırıp yardım alarak ya da kendi öğretmelerinden kuracağı bir 

proje yönetme ekibiyle yürütebilmektedir. 

Okul geliştirme formları okulların sadece fiziki, maddi yapısıyla değil 

aynı zamanda okulla ilgili her konuyu içermektedir (Creemers, 2002). Her 

okulun yapısı ve özellikleri farklı olduğu için bu formların her okula has 
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yapılandırılması daha objektif değerlendirmeler elde edilmesinde yardımcı 

olacaktır.   

Geliştirme formları gerektiği takdirde özellikli konular üzerinde de 

yoğunlaşabilmektedir. Avrupa’daki geliştirme çalışmaları incelediğimizde 

Belçika okul geliştirme programlarına baktığımızda sadece cebir dersi için 

plan geliştirildiğini ve öğrencilerin ders çalışma yöntemlerinden, 

öğretmenlerin ders anlatım teknikleri dâhil her açıdan tek bir konuda 

çalışılabilmektedir (Sun, Creemers ve De Jong, 2007).  

Okullarda yapılacak olan bu çalışmalarda otoriteler okullarda neler 

yapılması   ve bu formlarda neler olması gerektiği konusunda düşüncelerini 

dile getirirlerken özellikle bir konu üzerinde durmuşlar, Eylül 2005’ ten 

itibaren İngiltere’ de her okulun bağımsız olarak kendi kendine bu formları 

oluşturmaları istenmiştir.   

Genellikle oluşturulan bu formlarda okulların yedi ana başlık altında 

kendilerini değerlendirmeleri istenmiştir; 

1-   Okulun karakteristik özellikleri  

2-  Öğrencilerin, velilerin ve okul aile birliklerinin görüşleri  

3-  Başarılar ve standartlar 

4-  Kişisel gelişim ve  sağlık durumu 

5-  Alınan tedbirlerin kalitesi 

6-  Liderlik ve yönetim 

7-  Genel etki ve yeterlilik (Bubb vd., 2007). 

Bu başlıklar altında hazırlanan soruları tercihlerine göre online olarak 

internet üzerinden şifre vererek uygulayabilirler ve bu sayede soruları 

istedikleri gibi değiştirme fırsatı da bulurlar.  Kendilerini ölçekler yardımıyla 

aşağıda belirtilen maddeler hakkında derecelendirilmeleri istenir; (Derece 1: 

Harika, Derece 2: İyi, Derece 3: Tatmin edici, Derece 4: Yetersiz) 

❖ Öğrencilerin başarıları ve çalışmalarındaki standartlar 

❖ Öğrencilerin kişisel başarıları ve sağlık durumu 

❖ Öğretme ve öğrenmede ki kalite 

❖ Müfredatın  ve yapılan diğer aktivitelerin kalitesi 

❖ Öğrencilerin bakımı, rehberliği ve verilen desteğin kalitesi 

❖ Liderliğin etkiliği ve yeterliliği 

❖ Bütün olarak okuldaki her bölümdeki etkililik 
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❖ Geleceğe dönük gelişmeler yapamk için kapasite 

❖ Yapılan son araştırmadan itibaren gerçekleştirilen gelişme 

❖ Bağış kurumunun standartları ve kalitesi (Ofsted, 2004). 

Okullar SEF’ leri nasıl yazıyorlar? 

Bir okul SEF’ lerini hazırlarken yanlızca öğretmenlerin fikirlerinin 

alındığı bir çalışma gerçekleştirirse, gelişmelerin nasıl ve hangi oranda 

olması gerektiği konusunda okul destek personelini geliştirme sürecine dahil 

edilmez ise okul ikliminde olumsuzluk yaratır ve personelde hayal kırıklığına 

yol açar Ofsted (2004). Bu çalışmalar easında destek personelinin de katkıda 

bulunmasına çok önem verilmelidir zira yönetim kurulundan çok öğrencilerle 

yakın temasta bulunup konuştukları için çok etkili katkıda bulununabilirler.  

Gerçektende Ofsted (2006c:13)’ in son yıllarda yaptığı çalışmalarda rapor 

ettiği gibi etkili kendi kendini değerlendirme formunun “bütün personelin 

örgütün değerlendirilmesine tamamen etkili olduğu” ve “öğretmenlik statüsü 

olmayanların bu değerlendirmeler için çok önemli katkılarının olduğu ve 

gerek değerlendirme gerekse planlama için resmi olarak bu konuyla 

bağlantısı olduğunun görüldüğü” okullarda yapıldığını rapor etmiştir (Taylor, 

2002). 

Bu sürecin nasıl yapıldığı ise şu şekilde gerçekleştirilir; bütün personel 

tüm gün boyunca eğitim alır ve bu eylül başında yapılır. Buradaki amaç tüm 

seviyelerden insanlarında bu konu ile farkındalıklarını arttırmak ve 

gelecekteki çalışmalarda ne tür ihtiyaçları olacağını tespit etmektir (Klerks, 

2013). Onur kurul üyeleri ise buçalışmalarda farklı bölümlerin hazırlandığı 

formlardaki bütünlüğün oluşmasından sorumludur. Form kontrol edildikten 

sonra uygulanan bu çalışmanın ekim başında yine tüm bir gün süren eğitimde 

geri bildirimleri incelenir ve önemli noktalar üzerinde tartışılır ve ardından 

bütün personel değişiklikleri oylama yolu kabul eder (Bubb vd., 2007). 

Uluslararası eğitim çalışmaları kurumu (NFER)’in son zamanlarda yaptığı 

bir çalışmada SEF’ in nasıl olması gerektiğini şu şekilde belirtmiştir “işbirliği 

içinde gerçekleştirilmesi gereken, sürekli ve okullardaki gelişmeleri yansıtan 

bir şekilde” (McCrone, Rudd, Blenkinsop ve Wade, 2006).   

Belli bir döngü içerisinde olup ancak biribirini tamamlayan, sürekli geri 

bildirim veren ve alt yapısını tamamlamak için uygun koşullar gözeten bir 

sistem şeklinde olmalıdır. Ulusal Labaratuvar Ağ Sistemi okul geliştirme 

döngüsünü aşağıdaki gibi göstermiştir; 
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Şekil 1. National Laboratory Network System, 1994 

Okul gelişimi belli bir döngü içerisinde gerçekleşirken aynı zamanda 

içerisinde belli etkenler barındırır, hepsi birbiri ile ilişkili ya da iç içe girmiş 

olan bu etkenler aslında okul gelişiminin dış, iç ve öğrenci olmak üzere 

dinamiklerini oluştururlar (Joyce, 1983). Ancak burada hepsi ayrı ayrı ele 

alınmamaktadır, kısaca bahsedilecektir. 

 

Şekil 2. Education School Improvement Handbook, 2009 

 

Örgüt kültürü; sadece o örgüte has, kendi normlarına ve iklimine sahip, 

örgütün bütün elemanlarını (yöneticileri, öğretmen, öğrenci, veli, personeli, 
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kantin görevlileri, servis görevlileri) içeren ve bu elemanların sürekli 

etkileşim halinde bulunmasıdır. 

Yüksek beklentiler; okul gelişim programı uygulayan okullarda dış 

etkenler tarafından (veli, programı uygulayanlar) sürekli hissettirilen 

etkendir. 

Paylaşımcı liderlik; gelişim programı uygulanırken yöneticilerin gerek 

okul içinde gerekse okul dışından gelen uzman grubu ile koordineli bir 

şekilde yönetimi paylaşmalarıdır. Burada yönetici yetkisinin tamamını 

devretmemektedir sadece bölüştürmektedir. 

Yaşam boyu yetişkin olmayı öğrenme; programda öğrenciler için en 

önemli gelişim konularından biridir, öğrenci sadece eğitim ve günü birlik 

sorun çözümleriyle kendilerini geliştirmemekte bunu ömür boyu uygulayacak 

şekilde organize olmaktadırlar.  

Kaynaklar ve kararlar; programın en etkili biçimde uygulanabilmesi adına 

kaynakların uzmanlar yardımıyla kullanılması ve bunu yaparken de alınan 

kararların yöneticiler, öğretmenler ve elbette uzmanlarla birlikte, stratejik 

planlarına uygun alınmasıdır. 

 Standartlar ve ölçülebilirlik; okul gelişim programlarının en nihai amacı 

eğitim kalitesini arttırmak ve bunu ölçülebilr hale getirip, uygun standartları 

oluşturmaktır.  

Teknoloji ve yöntemler; programı uygularken seçilecek yöntemler 

stratejik planlama yapılırken çok dikkatle seçilir ve teknoloji ile bu 

yöntemlerin etkililiği arttırılır. 

Öğrenci gelişimi ve sağlığı; okul gelişimin en önemli ögesi olan öğrenci, 

programda her zaman merkezdedir. Öğrencilerin sadece eğitim-öğretim, 

teknolojik yani maddi anlamda gelişimi değil, aynı zamanda bilişsel, fiziksel, 

duygusal ve etik olarakta çeşitli yönlerden gelişimleri takip edilir. Bu nedenle 

yapılmakta olan ya da yapılacak olan programlarda öğrencilerin yaş, 

akademik altyapısı, içinde bulunduğu kültürün yapısı, dış etmenler, veli gibi 

dış etkenler çok dikkatle analiz edilmeli bunun ardından elde edilen verilerin 

yardımıyla öğrenciler için en uygun gelişim planları, yöntemleri programa 

yerleştirilmelidir. 

Şekil 2’ de görüldüğü ve tanımlardan da anlaşılacağı üzere tüm iç ve dış 

etkenlerle birlikte yöneticilerin, öğretmenlerin, uzmanların, öğrencilerin ve 

velilerin uyum içerisinde bu çalışmayı yönetip okul gelişim programını 

başarılı ve sürekli hale getirmesi beklenmektedir (Rowan, Bossert ve Dwyer, 

1983). Tabiki burada şunu önemle belirtmek gerekir ki; çalışmalar verilerin 

toplanması ve uygulanması açısından kendi kendini değerlendirme formları 

(SEF) çok büyük öneme sahiptir. Bunun en büyük sebebi ise, bu formlar 
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okulun sorunlarını önem sırasına gör dizilişini çok etkili bir şekilde 

belirlemektedir. Bazı akademislerin kabul ettiği gibi formlar “Kimi karanlık 

köşelere ışık tutar” (Bubb vd., 2007) ve her türlü planın ve yöntemin nasıl 

yapılacağını da aslında otomatik olarak belirler. 

Etkili okul gelişiminde kendini değerlendirme formlarının, okul gelişmi 

açısından bir zorunluluk olduğunu düşünen ve özellikle okulun 

ölçülebilirliğini arttırdığına inanan diğer kesim, bu çalışmaları öğrencilerine 

bir çok farklı şekilde uyguladığı Şekil 3’ten anlaşılmaktadır.  

Özellikle öğrencilere akademik açıdan olumlu katkı sağlayan bireysel 

çalışma, günlük tekrar, kısa ve etikili öğrenme yolları ile etkili ders çalışma 

konusunda aktarılmış olan rehberlik hizmetleri göze çarparken, başka 

okulları ziyaretler ve gelişim planları ile öğrencilere hem kültürel etkileşim 

hem de sosyal yönlerden  gelişimleri için fırsatlar yaratılmaktadır (Purkey ve 

Smith, 1983).     

Okul geliştirme çalışmalarını uygulamak için birçok yöntem vardır ve 

bunlardan biri de kendi kendini geliştirme formu olan SEF’ dir (Self- 

evaluation Form). Kendi kendini geliştirme formları okulların belli süreçlerde 

okul yöneticelerine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve personeline 

uyguladığı, içerisinde okulun fiziki şartlarını, ders programlarını, öğrencilerin 

ders çalışma yöntemlerini, velilerin yaklaşımlarını, personelin ihtiyaçlarını, 

müfredatı vb. bilgileri içeren maddelerden oluşmaktadır. Bu formlar okullara 

uygulandıktan sonra analiz edilip ardından okul için geliştirme programları 

ve planları hazırlanır. Hazırlanan programlar yapısına ve içeriğine göre 

gerekirse sadece o okulda, gerekirse bölgesel ve ulusal çapta uygulanabilir. 

Gelişme çalışmaları sadece Amerika da yürütülmemektedir, İngiltere ve 

Avrupa’ nın pek çok ülkesinde uygulanmış ve hala uygulanmaktadır (Jones 

ve Tymms, 2014). 

8 Ülkenin Okul Geliştirme Çalışmaları 

Avrupa’ da yapılan okul geliştirme çalışmaları incelendiğinde bu 

uygulamaların sadece okulların fiziki yapısı ile ilgili değil, öğretmenlerin 

ders anlatım teknikleri, öğrenci başarılarını artırma yöntemleri, öğretmenler 

arasında işbirliğini artıracak internet ağları gibi konularda oldukları aynı 

zamanda uygulama alanı olarak okul, bölgesel ve ya ulusal çapta 

uygulanmıştır.  

Belçika da 2005 yılında uygulanmış bir okul geliştirme çalışması 2 yıl 

sürmüştür, çalışmalar öğretmen ve öğretim elemanlarının ortak çalışmasında 

öğrenci performansı, çalışması, öğretmen düzeltme araçları analiz edilerek 

yürütülmüştür. Bu çalışma projeye dâhil olan 6 ilköğretim okulunda 

gerçekleştirilmiştir. Amaç ise öğrenci başarılarını artırmada bir yol olan 
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hafıza derecelerinin etkililiğini hesaplamaktır ve ortaya çıkan sonuç ise 

öğretmen gelişiminde resmi değerlendirme ve uzman öğrenme kullanmaktır 

(Creemers ve De Jong, 2007). 

Belçika’ da yürütülen diğer bir geliştirme çalışması ise 4 yılı aşkın bir 

süre sürmüştür ve 6 lisede yürütülen uygulamanın amacı öğrencilerin 

cebirdeki başarılarını geliştirmek olmuştur. Sonucunda ise cebirde yeni bir 

metodun uygulanmasına karar verilmiştir (Creemers ve De Jong, 2007). 

İngiltere’ de uygulanan bir gelişim stratejisinde ise bir günlük okul 

ziyareti ile personel, öğrenci ve velilerle görüşmeler analiz edilmiştir. Projeye 

dahil olan 444 okuldan 3 ilköğretim ile 3 lisede çalışmalar yapılmıştır. Amaç 

ise öğrenci başarılarındaki standartları artırmak ve sonuç ise okulların ortak 

dil kullanımında 7 işlemi gerçekleştirmektir (Harris ve Young, 2000). 

İngiltere’de uygulanan bir diğer gelişim çalışmasında ise eğitimi tüm 

kademelerde geliştirmek olmuştur ve aynı şekilde bir günlük okul ziyareti,  

personel, öğrenci ve velilerle görüşmelerin analizi yapılmıştır. Projeye pek 

çok okul katılmış ve sadece 4 lisede çalışmalar uygulanmıştır. Bu çalışmada 

amaç okullar yeteneklerini geliştirerek çocukların gelişiminde önemli 

alıştırmalar yapıp eğitim kalitesini artırmaktır. Çıkan sonuç, okulların holistik 

yaklaşım bilgilerini kullanarak bunu okuldaki pozitif bağlantılar geliştirmek 

için kullanmaktır ( Harris ve Young, 2000).  

İtalya’ de yapılan bir okul geliştirme çalışmasında lise düzeyindeki 9 

okulda kalite değerlendirmesi yapılmış, buradaki amaç ise okullarda kendi 

kendini değerlendirmeyi kullanarak eğitim ve öğretimi geliştirmek olarak 

tespit edilmiştir ve henüz bir sonuca varılmamıştır (Stoll, 2009). 

İtalya’ da yürütülen bir diğer çalışmada ise ilköğretim düzeyi okullarda 

ilköğretim reformu yapılmıştır. Buradaki amaç ise yeni ulusal müfredatın 

tanıtımıdır ve sonuç ise ilköğretimlerin yeniden organizasyonudur (Stoll, 

2009).  

Finlandiya’ da uygulanan bir proje ise şu şekildedir; verilerin analizi ve 

proje liderleriyle yapılan görüşmeler ile PEDANET iletişim ağının 15 

ilköğretim düzeyindeki okulda çalışılmasıdır. Amaç, öğrencilerin kendini 

değerlendirmelerinin gelişmesidir ve çıkan sonuç ise bir iletişim ağı 

kullanarak öğrenme ortamını zenginleştirmektir (Bush, 2009). 

Finlandiya ‘da yapılan VSOP adlı gelişim çalışmasında verilerin analizi 

ve proje liderleriyle yapılan görüşmelerde (bunlara sınıf gözlemleri, materyal 

kanıtları, personel, öğrenci ile anket ve görüşmeler ile kendi kendini 

değerlendirmeler verileri dâhil) lise kademesinde 5 okulda 11 çalışma 

yapılmıştır. Amaç, heterojen grup yapmayı ve öğrenci seçeneklerini 

desteklemenin bir yolu olarak bağımsız çalışmayı desteklemektir. Sonuç ise, 

öğrenci merkezli ders programlarını geliştirmek olmuştur (Bush, 2009).   



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   30      

609 

Finlandiya’ da uygulanan LUMA adlı okul gelişim çalışmasında aynı 

şekilde proje verilerinin yeniden analizi ve proje liderleriyle yapılan 

görüşmelerde (kendi kendini değerlendirme ve ağ toplantıları dâhil) bütün 

okul kademelerinde ve eğitim okullarında 120 belediyede yapılan 

çalışmalarda amaç fen bilimleri ve sayısal öğrenci sayısını artırmak ve sonuç 

ise öğretmen ve okul yapısının gelişimidir. Finlandiya’ da ERC&S isimli 

proje de ise 15 belediyede bulunan ilköğretim kademelerinde müfredatı 

geliştirmek amaçlı çalışmadan elde edilen sonuç okul içi gelişimidir (Bush, 

2009). 

Portekiz’ de yapılan bir okul geliştirme çalışması, ulusal matematik 

müfredatında reform,  okul yönetim kadrosundan bir üye ve öğretmenlerle 

toplantılar ile okul performans verilerinin analizi yöntemiyle, lise 

düzeyindeki okullarda, ulusal çapta uygulanmıştır. Amaç matematik ders 

planı ve metodlarında reform yaparak öğrencilerin günlük hayatı ve 

matematik arasında bağlantı kurmaktır. Sonuç ise, öğretmen eğitim programı 

ile yerel internet ağında matematik öğretmenlerinden tavsiye ve duyurulardır 

(Ehren ve Visscher, 2008).  

Portekiz’ deki bir diğer gelişim çalışması, herkes için eğitim, okul gelişim 

planı, 4 öğretmenle görüşme, gözlem takımıyla görüşmeler yoluyla 

yürütülmüştür. Lise düzeyinde yapılan çalışmanın kaç tane okulda yapıldığı 

belirtilmemiştir. Amaç, erken yarışma ve bilgi yükünü başarılı 12 yıllık 

eğitimde engellemek ve çıkan sonuç ise okul geliştirme planının ilerlemesi ve 

okul kalite gözleminin kullanımıdır (Ehren, Altrichter, McNamara, ve 

O’Hara, 2013). 

Yunanistan’ da yürütülen gelişim çalışmaları çevresel eğitim adıyla 

yürütülmüş, proje takımı üyeleriyle görüşme, öğretmen katılımı, yazılı 

raporların analizi, dışardan değerlendirme raporları ile yapılmıştır. İlköğretim 

ve liseye dahil olan 6 okulda değişik öğretim ihtiyaçlarının farklı alan 

konularının farkına varılması amacıyla uygulanmıştır. Sonuç olarak, belirgin 

konu alanlarını, yenilikçi öğretim stratejilerinin ve çok sayıda çeşitli, esnek 

öğretim alıştırmalarının geliştirdiği özel sınıflar yaratmak tespit edilmiştir 

(Reezigt, ve Creemers, 2005).  

Bir başka gelişim çalışması Yunanistan’ da bilişsel alanları belirgin olan 

sınıflarda öğretimin yeniden yapılandırılması, proje takımı üyeleri ile 

görüşmeler, öğretmen katılımı ve yazılı raporların analizi yöntemi ile 

yürütülmüştür. Lise düzeyinde 80 okulda değişik öğretim ihtiyaçlarının farklı 

alan konularının farkına varılması amacıyla yürütülmüştür. Sonuçta belirgin 

konu alanlarını, yenilikçi öğretim stratejilerinin ve çok sayıda çeşitli, esnek 

öğretim alıştırmalarının geliştirdiği özel sınıflar yaratmak olarak belirtilmiştir 

(Reezigt, ve Creemers, 2005). 

Yunanistan’ da çoklu kültür ve Avrupa boyutları program başlıklı gelişim 
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çalışmasında proje üyeleri ile görüşmeler, öğretmen katılımı, yazılı raporların 

analizi, dışardan değerlendirme formları yöntemiyle 3 lise ve 3 ilköğretim 

okulunda, çoklu kültür eğitiminin ilerletilmesi amacıyla yapılmıştır. Sonuç 

ise öğretmen gelişimi ve öğretmenin deneysel tecrübesini artırmak olmuştur 

(Katsigiannive Ifanti, 2020).       

Hollanda’ da LPS adlı okul gelişim planı öğrenci başarılarının ilk ve son 

verileri ile yeni adaptasyon yönergelerinin ölçme araçlarının yeniden analizi, 

19 ilköğretim okulunda öğrenci başarısının direk yönerge ve konu belirgin 

yaklaşımı ile artırmak amacıyla uygulanmıştır. Sonuç ise okul 

danışmanlarını, okulları desteklemek ve okullar arası bağlantının sağlanması 

için kullanmak olduğu ortaya çıkmıştır (Creemers ve Reezigt, 2005).  

Hollanda’ da yürütülen bir diğer okul gelişim çalışması ise KEA 

projesidir. Burada proje verilerinin yeniden analizi yöntemiyle uygulanan 

plan 4 ilköğretim okulunda, Aritmetik ve Almanca’ da ki öğrenci başarısının 

dezavantajlarının azaltılması amacıyla yapılmıştır. Sonuç, yönergenin, 

öğrenme zamanının, sınıf yönetimi ve okul danışmanlarıyla birlikte çok geniş 

derecede okul ihtiyaçlarının karşılanmasının gelişmesidir (Creemers ve 

Reezigt, 2005).  

İspanya’ da bir okul geliştirme çalışmasının başlığı ise eğitim sisteminin 

genel organizasyonunda organik hareket (LOGSE), uygulandığı kademeler 

ise ilköğretim ve lisedir. Ulusal çapta yapılan bu çalışmanın amacı eğitim 

sistemi seviyeleri ve kademeleri ile yeni bir müfredatın tekrar organizasyonu, 

sonucu ise henüz tespit edilmemiştir. 

İspanya’ da bir başka okul geliştirme çalışmasının başlığı okul gelişiminin 

yıllık planlarıdır (PAM), yöntemi proje verilerinin analizidir. Ulusal çapta 

1998-1999 yılları arasında 782 okulda, ilköğretim okullarında 

uygulanılmıştır. Çalışmanın amacı, okul geliştirme planlarını geliştirmek ve 

sonucu ise, tüm okulun öncelikleri, gerçekçi somut ve ölçülebilir hedefler 

belirleyerek prosedürler, performans ve kaynakları dâhil ederek objektif bir 

şekilde teşhis etmektir (Sun  ve Sun, 2005). 

Okul geliştirme formları esasında temel prensiplere sahip olmasının yanı 

sıra her okul için farklı açılardan hazırlanmaktadır. Her okulun ihtiyaçları, 

bölüm, yönetici, öğretmen, öğrenci, veli, personel birimleri farklı 

gereksinimler doğurmaktadır ve bu gereksinimlere yönelik faklı formlar 

hazırlanmalıdır. Standardizasyonun ardından kendi içerisinde organize olan 

ve değerlendirme yapılan bir program anlayışı gerekmektedir. Son olarak, 

kendi kendini değerlendirme formları okul geliştirme için önemli bir 

geribildirim kaynağı olarak kullanılmakta ve etkili bir şekilde uygulandığı 

takdirde okulların kendi ayakları üzerinde durmalarına yardımcı olabilecek 

bir araçtır. Bu açıdan bölgesel ya da yerel yönetimlerin bu çalışmaları 

desteklemeleri, kuruluşlar için ehemmiyet arz etmektedir. Devlete bağımlı 
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kalmadan kendi problemlerini yine kendi içinde araştırıp çözüm bulabilen 

okulların olması öğrenen örgütler olarak sistemde yer edinmekte, örnek 

olmakta ve gelişim çalışmalarını sürekli hale getirerek, sistem içerisinde bir 

döngü oluşturmaktadır. 

Kısaca, okul geliştirme çalışmaları için kendi kendini değerlendirme 

formunu kullanmak okulların kurum olarak kendilerine özeleştiri yapabilme 

fırsatı vermekte ve bu sayede gelişimlerini düzenli ve rayına oturmuş bir 

şekilde gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.         

Okul geliştirme çalışmaları dünyada birçok ülkede yaklaşık 40 yıldır 

devam etmekte ve geliştirilmekte olan bir programdır. Eğitim 

kademelerinden ilkokuldan liseye kadar pek çok okulda bölgesel ve ulusal 

çapta uygulanmıştır. Türkiye’ de henüz resmi, bakanlığa bağlı olarak okul 

geliştirme çalışmaları başlamamış olmakla birlikte buna benzer çalışmalar 

elbette vardır. 

Yurt dışında yapılan uygulamalar incelendiğinde okul geliştirme 

çalışmalarının değişik uygulama yöntemleri bulunmaktadır, bunlardan biri 

kendi kendini değerlendirme formlarıdır (Self- Evaluation Form). Okullar bu 

formları uzmanlar yardımıyla kurumlarına uygulamakta ve geribildirimleri 

sayesinde okullarında yapılması gereken değişiklik ve yenilik programlarını 

tespit edip, oluşturulan yeni çalışmaları okullarında uygulamaktadırlar. Bu 

raporda ise özellikle Avrupa’ da bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıldığını 

ve bu çalışmaların sürekli hale getirildiği görülmektedir. İncelenmiş olan 

sekiz ülkede gelişim çalışmalarının yalnız okullarda yapılan değişiklikler 

üzerinde olmadığı, aynı zamanda müfredat, öğretmen yeterliliklerini 

arttırmaya yönelik çalışmalar yapıldığını görmekteyiz.  

Okullarda yapılacak olan gelişim çalışmalarında en önemli nokta ise 

yönetici pozisyonunda olan kişilerin bu konuyu yaklaşımlarıdır (McGaw, 

1992). Öncelikli olarak yöneticilerin eğitim alması gerektiği ve gerek 

dışardan uzman alınarak gerekse kendi öğretmen kadroları ile okullarda 

gelişim çalışmalarında en etkili programları yapmada önemli rol aldıkları 

görülmektedir. 

Geliştirme çalışmalarında kullanılan kendi kendini değerlendirme 

formlarını uygularken sadece okul temel tabanlı kalınmadığını bu sürece 

yönetim kademelerinin ve öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin, velilerin ve 

okul personelinin de katıldığını görmekteyiz. Bu sayede yapılan 

araştırmalarda okula her açıdan eleştiri yapamaya ve sağlıklı, objektif bir 

şekilde değerlendirme konusunda çok büyük bir öneme sahiptir. 
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1. Giriş 

 Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO), 81 il 160 ilçeye yayılmış 

365 oda ve borsanın bağlı olduğu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine 

(TOBB) bağlı olarak faaliyet göstermektedir. UTSO’nun 120 yıllık tarihsel 

özgeçmişi vardır. 1885 de Edirne Vilayeti Salnamesi’nde “Cisr-i Ergene 

Ticaret Odası” olarak kurulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir 

(www.utso.org.tr, 2015).  

Türkiye’de birçok oda ve borsada olduğu gibi TOBB 06.10.2008 ve 

40395 sayılı yasası doğrultusunda UTSO’da “Genç Girişimciler Kurulu” 

oluşturulmuştur. Genç girişimci olmak için 18 yaşından gün almış, 40 

yaşından ise gün almamış olunması gerekmektedir (TOBB, 2014). Genç 

Girişimciler Kurulu’nda 32 genç girişimci, 2 akademisyen üye 

bulunmaktadır. 

Bu çalışmada öncelikle literatür araştırması bölümünde KOBİ finansmanı 

konusunda benzer nitelikteki çalışmalar özetlenmiştir. Devam eden bölümde 

araştırmaya katılan genç girişimcilerin finansman ve kredi kullanımı 

konusunda hazırlanan anketlere verdiği cevaplar ve yorumlarına yer 

verilmiştir. Son bölümde ise sorunlar ve çözüm önerileri açıklanmıştır. 

2. Literatür Araştırması 

Literatürde genç girişimciliğin finansmanı konusunda ülkemizde çok 

çalışma bulunmamaktadır. Girişimcilik konusu birçok araştırmada genel 

olarak incelenmektedir. Genç girişimciliği konusunda yapılan çalışmalar 

daha çok eğitim konulu çalışmalardır.  

Yaşar ve Şencan, (2014) çalışmalarında girişimciliğin genç girişimci 

adayları perspektifinden değerlendirilmesi konusunu incelemiştir ve 

Süleyman Demirel Üniversitesi girişimcilik çalıştayını örnek göstermiştir. 

“Fikir ve Cesaretin Buluşma Noktası: Girişimcilerin Mutfağı” adlı çalıştaya 

başvuran öğrenciler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 

literatüre girişimcilik tanımlarıyla ilgili yeni bir bakış açısı kazandırılmış ve 
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girişimci adayı gençlerin bakış açısıyla girişimciliğin önündeki engeller 

ortaya konulmuştur. 

Koçyiğit, (2013) yüksek lisans tezinde üniversite öğrencilerinin 

girişimcilik özelliklerinin belirlenmesi ve demografik özelliklerinin 

girişimcilik eğilimlerine etkisinin ölçülmesi konusunda araştırma yapmıştır. 

Araştırmada İstanbul Arel Üniversitesinde 2012-2013 yıllarında eğitim gören 

öğrencilere anket uygulaması yapılmıştır.  250 adet ankete analiz yapılmış ve 

en önemli faktörün eğitim olduğu ve artırılması gerektiği tespit edilmiştir. 

Uygun vd., (2012) çalışmalarında bütünleşik bir yaklaşımla genç 

girişimci adayların girişimcilik eğilimi ile girişimci kişilik özellikleri ve 

kişisel-özgeçmiş faktörlerinden oluşan kişisel özellikleri arasındaki ilişkileri 

incelemiştir. Analiz sonuçlarına göre genç girişimci adaylarının girişimcilik 

eğilimleri ile kişisel ve özgeçmiş faktörleri arasında anlamlı ilişkiler 

olduğunu ortaya koymuştur. Ancak, girişimci kişilik özellikleri açısından, 

özgüven ve risk alma eğilimi alt boyutlarının dışında diğer girişimci kişilik 

özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Tan, (2015) çalışmasında KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerine 

başvuran adayların girişimcilik testi sonuçlarının karşılaştırmıştır. Çalışma 

neticesinde, cinsiyet olarak erkek adayların, eğitim seviyesi bakımından 

üniversite ve yüksek lisans mezunlarının ve yaş grubu bakımından 25-34 yaş 

grubunun testlerde daha başarılı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca testlerde elde 

edilen genel başarı seviyesinin de yüksek olması, girişimci adaylarının 

girişimcilik potansiyelinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur. 

Bozkurt ve Erdurur, (2013) çalışmalarında girişimci kişilik özelliklerinin 

(başarma ihtiyacı duyma, kendine güven, yenilikçi olma, kontrol odağı, risk 

alma, belirsizlik toleransı) girişimcilik eğilimine etki edip etmediğini ve bu 

etkinin derecesini belirlemeye çalışmıştır. Araştırmanın sonucunda girişimci 

kişilik özelliklerinden kendine güven faktörü hariç diğer girişimci kişilik 

özelliklerinin girişimcilik eğilimine etkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, 

girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimi arasında pozitif yönde 

anlamlı bir ilişkinin olduğu da saptanmıştır. 

3. Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’na Kayıtlı Genç Girişimcilerin 

Finansman Durumu ve Banka Kredisi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma 

Uzunköprü Edirne iline bağlıdır. Edirne’nin nüfus bakımından en büyük 

ilçeleri sırasıyla Merkez, Keşan ve Uzunköprü iken en küçük ilçesi ise 

Lalapaşa’dır. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu ilçe merkezinde yaşamakta 

olup 65033 kişidir (Tablo 1).   

 

 

Tablo 1: Uzunköprü’de nüfusun dağılımı 
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İkamet yerleri Kişi Sayısı 

İlçe Merkezi 40.366 

Köyler 24.667 

Toplam 65.033 

Kaynak: TÜİK, 2013. 

 

Şekil 1’de görüldüğü üzere Uzunköprü’de 45-59 yaş grubunun yoğun 

olduğu gözlenmektedir. Ortalama hane halkı büyüklüğü ise 2,91’dir. 

Çalışmanın ilerleyen bölümlerinde nedenleri aktarılacağı üzere ilçe önemli 

oranda dış göç vermektedir. Bu nedenle genç nüfusu gün geçtikçe 

azalmaktadır. 

 

 
Kaynak: TÜİK, 2013.   

 

Şekil 1: Uzunköprü’nün yaş grubu dağılımı. 

 

Uzunköprü’nün ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Bu 

nedenle hizmet ve gıda sektörü de ön plana çıkmıştır. Şekil 2’de görüldüğü 

üzere Edirne ilinin tarım alanı dağılımda %19 ile Uzunköprü ön sırada yer 

almaktadır. İlçenin dinamikleri tarıma dayalıdır.  

Kaynak TÜİK, 2015 

Şekil 2: Edirne ili tarım tlanı dağılımı (dekar). 
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3.1. Araştırmanın Sonuçları 

Çalışmanın bu bölümünde Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı 

32 genç girişimciye uygulanan anketlerin sonuçlarına yer verilmiştir. 32 genç 

girişimcinin hepsine anket uygulamak mümkün olamamıştır. 8 genç 

girişimcinin 3 tanesi Uzunköprü dışında ikamet ettiği için randevu 

alınamamış, 1 tanesi vatani görevini yerine getirdiği için görüşülememiş 4 

tanesi ise çeşitli nedenlerle ankete katılmak istememiştir. Anketler 2015 

yılının Mart-Temmuz ayları arasında yapılmıştır. Anket sayısını az olması 

nedeniyle istatistiki bir model oluşturulamamış sadece yüzde analizi 

yapılmıştır. 

Tablo 2’de görüldüğü üzere ankete katılan genç girişimcilerin %54,2 si 

tek kişi işletmesi, %37,5’i limited şirket, %8,3 ise anonim şirket 

statüsündedir. Genç girişimcilerin birçoğu baba mesleğini devam ettirmekte 

ve ortak sayısını çoğaltmamaktadır. Bu nedenle yarıdan fazlası tek kişi 

işletmesidir. 

 
Tablo 2: Genç Girişimcilerin İşletmelerin Hukuki Yapısı 

 
Tablo 3’e göre genç girişimcilerin işletmelerinde çalışan sayısı 0-49 kişi 

aralığında ve %95,8 dir. Sadece 1 işletmede 50-99 aralığında olup %4,2 

oranındadır. Hukuki yapıda olduğu gibi genç girişimciler küçük boyutta 

çalışmayı tercih etmektedir. Bu nedenle büyük çoğunluğunda çalışan sayısı 

50’nin altındadır. 

 

Tablo 3: Genç Girişimcilerin İşletmelerinde Çalışan Sayısı 

 
Tablo 4’te genç girişimcilerin işletmelerinin sermaye büyüklüklerinin 

dağılımları görülmektedir. En çok sermaye dağılımı 30000-60000 TL 

aralığında olup %37,5’tir. 10000-30000 TL aralığında işletmelerin %25’i 

bulunmaktadır. Diğer işletmeler ise%12,5 oranıyla 60000-100000, 100000-

250000, 250000-500000TL aralığında yer almaktadır.  

 

 

Hukuki Yapı Frekans % 

Tek Kişi İşletmesi 13 54,2 

Limited Şirket 9 37,5 

Anonim Şirket 2 8,3 

Toplam 24 100,0 

Çalışan Sayısı Frekans % 

0-49 Kişi 23 95,8 

50-99 Kişi 1 4,2 

Toplam 24 100,0 
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Tablo 4: Genç Girişimcilerin İşletmelerinin Sermaye Büyüklüğü 

Sermaye Büyüklüğü 

(TL) Frekans % 

10.000-30.000 6 25,0 

30.000-60.000 9 37,5 

60.000-100.000 3 12,5 

100.000-250.000 3 12,5 

250.000-500.000 3 12,5 

Toplam 24 100,0 

 
Tablo 5’te görüldüğü üzere genç girişimcilerin çoğunluğunun gıda 

ağırlıklı faaliyet gösterdiği görülmektedir (%29,2). Gıda’dan sonra en çok 

hizmet ve tarım sektörü ön plana çıkmaktadır.  

Tablo 5: Genç Girişimcilerin Faaliyet Alanı 

 
Tablo 6’ya göre genç girişimcilerin %50’si 10 yıldan fazla süredir faaliyet 

göstermektedir. %25’i 5-10 yıl, %16,7’si 3-4 yıl, %4,2 ise 1-2 yıl ve 1 yıldan 

az süredir faaliyet sürdürmektedir.   

 

 

 

Faaliyet Alanı Frekans % 

İmalat 1 4,2 

Gıda 7 29,2 

İnşaat 1 4,2 

Tarım 1 4,2 

Hizmet 3 12,5 

Hizmet-Tarım 1 4,2 

Hizmet-İnşaat 1 4,2 

Hizmet, Tekstil, 

Otomotiv,  

1 4,2 

Hizmet-İmalat 1 4,2 

Gıda-İmalat 1 4,2 

Gıda-Tarım 4 16,7 

Gıda-Hizmet 1 4,2 

Gıda, İmalat, Otomotiv, 

Tarım, Hizmet 

1 4,2 

Toplam 24 100,0 
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 Tablo 6: Genç Girişimcilerin İşletmelerinin Faaliyet Süresi 

 
Tablo 7’de görüldüğü genç girişimcilerin yatırım finansmanında en çok 

%45,16 oranıyla banka kredisini tercih etmektedir. %25,81’i ise sermaye 

artırımı, %16,13’ü dağıtılmayan karları kullanmakta, %12,9’u ise ortaklardan 

borçlanmaktadır.  

Tablo 7: Genç Girişimcilerin İşletmelerinin Yatırım Finansmanı Yöntemleri 

* Sorulara çoklu işaretleme seçeneği verilmiştir. 

Genç girişimcilerin finansman sorunu konusundaki görüşleri Tablo 8’de 

görülmektedir. %62,5’i finansman sorunu yaşadığını belirtmiş %37,5’i ise 

sorun olmadığını belirtmiştir.  

 Tablo 8: Genç Girişimcilerin İşletmelerinin Finansman Sorunu Konusundaki 

Görüşleri 

 
Tablo 9’da görüldüğü üzere finansman sorunu yaşayan genç 

girişimcilerin en çok %31,58 oranı ile alacak tahsilinde sıkıntı yaşadığı, 

%13,16’sının özkaynak yetersizliği yaşadığı, %10,53 oran kredi temininde 

güçlükler, cirodan kaynaklanan sorunlar ve yüksek stok ihtiyacı gelmektedir. 

Alacak tahsilinde sıkıntı yaşanmasının temel nedeni ilçe ekonomisinin tarıma 

dayalı olmasıdır. Çiftçiler hasatın yapılmadığı dönemlerde veresiye-kredili 

Faaliyet Süresi (Yıl) Frekans % 

1 yıldan az 1 4,2 

1-2 yıl 1 4,2 

3-4 yıl 4 16,7 

5-10 yıl 6 25,0 

10 yıldan fazla 12 50,0 

Toplam 24 100,0 

Yatırım Finansmanı 

Yöntemleri Frekans % 

Banka kredisi 14 45,16 

Sermaye artırımı 8 25,81 

Dağıtılmayan karlar 5 16,13 

Ortaklardan borçlanma 4 12,90 

Toplam 31* 100,00 

Finansman Sorunu 

Konusundaki Görüşleri Frekans % 

Finansman sorunu yaşıyorum. 15 62,5 

Finansman sorunu 

yaşamıyorum. 

9 37,5 

Toplam 24 100,0 
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alışveriş yapmakta hasat sonrası ödeme yapmaktadır. Bu durum ister istemez 

genç girişimcilerde finansman sorunu yaratmaktadır. 

Tablo 9: Genç Girişimcilerin Finansman Sorunu Yaşamalarının Nedenleri 

* Finansman sorunu yaşayan 15 genç girişimciye sorulara çoklu işaretleme 

seçeneği verilmiştir. 

Tablo 10’a göre genç girişimcilerin finansman sorununun çözümü için 

aynı %26,08 oranıyla uzun vadeli ve ucuz kredinin sağlanması, kredi 

teminatlarının en aza indirilmesi ve KOBİ’lerin gelişimi için teşviklerin 

oluşturulması görüşündedir. Banka dışındaki destekçi kuruluşlar daha aktif 

rol oynaması gerektiğini düşünen genç girişimciler ise %21,76 oranına 

sahiptir. 

Tablo 10: Genç Girişimcilerin İşletmelerinin Finansman Sorununun Çözümü 

Konusundaki Görüşleri 

* Finansman sorunu yaşayan 15 genç girişimciye sorulara çoklu işaretleme 

seçeneği verilmiştir. 

Finansman Sorununun 

Nedenleri Frekans % 

Kredi temininde güçlükler 4 10,53 

İşletme sermayesi 

yetersizliği 

2 5,26 

Özkaynak yetersizliği 5 13,16 

Alacakların tahsilinde 

yaşanan sorunlar 

12 31,58 

Maliyetlerdeki artışlar 3 7,89 

Cirodan kaynaklanan 

sorunlar 

4 10,53 

Yüksek stok ihtiyacı 4 10,53 

Peşin satın alma ihtiyacı 3 7,89 

Yatırım maliyeti 1 2,63 

Toplam 38* 100 

 Finansman Sorununun Çözümü 

Konusundaki Görüşler Frekans % 

Uzun vadeli ve ucuz kredi sağlanmalı 6 26,08 

Kredi teminatları en aza indirilmeli 6 26,08 

Banka dışındaki destekçi kuruluşlar daha 

aktif rol oynamalı 

5 21,76 

KOBİ’lerin gelişimi için teşvikler 

oluşturulmalı 

6 26,08 

Toplam 23* 100 
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Tablo 11’de görüldüğü üzere genç girişimcilerin %75’i aktif olarak kredi 

kullanmaktadır. %25’i ise kredi kullanmamaktadır. Kredi kullanmayan kesim 

genellikle hasat tahsilatı ile kendi kendini finanse ederek faaliyetini 

sürdürebilmektedir. 

Tablo 11: Genç Girişimcilerin Banka Kredisi Kullanım Durumu 

 

Tablo 12’ye göre genç girişimcilerin %77,77’si kredi başvurunda sorun 

yaşamamaktadır. %22,23’ü ise sorun yaşamaktadır. 

Tablo 12: İşletmelerin Banka Kredisi Başvurusunda Sorun Yaşama Durumu 

 
Başvuru sorunu yaşayan genç girişimcilerin %50’si prosedürlerden, 

%25’i kredi onayların uzun olmasından son olarak %25’i ise teminat 

göstermenin zorluğundan şikayet etmektedir (Tablo 13). 

Tablo 13: Genç Girişimcilerin İşletmelerinin Banka Kredisi Başvurusunda 

Yaşadığı Sorunlar 

 * Başvuru sorunu yaşayan 4 genç girişimciye sorulara çoklu işaretleme 

seçeneği verilmiştir. 

Tablo 14’e göre genç girişimcilerin kredi kullanma nedenleri arasında 

aynı %17,39 oranıyla nakit ihtiyacı, kapasite artırımı, işyerini büyütmek, 

işyerini yeniden tasarlamak, makine-ekipman ihtiyacı gelmektedir. %8,70’i 

rekabete ayak uydurmak, %4,35’i özsermaye yetersizliğini belirtmiştir. 

Banka Kredisi Kullanım 

Durumu Frekans % 

Kredi kullanıyor. 18 75,0 

Kredi kullanmıyor. 6 25,0 

Toplam 24 100 

Sorun Yaşama Durumu Frekans % 

Sorun yaşıyor 4 22,23 

Sorun yaşamıyor 14 77,77 

Toplam 18 100 

Yaşanan Sorunlar Frekans % 

Kredi onayının uzun sürmesi 2 25,00 

Teminat göstermede yaşanan 

zorluklar 

2 25,00 

Prosedürlerin fazla olması 4 50,00 

Toplam 8* 100 
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Tablo 14: Genç Girişimcilerin Kredi Kullanımı Nedenleri 

  * Başvuru sorunu yaşayan 4 genç girişimciye sorulara çoklu işaretleme 

seçeneği verilmiştir. 

Tablo 15’de görüldüğü üzere kredi başvuru sorunu yaşayan 4 genç 

girişimcinin %75’i kredi kullanmanın avantaj sağladığını düşünmektedir. 

%25’i ise avantaj sağlamaz görüşündedir. 

Tablo 15: Genç Girişimcilerin İşletmelerinin Kredi Kullanımının Avantajı 

Konusunda Görüşleri 

 

Tablo 16’ya göre kredi başvuru sorunu yaşayan 4 genç girişimcinin %75’i 

anapara ve faiz borcunu ödeyebiliyorken %25’i ise gecikme yaşamaktadır. 

Tablo 16: Genç Girişimcilerin İşletmelerinin Kredi Borcu Ödeme Durumları 

 
Genç girişimcilerin aynı oran olan %21,05 ile spot kredi ve taksitli ticari 

kredi, %15,79’u rotatif kredi, %10,53’ü aynı oranla kredili ticaret mevduatı 

hesabı, iskonto/iştira kredileri ve otomobil kredisi, %5,26’sı ise aynı oranla 

dış ticaret kredisi ve nakit destek kredisi kullanmaktadır. (Tablo 17). 

 

 

Kredi kullanımı nedenleri Frekans % 

Özsermaye yetersizliği 1 4,35 

Rekabete ayak uydurmak 2 8,70 

Nakit ihtiyacı 4 17,39 

Kapasite artırımı 4 17,39 

İşyerini büyütmek 4 17,39 

İşyerini yeniden tasarlamak 4 17,39 

Makine-ekipman ihtiyacı 4 17,39 

Toplam 23* 100 

Kredi Kullanımı Görüşü Frekans % 

Kredi kullanmak avantaj sağlar 3 75,00 

Kredi kullanmak avantaj sağlamaz 1 25,00 

Toplam 4 100 

Borç Ödeme Durumu Frekans % 

Anapara ve faiz ödenebiliyor 3 75,00 

Anapara ve faiz gecikmeli 

ödenebiliyor 

1 25,00 

Toplam 4 100 
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Tablo 17: Genç Girişimcilerin Kullandığı Krediler 

*Kredi kullanan genç girişimcilere sorulara çoklu işaretleme seçeneği 

verilmiştir. 

4. Sonuç ve Genel Değerlendirme 

Uzunköprü ilçesi ekonomisinin temelinde tarımsal üretim yatmaktadır. 

Bu nedenle genç girişimcilerin büyük bir bölümü doğrudan ya da dolaylı 

tarıma dayalı faaliyet göstermektedir. Bu nedenle likidite hasat dönemine 

dayalı olarak değişkenlik göstermektedir. Tarım sektörünün bu özelliğinden 

dolayı genç girişimcilerinin bir kısmı kredi kullanmaya sıcak bakmamaktadır. 

Özellikle tarım ilaçları satışı yapan işletmeler yılın bir bölümü çiftçiye kredili 

mal satmakta diğer zamanlarda ise borç tahsilatı ile uğraşmaktadır. Bu 

süreçte kredi kullanmak istememektedir. 

Genç girişimcilerin bir bölümü ise temeli uzun yıllara dayanan kendi aile 

şirketinde çalışmaktadır. Büyüme hedefleri yoktur ve kendi kendini finanse 

ederek faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Bazı genç girişimciler banka kredisi yerine ilçede faaliyet gösteren Esnaf 

ve Sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifi modelinin Uzunköprü Ticaret ve 

Sanayi Odası’nda oluşturulmasını istemektedir. Bu sayede banka kredisine 

alternatif bir finansman sistemi geliştirilebilir.  

Ayrıca Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası’nda bankalardan kredi alırken 

genç girişimcilere kefil olabilir. Başka bir alternatif ise üyelere özel kredi 

imkanları bankalar tarafından genç girişimcilere sunulabilir. 

Uzunköprü Yunanistan sınırına çok yakın bir yerde yer almaktadır. Şu an 

aktif olmayan Uzunköprü tren garından demiryolu ile Yunanistan Pityon tren 

yolu durağına 10 km mesafede yer almaktadır. Hattın aktif hale getirilmesi ile 

ithalat-ihracat başlayabilir ve genç girişimcilerin finansman sorunları 

çözülebilir.   

Kullanılan Krediler Frekans % 

Spot krediler 4 21,05 

Rotatif krediler 3 15,79 

Kredili Ticaret Mevduatı 

Hesabı 

2 10,53 

Taksitli Ticari Krediler 4 21,05 

İskonto/iştira kredileri 2 10,53 

Otomobil kredisi 2 10,53 

Dış ticaret kredisi 1 5,26 

Nakit Destek Kredisi 1 5,26 

Toplam 19* 100,00 
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Çalışmada daha önce de belirtildiği üzere dış göç en önemli sorunlardan 

bir tanesidir. Üniversite öğrenimini tamamlayan gençler ilçede iş kurma 

fırsatları olmadığı ya da mevcut aile şirketlerinde iş bulamadıkları için çevre 

il ve ilçelerde çalışmaktadırlar. Özellikle Çorlu, Lüleburgaz ve İstanbul en 

çok tercih edilen yerler olmaktadır. Bu durum girişimcilik faaliyetlerini 

etkilediği gibi ilçe ekonomisini de etkilemektedir. Ekonomiye kaynak daha 

çok tarım işletmeleri ile ilçede ikamet eden kamu personelinin ve 

öğrencilerinin harcamalarından sağlanmaktadır. 

Bir kısım genç girişimci ise Uzunköprü’de ikamet etmemektedir. Bu 

nedenle özellikle likit kaynaklar ilçe dışına çıkmaktadır.  

İlçede geçmişte faaliyet gösteren bazı büyük işletmeler iflas etmiş ayrıca 

bazı fabrikalar da kapanmıştır. Bu nedenle de işgücü yine ilçe dışına 

gitmiştir. Ayrıca ister istemez bu iflas ve kapanmalar neticesinde ilçe 

halkında yoğun moral bozukluğu bulunmaktadır.  

Faaliyetine devam eden genç girişimciler bu koşullar altında günlük 

faaliyetlerine devam etmeye çalışmaktadır. Yapılan görüşmelerde büyümeye 

ve proje tabanlı çalışmaya sıcak baktıkları gözlemlenmiştir. Özellikle AB, 

Tubitak, Kalkınma Ajansları ve KOSGEB projelerinde yer almak 

istemektedirler. Fakat proje yazımı konusunda uzman desteği ihtiyaçları 

bulunmaktadır. Ayrıca proje başvurusunda prosedürlerin fazlalığından 

şikayetçilerdir. 

Genç girişimciler yeni pazarlara girme konusunda da isteklidirler. Fakat 

yeni pazarların yaratılması konusunda yerel yönetimlerden, STK’lardan ve 

ilgili çıkar gruplarından destek talep etmektedirler. Bu konuda kamu ve özel 

sektörün bir araya gelip proje üretmeleri gerekmektedir. 

İlçede var olup değerlendirilemeyen başka bir potansiyel ise turizm ve 

gıdadır. İlçeye ismini veren taş köprü kemerli taş köprüler içerisinde 

dünyanın en uzunudur ve UNESCO geçici miras listesine girmiştir. Bunun 

yanında birçok tarihi eser ilçede ziyaret beklemektedir. Fakat bu imkan 

yeterince değerlendirilememiştir. İyi bir kampanya ile bu tarihi eserler 

vasıtasıyla yerli-yabancı turistten gelir elde edilebilir ayrıca ilçe için önemli 

bir halkla ilişkiler faaliyeti gerçekleşebilir. Uzunköprü İlçesi’ni her yönden 

olduğu gibi ekonomik yönden de tehdit eden başka bir unsur da ilçenin 

merkezinden geçen Ergene nehrinin aşırı kirli olmasıdır. Nehrin 

temizlenmesi ile birlikte genç girişimcilere turizm ve hizmet pazarında 

faaliyet imkanı yaratılabilir. 

İlçenin en önemli tarımsal ürünü pirinçtir. Fakat hem pazarlanmasında 

hem tanıtımında önemli eksiklikler bulunmaktadır. Ayrıca ilçenin köftesi ün 

yapmış olmakla birlikte pirinç ile aynı kaderi paylaşmaktadır. Gıda sektörü 

genç girişimciler için önemli bir pazarı doğurabilir fakat bu konuda cesaretli 

değildirler. Bunun en önemli nedenleri arasında ilçedeki ekonomik 

durağanlık ve büyümeye karşı olan dirençtir. 
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Genç girişimcilerin %62,5’i finansman sorunu yaşamakta,  %75 gibi 

büyük bir oranı kredi kullanmaktadır. Genç girişimcilerin her açıdan teşvik 

edilmesi, faaliyetlerine göre uygun koşullarda kredi verilmesi ve proje tabanlı 

faaliyetlere yönlendirilmesi gerekmektedir. Ticaret ve Sanayi Odası’nın bu 

konuda hem eğitim hem de aracılık faaliyetlerini artırması sağlanmalıdır. 

Ticaret ve Sanayi Odası birçok faaliyet gerçekleştirmektedir. Fakat sadece 

girişimciler değil birçok üye bu faaliyetlere ilgi göstermemektedir. Bu 

sorunun da hızlı bir şekilde çözülmesi lazımdır. 

2016 yılı sonuna doğru UTSO önceliğinde ilçede bulunan sivil toplum ve 

kamu kuruluşlarının ortak çalışmasıyla ilçede karma organize sanayi bölgesi 

açılması hususunda girişimler yapılmıştır. Bu projenin faaliyete geçmesi 

halinde genç girişimcilerin olumlu etkileyecektir. 
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Giriş 

Tarihsel perspektifte yerel yönetimler değişik isimler alsa da üstlendiği 

sosyal işlevlerle birlikte toplumun refahı adına önemli hizmetler veren bir 

kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı Devleti döneminin ilk 

zamanlarında “hisbe kavramı” olarak karşımıza çıkan yerel yönetimlere dair 

hizmetler, daha sonrasında yöneticileri, şehrin emini anlamına gelen 

“şehremini”, şehrin emanet edildiği kişi anlamına gelen “şehremaneti” gibi 

isimler alan önemli kuruluşlar haline gelmiştir (Beki, 2009, s. 31-34). 

Toplumun refahını amaç edinmiş bu kurumun sosyal yanını ifade eden sosyal 

belediyecilik kavramı, bu amacın gerçekleştirilmesinde önemli bir yer 

almaktadır. Sosyal hizmet disiplinin en temel yaklaşımlarından biri olan 

bütüncül bir perspektifle değerlendirildiğinde, toplumun yaşadığı sorunların 

çözümlenmesinde dar anlamda bir sosyal belediyecilik bakışıyla 

değerlendirme yapmak oldukça hatalı görünmektedir (Duyan, 2010, s. 154-

163). Geniş anlamda bir sosyal belediyecilik bakışıyla sorunlara yaklaşmak, 

toplumsal refahın sağlanmasında modern ve ideal bir durum olarak 

değerlendirilmektedir. Haliyle sosyal belediyecilik kavramı yerel yönetimleri 

yalnızca bina yapan, kaldırım yapan bir kurum olmaktan çıkararak toplum 

içerisine katmakta ve yerel yönetimler ile halkın kaynaşmasında önemli bir 

rol oynamaktadır (Artan, 2012). 

 Yerel yönetimlerin sorumluluğunda bulunan dezavantajlı gruplardan biri 

olan yaşlılar, sosyal belediyecilik hizmetlerinin üzerine yoğunlaşması 

gerektiği önemli bir gruptur. Bu anlamda yerel yönetimler ileride yaşlı 

nüfusun artacağı durumu da göz önünde bulundurulduğunda bu alanda yeni 

hizmet türleri üretmeli ve üretilen bu hizmet türleri insan hakları ve sosyal 

adalet perspektiflerine uygun olarak geliştirilmelidir (Birleşmiş Milletler, 

2019). Var olan hizmetlerin ulaşılabilirliğini arttırmak ve kullanılabilirliğini 

sağlamak sosyal belediyeciliğin en temel görevlerindendir (Beki, 2009, s. 55-

61). Yerel yönetimlerin hızlı müdahale ve kaynak aktarımları sayesinde var 

olan, sorunun çok daha hızlı bir biçimde çözülme durumu yerel yönetimlerin 

sosyal sorunların çözümünde aktif olarak kullanılması gereken bir kurum 

mailto:ybayram@bartin.edu.tr
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olduğunu açık bir biçimde göstermektedir. Bu bağlamda yaşlıların 

sorunlarının hızlı bir biçimde ortadan kaldırılmasında yerel yönetimlerin 

sosyal belediyecilik vasfıyla birlikte önemli görev ve sorumlulukları alması, 

yaşlılık alanında verilen hizmetlerin kalitesini ve sayısını önemli derecede 

iyileştirmesine imkân sağlamaktadır (Ersöz, 2004, s. 202-206). Yapılan bu 

araştırma, Türkiye’de belediyelerin sosyal belediyecilik rolü ile yaşlılık 

alanında gerçekleştirmiş olduğu hizmetlere odaklanarak var olan bu 

hizmetlerin yaşlılık refahı bağlamında değerlendirmesi üzerine 

oluşturulmuştur.  

1. Yaşlılık Dönemi ve Özellikleri 

 Kavramsal olarak yaşlanma, biyolojik olarak döllenmeyle başlayan ve bir 

ömür boyu süren gelişim aşamalarından sonra biyo-psiko-sosyal anlamda 

duraksama, gerileme ve sonrasında bir düşüşün yaşandığı bu düşüşün de 

ölümle sonuçlandığı bir eksilme ve alçalma durumudur (Danış, 2014, s. 12). 

Ayrıcalıksız bütün insanlarda görülen yaşlanma, kişilerin işlevlerini rollerini 

kaybettiği bir durum olup günümüzde üzerinde fazlaca durulan bir 

kavramdır. Bunun temel sebebi ise dünya nüfusunun giderek yaşlanıyor 

olmasıdır. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş ülkelerin son nüfus 

piramitlerinde yaşlı oranın giderek yükseldiği ve gelecek nüfus tahminlerine 

göre ise daha da fazla yükseleceği öngörülmektedir (Birleşmiş Milletler, 

2019). Örneğin Amerika’da yaşlı nüfus oranının günümüzde %14.7 iken 

2100 yılında bu oranın %26.7 olacağı tahmin edilmektedir (Birleşmiş 

Milletler, 2019). Türkiye’deki yaşam beklenti sürelerindeki değişim de yine 

yaşlılık hizmetlerine verilmesi gereken önemi anlatma noktasında önemlidir. 

Birleşmiş Milletler’in raporuna göre Türkiye’de 1950 yıllarında beklenen 

yaşam süresi 42 ile 45 yaş arasındayken bu oran günümüzde 75 yaşlarına 

kadar yükselmiş 2100 yılında ise bu yaşın 87-89 arasında yükseleceği tahmin 

edilmektedir (Birleşmiş Milletler, 2019). Ülkelerin geliştikçe nüfus artış 

hızının durağanlaşması ve sağlık, kültür, eğitim vb gibi alanlardaki 

gelişmeler ile birlikte yaşlı nüfus sayısının giderek artış göstermesi yaşlılar 

ile ilgili geniş kapsamlı değerlendirmeler yapılmasını ve hizmet çeşitlerinin 

geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır (Zastrow, 2013, s. 638-640). 

Günümüzde yaşlılara karşı oluşturulan bakış açısı ile geçmiş dönemde 

yaşlılara yönelik davranışları incelediğimizde yaşlılara karşı 

davranışlarımızın birkaç nüans dışında değişmediği görülecektir (Zastrow, 

2013, s. 638). Geçmiş kabile yaşantılarında Amerika Yerlilerinin yaşlıların, 

kabilenin uzağında ölmeye terk edildikleri kulübeler yaptıkları bilinmektedir. 

Eskimolar ise yaşlılarını kar kütleleri arasında terk etmiş veya onları 

yanlarına hiçbir şey almadan denize açılmaya zorlamışlardır. Uganda İkleri 

ve Bolivya ormanlarında yaşayan Sirionolar ise yaşlıları ve engellileri 

açlıktan ölmek üzere terk etmişlerdir (Moss & Moss, 1975, s. 18). Geçmiş 
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toplulukların bu geleneklerini hayret verici ve barbarlık olarak yorumlasak da 

günümüz toplulukların da benzer faaliyetlerde bulunduğu bir gerçektir. 

Günümüzde hala üretken olmasına rağmen yaşlılar emekli olmaya 

zorlanmakta, fiziksel anlamda eksikliği olan yaşlılar için pek az sosyal 

tesisler, parklar, metrolar, kütüphaneler dizayn edilmektedir. Daha çok 

gençlere yönelik dizayn edilen bu hizmetler yaşlıların sosyalleşememelerine 

ve toplumdan uzak evlerinde hapis bir biçimde ölümü beklemelerine neden 

olmaktadır. Birçok aile geçmiş kabilelerin üzerindeki hayatta kalma baskısını 

yaşamamalarına rağmen yaşlılarını şehir yaşamından uzak huzurevlerine 

yerleştirmektedirler. Tüm bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda 

geçmiş toplulukların vahşiliği ve barbarlığıyla kıyaslandığında günümüz 

toplumu çok daha ileri insanlık dışı davranışları gerçekleştirmektedir 

(Zastrow, 2013, s. 638-639). 

Yaşlılık veya ileriki yaştaki yetişkinlik üzerine var olan mitler ve 

kalıpların şekillendirdiği tanımlar bu dönem ile ilgili görüşlerin içeriğini 

şekillendirmiştir. Konuyla ilgili olarak Kornblum ve Julian, “Popüler kültür 

yaşlı insanları bunak, özgünlükten yoksun, sessiz, üretken olmayan, tutucu ve 

değişime kapalı olarak karakterize ediyor. Bu inançlar tersi yöndeki sağlam 

kanıtlara rağmen sürmeye devam ediyor” demişlerdir (Kornblum & Julian, 

2007, s. 308). Günümüzdeki bu mitler insanların yaşlılara karşı kalıplaşmış 

ve değişmesi mümkün olamayacak imajı verilmiş bu düşünce ifadeleri 

insanların zihinlerindeki yaşlılığa dair şemayı şekillendirmektedir. Oysa 

günümüzde yapılan birçok araştırma yaşlıların “üretken olmayan, değişime 

kapalı, tutucu, cinselliği olmayan” gibi durumlarla eşleştirilmesinin yanlış 

olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan bir çalışmada 70 üzerindeki bir grup 

erkek günlük egzersiz programlarına katılmış ve yemek öğünlerine dikkat 

ederek 1 yıl boyunca sistemli bir biçimde yaşamlarına devam etmişlerdir. 1 

yılın sonunda, gruptaki erkekler üzerindeki fizyolojik etkinlik kapasitesinin 

40 yaş düzeyindeki fiziksel formlarla eşleştiği görülmüştür (Triechel, 1977, s. 

38). Yaşlılar hakkında yaygın mitlerden bir diğeri ise yaşlanmayla birlikte 

cinselliğin biteceği düşüncesidir. Bu mitin yanlışlığıyla ilgili olarak Papalia 

ve diğerleri “Cinsel işlevin sağlanmasında en önemli etken yıllar içerisinde 

cinsel etkinliğin sağlanmasıdır. Cinsel açıdan etkin olan sağlıklı bir erkek 

normalde aynı türde cinsel ifadesini yetmişlerine ve seksenlerine kadar 

sürdürebilir. Kadınlar ise yaşadıkları sürece fizyolojik olarak cinsel açıdan 

etkindirler, cinsel yaşamlarını sürdürmelerine asıl engel ise partner 

yokluğudur.” demişlerdir (Papalia, Olds, & Feldman, 2007, s. 653-658). Tüm 

bu veriler ışığında yaşlılığa yüklenen atıfların toplum tarafından yüklenmiş 

olup var oluşun doğal bir parçası olmadığı görülmekte bununla birlikte 

yüklenen bu atıfların çoğu bilimsel verilerle birlikte yanlışlanmaktadır. 

Yaşlılık dönemi, yaşlanmanın getirmiş olduğu çeşitli fizyolojik, 

psikolojik ve sosyal belirtilerin kişiler üzerinde gözlemlendiği bir dönemdir. 
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Şimdi kısaca bu dönemde görünen yaşlanma belirtilerine değinilecektir. 

1.2. Yaşlılık Döneminin Psikolojik ve Sosyal Yönleri 

Yaşlılık döneminde bireyler biyo-psiko-sosyal anlamda değerlendirildiği 

zaman, yaşanan fiziksel gerilemeler ile psiko-sosyal gerilemelerin 

birbirilerini etkiledikleri ve birbirilerine negatif girdiler verdikleri 

bilinmektedir. Kişilerin fiziksel eksikliği ve gerileyişi psikolojisini ve sosyal 

hayatını etkilerken psikolojik bazı problemleri de yine fiziksel eksilmelerini 

sosyal hayatını negatif yönde etkilemektedir. Konuyla ilgili Duyan ve 

diğerleri,” Yaşlılıkta fiziksel, zihinsel ve ruhsal gerileme yaşama sevincinde 

ve emosyonel duyumlarda azalmaya neden olabilmektedir. Yaşlanmaya bağlı 

olarak sevme içgüdüsünde önemli bozulmalar söz konusu olabilmektedir. Bu 

durum yaşlının bir depresyon sürecinde iken aniden aşırı iyimserlik ve 

sevince yönelmesi gibi farklı psikolojik süreçlere neden olabilmektedir. Bu 

dönemde yaşlıların çoğu kendi kendilerini tenkit etmeye ve başkalarına karşı, 

mantıklı olmayan kızgınlık hisleri duymaya yönelebilirler. Bu belirtilerin, 

zamanında teşhis ve tedavisi yapılmadığı taktirde, ortaya daha ciddi sosyal ve 

psikolojik sorunların çıkması söz konusu olabilir.” demişlerdir (Duyan, 

Yolcuoğlu, & Artan, Dünü, Bugünü, Yarınıyla İnsanı Anlamak, 2014, s. 

320). Yapılan bu açıklamalarla birlikte yaşlılıkta depresyon riskinin oldukça 

fazla olduğu bilinmektedir. İlerleyen yaşlarla birlikte kişinin sağlığında 

yaşanan bozulmalar, eksilmeler ve dejenerasyonlar bireyde düşük yaşam 

beklentisi, intihar ve umutsuzluk gibi riskli psiko-patolojik sorunlara yol 

açmaktadır. Kişide gelişen bu patolojiler fiziksel dejenerasyonlarla 

desteklenmekte bu durum sosyal anlamda yalnızlaşmaya ve dışlanmaya 

sebep olmaktadır (Danış, 2014, s. 13). Yaşlıların var olan bu psikolojik 

durumları depresyon, demans, Alzheimer ile birlikte daha da derinleşerek 

kişinin sosyal hayatta iletişim kurmak istememesine ve sürekli olarak ölümü 

düşünmesine sebep olmaktadır. Yaşlılık döneminin belki de en önemli bir 

başka özelliği de yakınların ve arkadaş çevresinin kaybıdır. Bu ölümler 

yaşlıyı sosyal anlamda iyice asosyalleştirerek kendilerini toplumdan izole 

etmelerine sebep olmaktadır. Çevresindeki bu kayıplardan sonra yaşlı birey, 

sürekli ölümü düşünerek kendisinin etrafındakileri tanıdığı, çok azı çektiği ve 

akrabaları yanı başındayken vakur bir ölümü istemektedirler (Papalia, Olds, 

& Feldman, 2007, s. 715-719). 

       Yaşlılarla ilgili hizmet faaliyetleri gerçekleştirilirken bu bireylerin 

düşünce ve davranış sistemlerinin başarılı bir şekilde kavranması ve 

anlaşılması, verilecek hizmetin niteliğini arttıracak ve bu hizmetin insanın 

yüksek yararı ilkesine bağdaşacak şekilde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu 

anlamda yaşlılık dönemi özellikleri ve yaşlanma, kendi başına üzerine 

inceleme ve araştırma yapılması gerekilen ayrıcalıklı ve önemli bir konu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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2. Sosyal Belediyecilik 

Sosyal belediyecilik kavramını açıklamak için yapılan tanımlamalar 

üzerinde tam anlamıyla ittifak edilememekle birlikte sosyal belediyecilik 

kavramını açıklamak için kavrama, iki türlü bakış ile açıklık getirilmeye 

çalışılmıştır. ”… Sosyal belediyecilik kavramına iki farklı açıdan bakmakta 

yarar vardır. Birincisi dar anlamda sosyal belediyecilik olarak 

nitelendirilebilecek olan tanım şöyledir: Belediye sınırları içerisinde ikamet 

eden halkın yaşam standartlarını yükseltecek mahiyette yapılan sosyal 

yardım ve sosyal hizmetlerin bütününe verilen addır. Bu tanımda belediyeye 

düşen asli görevlerin dışında yapılan tüm yardımlar ve sosyal hizmetler 

sosyal belediyecilik kavramı içerisinde değerlendirilir. İkinci ve daha geniş 

kapsamlı bir tarif yapılacak olursa, belediye sınırları içerisinde ikamet eden 

halkın yaşam standartlarını yükseltecek mahiyette yapılan sosyal yardım ve 

sosyal hizmetlerin yanı sıra, her türlü kültürel sanatsal, eğitsel ve sportif 

faaliyetler bütünü sosyal belediyecilik kapsamı içerisinde 

değerlendirilebilir...” (Beki, 2009, s. 42). Sosyal belediyeciliğin açıklanmaya 

çalışıldığı bu iki tanıma bakıldığında, ilk tanımın ekolojik ve genelci bakış 

açısından yoksun olarak yalnızca günü kurtarmaya yönelik, kalıcı olmayan 

hizmetleri içerdiği anlaşılmaktadır. Burada yapılan sosyal yardımlar ve 

sosyal hizmet faaliyetleri, yara bandı görevi görürken sorunun tam anlamıyla 

çözülmesine yönelik makro bakış açısından yoksun olarak gerçekleştirilen 

hizmet faaliyetlerini anlatmaktadır. Günümüzde gelişmekte olan ülkelerde 

gerçekleştirilen sosyal belediyecilik faaliyetlerinin büyük bir çoğunluğu 

sosyal yardım faaliyetleri üzerinden gerçekleştirilmektedir. Fakat toplumsal 

sorunların çözümü ve toplumsal refahın artması yalnızca küçük çaplı maddi 

yardımlarla gerçekleştirilemez. Dahası bu hizmetlerin, müracaatçılar 

tarafından hak temelli bakış açısından yoksun yardım temelli bir bakış 

açısıyla değerlendirilmesi toplumsal refahın sağlanamamasının en önemli 

nedenlerindendir (Duyan, 2010, s. 48-51). Sosyal belediyeciliğe dair yapılan 

ikinci tanım ise, gerek maddi yardımlar gerekse sosyo-kültürel faaliyetlerle 

birlikte toplumsal katılımın, bütünleşmenin, sosyalleşmenin ve zihinsel 

gelişmenin sağlamasında önemli rol oynayan ve genelci bir görüşe sahip olan 

hizmetleri anlatmaktadır. Duruma sosyal hizmet perspektifinden bakıldığında 

bu sosyal belediyecilik faaliyetlerinde, sorunların tek bir yönü veya tek bir 

sorumlusu bulunmamaktadır. Hal böyleyken sosyal sorunların önüne 

geçilmesini kendisine temel amaç edinmiş olan sosyal devlet paradigmasının 

tamamlayıcısı olarak görülen sosyal belediyecilik faaliyetleri de sorunların 

çözümünü yalnızca sosyal yardım faaliyetleri ile gerçekleştiremez. Bu 

anlamda sosyal belediyeciliğe dair bu iki farklı bakış açısından ikinci 

kavramsal açıklama, sosyal refahın sağlanması adına çok daha önemli hale 

gelmektedir (Zastrow, 2013, s. 9-18). 

        Sosyal belediyecilik kavramı gelişimi itibariyle “sosyal devlet” 
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kavramıyla birlikte literatürde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 1980’li 

yıllarda etkisini belirgin bir şekilde tüm Dünya’da göstermeye başlayan 

küreselleşme, özelleştirme, devletin kurumlarının giderek hizmet 

faaliyetlerinden geri çekilmesi gibi durumlar devlet yönetimi anlamında 

mahallileşmeyi ve yerelleşmeyi ön plana çıkarmıştır. Gün geçtikçe önem 

kazanmaya devam eden yerelleşme, sosyal hizmet faaliyetlerinin 

gerçekleştirilmesinde mahalli yönetimlere oldukça önemli sorumluluklar 

yüklemiştir. İşte bu sorumluluklar ekseninde gelişen sosyal belediyecilik 

faaliyetleri gün geçtikte yaygınlaşmakta ve sosyal hayatın vazgeçilmez bir 

unsuru haline gelmektedir (Artan, 2012, s. 69-71). 

Sosyal belediyecilik kavramının, belediyelere yüklemiş olduğu birtakım 

sorumlulukları bulunmaktadır. Yasalar tarafından belediyelere bu 

sorumlulukların verilmesi hizmetlerin yerelleştirmeye çalışıldığına dair 

önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal belediyecilik ile 

ilgili belediyelere yüklenen görevler şunlardır: 

-Sağlıkla ilgili her türlü tesisi açma ve işletme; acil yardım, kurtarma ve 

ambulans hizmetini sunma 

-Konut 

-Kültür ve sanat 

-Turizm ve tanıtım 

-Gençlik ve spor 

-Sosyal hizmet ve yardım 

-Nikah 

-Meslek ve beceri kazandırma 

-Kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açma 

-Okul öncesi eğitim kurumları açma (Bu kanun 24.01.2007 tarihinde iptal 

edilmiştir.) 

-Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını 

yapma veya yaptırma ve ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç ve malzeme 

ihtiyaçlarını karşılama 

-Gerektiğinde öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verme ve 

gerekli desteği sağlama 

-Gıda bankacılığı yapabilme 

-Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna 

uygun yöntemler uygulama hizmetlerini yerine getirmekle görevlidir (Beki, 

2009, s. 45). 
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3. Türkiye’de Belediyelerin Yaşlılara Yönelik Sosyal Belediyecilik 

Faaliyetleri 

         Sosyal belediyecilik kavramı içerisinde dezavantajlı gruplara 

yönelik olarak verilen hizmetler, sosyal refahın yerel düzeyde arttırılmasında 

çok önemli görülmektedir. Bu anlamda belediyeler yaşlılar, kadınlar, 

engelliler, çocuklar, gençler, bakıma muhtaç kişiler vb gibi dezavantajlı 

gruplara yönelik olarak aktif faaliyetler gerçekleştirmektedirler (Beki, 2009, 

s. 51-52). Araştırmanın temel konusu olan yaşlılara yönelik olarak 

belediyelerin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler incelendiği zaman, 

Türkiye’de bu alanda ilk hizmetleri Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘nin 1994 

yılında faaliyete koyduğu ve günümüzde yaklaşık olarak 48,439 civarı yaşlı 

bireye hizmet veren “Yaşlı Merkezi” gerçekleştirmiştir. (Ankara Büyükşehir 

Belediyesi, 2020). Bununla birlikte yaşlılara yönelik gerçekleştirilen 

faaliyetler göz önünde bulundurulduğunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Samsun 

Büyükşehir Belediyesi gibi yerel yönetimler bu alanda başı çekmektedirler. 

Yapılan bu çalışmada, belediyelerin gerçekleştirdiği bu kapsamlı çalışmaların 

niteliği ve niceliği üzerinde durulmaktadır ve verilen hizmetler 

değerlendirilirken konuyla ilgili en çağdaş ve en kapsamlı belediye 

uygulamaları değerlendirilerek Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal 

belediyecilik faaliyetleri açıklanmaktadır. 

3.1. Belediyelerin Yaşlılara Yönelik Hizmet Veren Birimleri 

         Türkiye’de sosyal belediyecilik hizmetleri, belediyelerin çeşitli idari 

yapılarının bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Bu hizmetler Basın Yayın ve 

Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kültür ve 

Sosyal İşler Müdürlüğü, Kütüphane Müdürlüğü, Yazı İşleri ve Kararlar 

Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü gibi çeşitli idari yapıların bünyesinde 

gerçekleştirilebilmektedir (Beki, 2009, s. 89-94). Belediyelerin idari yapısı 

içerisinde yaşlılara yönelik hizmetleri veren birimleri çeşitlilik 

göstermektedir. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlılara yönelik 

hizmetleri genel olarak, İstanbul Sağlık Dairesi Başkanlığı’na bağlı İstanbul 

Dar’ül Aceze Şube Müdürlüğü gerçekleştirmektedir. Bu müdürlükte genel 

olarak yaşlıların barınma, sağlık kontrolü, sosyalleşme gibi ihtiyaçları 

karşılanmaktadır. Bununla birlikte yine İstanbul Sağlık Dairesi Başkanlığı’na 

bağlı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, yaşlıların müracaatlarının alındığı 

ve gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerin gerçekleştirildiği bir başka 

birimdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlılar ile ilgili sosyal 

belediyecilik faaliyetlerini gerçekleştiren diğer birimi ise İstanbul Sağlık 

Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sağlık ve Hıfzıssıhha Şube Müdürlüğü’nün evde 

bakım faaliyetleridir. Bu faaliyetlerde evde bakıma ihtiyaç duyan 

dezavantajlı gruplara hizmet faaliyetleri götürmekte ve çalışılan bu 
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dezavantajlı grubun çoğunluğunu yaşlı bireyler oluşturmaktadır. Genel 

anlamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yaşlılara yönelik bu birimler 

sosyal belediyecilik faaliyetlerini gerçekleştirseler de dolaylı olarak diğer 

birimlerin de yaşlılara yönelik olarak hizmetler gerçekleştirdiği 

anlaşılmaktadır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu, 2020, 

s. 22). Konuyla ilgili olarak Ankara Büyükşehir Belediyesinin idari yapısı 

incelendiğinde, Sosyal Hizmet Daire Başkanlığı’na bağlı Yaşlı Hizmetleri ve 

Şefkat Evleri Şube Müdürlüğü’nün yaşlılara yönelik olarak sosyal 

belediyecilik faaliyetlerini gerçekleştirdiği görülmektedir. Çalışmanın 

devamında daha da detaylı olarak anlatılacak bu faaliyetler dışında yaşlıların, 

ulaştırma hizmetlerinden ücretsiz yararlanması, sosyo-kültürel faaliyetlerin 

planlanması ve gerçekleştirilmesi vb gibi hizmetlerin sağlanmasında 

belediyenin diğer birimleri de sosyal belediyecilik faaliyetlerine katkı 

sağlamaktadır (Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu, 2020). 

Bunun dışında diğer belediye örneklerine bakıldığında yaşlılar ile ilgili sosyal 

belediyecilik faaliyetleri İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Hizmetler 

Dairesi Başkanlığı’na bağlı Huzurevi Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler 

Şube Müdürlüğü, (İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu, 2020) 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na 

bağlı Huzurevi Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 

(Bursa Büyükşehir Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu, 2020) ve Aydın 

Büyükşehir Belediyesi’nde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı 

Kadın Konuk Evleri ve Huzurevleri Şube Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler 

Şube Müdürlüğü’nün bünyesinde gerçekleştirilmektedir (Aydın Büyükşehir 

Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu, 2020). 

3.2. Belediyelerde Yaşlılara Yönelik Olarak Verilen Evde Bakım 

Hizmetleri 

       Sanayileşme ve küreselleşme hareketleri ile birlikte kırdan kente 

göçün artması, kadının iş hayatına girmesi, cemaat ilişkilerinin yerini cemiyet 

ilişkilerinin alması, sağlık ve eğitim faaliyetlerinin gelişmesi gibi yaşanan 

toplumsal değişimler yaşlı bireylerin yalnızlaşmasını ve asosyalleşmesini 

gerçekleştirmiştir. Geniş aileden çekirdek aileye geçişi ağlayan bu toplumsal 

değişim içerisinde yaşlı bireyler en az ilkel topluluklar kadar vahşi 

muamelelere maruz bırakılmışlardır. Bunlardan en önemlisi ise yaşlının, 

bütün bir hayatını geçirdiği doğal yaşam ortamından alınıp huzurevine 

yerleştirilmesinin gerçekleştirilmesidir. Şehrin ücra köşelerine inşa edilen bu 

yaşam alanları ilkel kabilelerin yaşlılarını ölüme terk ettikleri köylerden pek 

de farklı değildir. Burada kişinin evinden ayrılması demek yeni yerleşeceği 

yere yabancılaşması ve gittiği yeri özlemesi demektir. Bu anlamda kişilerin 

doğal yaşam ortamından ayrılmaması yaşlı bireyin biyo-psiko-sosyal 

yapısının dengesi için çok önemlidir (Zastrow, 2013, s. 637-644). 
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       Son zamanlarda gelişen ve özellikle de belediyelerce sağlanan evde 

bakım hizmetleri, yaşlı bireylerin ihtiyaç duyulan hizmetleri yaşlının kendi 

evine ulaştırılması amacını taşımakta olup, gerek yaşlının biyo-psiko-sosyal 

yapısının korunması ve geliştirilmesi gerekse artan sağlık harcamalarının 

önüne geçilmesi adına çok önemli bir hizmet olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Oğlak, 2008, s. 13-16). Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da 

yaşayan, sosyal yönden dezavantajlı, hasta, bakıma muhtaç, engelli ve 

yaşlılara ulaşarak bu kişilerin kendi evlerinde doktor muayenesi, fizyoterapi, 

kişisel bakım, psikolojik danışmanlık, refakat, hasta nakil ve temizlik gibi 

hizmetleri sağlamışlardır. 2019 değerlendirmelerinde 4 adet evde sağlık 

ünitesi bulunmakla birlikte 348 personel ile 18.453 kişiye evde bakım 

hizmetleri verilmiştir. Yine 2019 verilerine göre 145.045 defa hemşirelik 

hizmeti (bakım ve takip), 15.894 defa fizik tedavi, 3.616 defa psikolojik 

danışmanlık ve 14.818 defa da hane/kişisel temizlik hizmetleri ihtiyaç sahibi 

bireylere ulaştırılmıştır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2020). Veriler 

değerlendirildiğinde en fazla ihtiyaç duyulan evde bakım hizmeti türünün 

hemşirelik hizmetleri olduğu anlaşılmaktadır. Evde bakım hizmetleri ile ilgili 

en köklü hizmetleri sağlayan belediye ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’dir. 

1993 yılında kurulan Yaşlılara Hizmet Merkezi ‘nin hizmet ayaklarından biri 

olan evde bakım hizmetlerinden yılda ortalama 17.000 kişi hizmet 

almaktadır. Bu hizmeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden farklı kılan 

durumu ise yalnızca yaşlılara yönelik olarak evde bakım hizmetlerinin 

gerçekleştiriliyor olmasıdır. Diğer belediyelerinin neredeyse tamamında evde 

bakım hizmetleri bütün müracaatçı gruplarını kapsayacak şekilde 

gerçekleştirilirken Ankara Belediyesi diğer müracaatçı gruplarına verilen 

evde bakım hizmetlerini ayrı yaşlılara verilen evde bakım hizmetlerini ayrı 

faaliyetler olarak gerçekleştirmektedir. Bu hizmeti alabilmek için Ankara’da 

ikamet edip 60 yaş ve üzeri olmak yeterli olmaktadır. Verilen hizmetler 

arasında doktor, hemşire, psikolojik destek, evin bakımı ve onarımı, evin 

temizliği, kişisel bakım ve temizlik, sıcak yemek hazırlama hizmetleri 

bulunmaktadır. Yalnızca yaşlılara yönelik olarak verilen bu evde bakım 

hizmetleri değerlendirildiğinde, sağlık ve bakım ihtiyacının yanında 

yaşanılan ortamın temizliği, kişisel bakımın sağlanması ve psikolojik destek 

hizmetlerinin gerçekleştirilmesine duyulan ihtiyacın da fazla olduğu 

anlaşılmaktadır (Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu, 2020). 

Diğer belediye örneklerine baktığımız zaman, özellikle Aydın, İzmir, Bursa 

gibi yaşlı bakım hizmetlerinde önemli sosyal belediyecilik faaliyetlerinde 

bulunan Büyükşehir Belediyeleri’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile aynı 

doğrultuda evde bakım faaliyetleri organizasyonu gerçekleştirdikleri 

anlaşılmaktadır (Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2020) (Bursa Büyükşehir 

Belediyesi, 2020) (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020). 
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3.3. Belediyelerin Huzurevi Hizmetleri 

Dezavantajlı gruplara hizmet verilirken üzerinde durulması gereken en 

temel nokta, bu hizmetin ilk olarak bireyin ailesinin yanında verilmesi 

durumudur. Sosyal hizmet perspektifinden bakıldığı zaman, bireylere mesleki 

müdahaleler gerçekleştirilirken her zaman ilk olarak ailenin desteklenmesi ve 

kişinin ailenin yanında biyo-psiko-sosyal anlamda sağlıklı duruma getirilmesi 

birincil çözüm yöntemi olarak görülmektedir. Kurum bakımı her zaman en 

son seçenek olarak tercih edilmektedir. Bireylerin yıllardır yaşamını 

sürdürdüğü ortamından alınarak gerçekleştirilen bir mesleki müdahalede kişi, 

psiko-sosyal anlamda güçsüzleştirilmiş duruma getirilmektedir. Bu anlamda 

gerek kişinin güçlendirilmesi gerekse sağlıklı bir mesleki müdahalenin 

gerçekleşmesi adına ailenin yanında bakım kurum bakımına tercih 

edilmelidir (Turan, 1999, s. 252-271). 

Sosyal belediyecilik faaliyetlerinde, kurum bakımı çok fazla tercih edilen 

bir çözüm yöntemi olmasa da sanayileşme ve küreselleşme etkisiyle birlikte 

değişen aile ve toplum yapısı sonucu, bu hizmetlere duyulan ihtiyaç gün 

geçtikçe artmaya devam etmektedir (Duyan, 2010, s. 2-14). 1970 sonrası 

liberal politikalar ile birlikte devletin, hizmet görevlerini yerelleştirmeye 

başlamasıyla birlikte mahalli yönetimler de devlet gibi yaşlılara yönelik 

olarak kurumsal hizmetler oluşturmuşlardır. Türkiye’de yerelleşme 

faaliyetlerinin tam olarak gerçekleştirilememesi sebebiyle yerel yönetimlere 

ait huzurevi sayısı merkezi yönetimlere ait huzur evi sayısından oldukça azdır 

( Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2020). 

Yukarıda verilen tabloda yalnızca 25 belediyenin huzurevi kuruluşunun 

bulunduğu verisi merkezi yönetime ait 153 tane huzurevinin bulunduğu 

bilgisiyle kıyaslandığında Türkiye’de sosyal hizmet faaliyetlerinin 

çoğunlukla merkez teşkilatı aracılığıyla yürütüldüğü yerelleşmenin çok az 

düzeyde kaldığı belirgin bir biçimde görülmektedir ( Aile Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı, 2020). Küreselleşme politikaları çerçevesinde değişen 

dünya yapısına uyum sağlamaya çalışan Türkiye, sosyal hizmet 

faaliyetlerinin yerelleşmesi noktasında henüz gelişmiş ülke standartlarına 

ulaşamamıştır (Ersöz, 2004, s. 60-100). Bununla birlikte yukarıda Kayseri, 

İzmir, Bursa, Ankara, İstanbul belediyelerinin kurum kapasitelerinin oldukça 

yüksek olduğu ve yine bu belediyelerin yaşlılığa dair sosyal belediyecilik 

hizmetlerinde oldukça gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. 

3.4. Belediyelerin Yaşlılara Yönelik Gerçekleştirdiği Projeler 

Yaşlılara yönelik olarak gerçekleştirilen sosyal belediyecilik 

faaliyetlerinin diğer önemli bir yanı o beldede yaşayan yaşlı kişilerin 

ihtiyacına en uygun hizmet faaliyetleri oluşturmak ve geliştirmektir. Bu 

anlamda Türkiye’deki belediyelerde yapılan bu çalışmaların bazıları 
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açıklanarak yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılamada belediyenin yeri ve 

önemi anlatılmaya çalışılacaktır. 

3.4.1. Yaşlılara Hizmet Merkezi 

“Yaşlılara hizmet merkezi” projesinin alanında ilk olduğu ve sonrasında 

geliştirilen birçok projeye de öncülük ettiği anlaşılmaktadır. Ankara 

Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen bu proje 5 Eylül 1994 tarihinde 

gerçekleştirilmiş olup kuruma üye sayısının 31 Mart 2016 tarihi itibariyle 

48.439 kişi olduğu görülmektedir. Projenin temel amacının yaşlı bireylerin 

günlük yaşamlarını kolaylaştırmak ve onların yüksek refah koşullarına uygun 

bir yaşlılık dönemi geçirmelerini sağlamaktır. Bu proje kapsamında, yaşlı 

bireylere evde bakım, doktor, hemşire, psiko-sosyal destek, psikolojik 

danışmanlık, ev bakım ve onarımı, yiyecek ve giyecek yardımı, kişisel bakım 

gibi çok çeşitli hizmetler tek bir çatı altında sunulmaya çalışılmaktadır. Diğer 

belediyeler daha çok bu faaliyetleri evde bakım faaliyetleri olarak tüm 

dezavantajlı gruplara yaysa da bu projede yaşlılara özel olarak dizayn edilmiş 

bir sistem oluşturulmuştur. Bu anlamda alanında ilk ve öncü bir proje olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu, 

2020).  

3.4.2. Sosyal Bakım Projesi 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirmiş olduğu “Sosyal 

Bakım Projesi” ihtiyaç sahibi yaşlıların tespiti noktasında önemli bir 

konumda bulunmaktadır. Bu proje kapsamında; ilgili uzmanlar (sosyolog, 

psikolog, diyetisyen, sağlık personeli, hastabakıcı, doktor vb) tarafından, her 

sakin için ayrı ayrı durum analizi yapılmakta, ihtiyaçları belirlenmekte, 

gerekli hizmet önerilerinin yapıldığı sosyal bakım planı oluşturulmaktadır. 

Sosyal bakım planı; iletişim, meşguliyet, günlük yaşam aktiviteleri, sosyal 

hayat, manevi bakım, sağlık durumu, beslenme, tuvalet ihtiyacını giderme, 

hareket, dinlenme ve uyuma bölümlerini içermektedir. Bu proje, bir yaşlıyı 

çok geniş çerçevede değerlendirmesi noktasında çok önemlidir. Yapılan 

birçok hizmet faaliyetinin eksik kalmasındaki ve kalıcı olmamasındaki en 

büyük etken yaşlının yalnızca bir sorununa çözüm aranması durumudur. Bu 

proje bu eksikliğin giderilmesi noktasında önemlidir (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu, 2020). 

3.4.3. Yaşlı Lokali Projesi 

Yaşlılar lokali projesinin en başarılı uygulamalarına Türkiye’de, projenin 

öncüsü olan Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Büyükşehir 

Belediyesi’nin faaliyetlerinde görülmektedir. Bu proje “yaşlılara hizmet 

merkezi” projesi ve “sosyal bakım projesi” nin devamı niteliğinde 
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görülebilmektedir. Projenin amacı, bazı belediyelerde 50 yaş ve üzeri bazı 

belediyelerde 65 yaş ve üzeri bireylerin ev ortamında bakımı ve 

desteklenmesi gerçekleştirildikten sonra bireylerin sosyal kültürel eğitsel 

faaliyetlere katılımını arttırarak yaşam kalitelerini yükseltmeye çalışmaktadır. 

Proje yaşlı bireylere sağlanacak psiko-sosyal destek hizmetleri, kişisel 

gelişim faaliyetleri, eğitsel hizmetler, manevi hizmetler, sosyo-kültürel 

faaliyetler, boş zaman uğraşıları ve sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Yaşlı 

Lokali projesi kapsamında yapılan faaliyetler kısaca şunlardan oluşmaktadır; 

 Sağlık Hizmetleri 

 Rehberlik, Refakat ve Danışmanlık Hizmetleri 

 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 

 Bilgisayar Kursları 

 Satranç ve Abolone Kursları 

 Müzik Kursları 

 Resim Kursları 

 Kütüphane, Okuma Salonu 

 Masa Tenisi 

 Bilardo 

 Air Hockey 

 Mini Golf 

 İngilizce 

 Abalone 

 Diksiyon 

 El Sanatları 

 Zekâ Oyunları 

Proje kapsamında gerçekleştirilen bu faaliyetlerle birlikte yaşlı bireylerin 

evlerinde temel yaşam destekleri sonrası sosyalleşme, toplumsal katılım, 

sportif faaliyetlere katılım, zihinsel ve bedensel gelişimin devam etmesi 

sağlanmaktadır. Bu anlamda yukarıda bahsedilen diğer projelerle sıkı sıkıya 

bağlı olan bu proje yaşlıların biyo-psiko-sosyal gelişimi için önemlidir 

(Ankara Büyükşehir Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu, 2020) (Antalya 

Büyükşehir Belediyesi 2019 Faaliyet Raporu, 2020). 
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3.4.4. Yaşlı Bilgi Erişim Merkezleri 

Ülkemizde bu proje, yalnızca yaşlılara yönelik bir proje olarak 

gerçekleştirilmemekte, hizmet veren merkezlerden 15 yaş ve üzerinde bütün 

vatandaşlar verilen hizmetlerden faydalanabilmektedirler. Bilgisayar & 

Internet, rehberlik ve danışmanlık, bilgisayar eğitimi (Word, Excel, 

PowerPoint, Photoshop), gezi, eğlence, seminer vb gibi faaliyetlerle birlikte 

yaşadığımız teknolojik çağa yaşlı bireylerin uyum sağlaması adına 

oluşturulan bu proje yerel yönetimlerde iyice yaygınlaşması gereken önemli 

projeler arasındadır. Ülkemizde yaşlıların toplumdan izole olmalarının en 

önemli sebeplerinden biri olan teknolojik gelişmelere ayak uyduramama 

sorununu konu alan bu proje aynı zamanda yaşlıların toplumsal hayata 

katılımını da arttırmaktadır. Bu anlamda belediyeler yaşlı nüfusun giderek 

arttığı ülkemizde verilen bu hizmetlerin niteliği ve kalitesi üzerinde daha 

fazla çalışma yapmak durumundadırlar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

2020) (Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2020) (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 

2020) (İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2020) (Antalya Büyükşehir Belediyesi, 

2020). 

3.4.5. Yaşlı Yaşam Merkezleri 

“Yaşlı Yaşam Merkezi” projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 

gerçekleştirilen alanında ilk ve tek olan çok önemli bir sosyal belediyecilik 

faaliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu proje kapsamında yaşlı bireyler, 

toplumdan soyutlanmadan, mahalle ortamlarında kurulmuş olan bu evlerde 

barınmakta, kendilerine uygun işlerde çalışmakta ve toplum ile iç içe bir 

yaşam sürdürme olanağına sahip olmaktadırlar. Türkiye’de ilk defa 

uygulanan bu proje, yaşlı bireylerin en temel sorunu olan toplumdan 

izolasyon sorununu temelden çözmeyi hedeflemektedir. Projeyi oluşturan ve 

ilk defa uygulayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyet 

raporunda proje ile ilgili olarak şu bilgiler verilmektedir; “Uygun profildeki 

sakinlerimizin sosyal ortamlarından ayrılmadan yaşamlarını sürdürmeleri 

amacıyla mahalle içlerinde kurulan Yaşam Evleri’nde; 

• Sakinlerimizin bundan sonraki yaşamlarını mutlu ve huzurlu geçirmeleri 

sağlanarak, 

• Çalışabilir nitelikte olanlara kendi mesleklerini icra etme olanakları 

hazırlanarak, 

• Doğal motivasyon kaynakları ile rehabilitasyonları sağlanmaktadır. 

Türkiye’de ilk ve tek olan bu proje kapsamında yılsonu itibariyle 22 adet 

yaşam evinde 42 sakine hizmet verilmiştir.” (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 

2020). 

Bu faaliyetler dışında bireylerin manevi ihtiyaçlarının karşılanması adına 
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verilen manevi hizmetler, lise ve üniversite öğrencilerinin gönüllü olarak 

yaşlıların toplumsal adaptasyonunun sağlanması adına gerçekleştirdiği 

faaliyetleri içeren dostluk ve gönüllük projesi gibi birçok hizmet daha 

yaşlılığa dair sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında 

değerlendirilmektedir (Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2020) (İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi, 2020). 

Sonuç ve Öneriler 

Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusunda önemli 

artışlar gerçekleşmektedir. Bu artışlar ile birlikte yerel yönetimlerin yaşlılar 

ile ilgili gerçekleştirmiş oldukları sosyal belediyecilik faaliyetlerinin daha 

geniş ve daha nitelikli bir biçimde gerçekleşmesi gerekmektedir. Dünya, 

sanayi devrimi ile başlayan ve sağlık-eğitim alanındaki gelişmeler ile devam 

eden yaşlanma sürecinde yaşlılık ile ilgili alternatif sosyal belediyecilik 

faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizi de oldukça etkileyecek olan bu 

yaşlı nüfus artışı, gelecekte sayısı artan bu kesime dair yerel yönetimlerin var 

olan sorumluluğunu gittikçe arttırmaya devam ettirmektedir. 

Yerel yönetimlerde yaşlılar ile ilgili sosyal belediyecilik faaliyetleri, tek 

yönlü bir bakış açısıyla değil genelci bir bakış açısıyla bütüncül olarak 

değerlendirilmelidir. Ülkemizde gerçekleştirilen yaşlılar ile ilgili sosyal 

belediyecilik faaliyetleri incelendiği zaman, yapılan hizmetler yaşlılar ile 

ilgili yalnızca bir soruna çare olmakta ve bu sorun genellikle ayni nakdi 

yardım sağlanarak çözülmeye çalışılmaktadır. Fakat bir kişiyi 

değerlendirirken yalnızca barınma, giyecek ve yiyecek ihtiyacı olan birey 

olarak değil bununla birlikte sosyo-kültürel, eğitsel, sportif ve manevi 

hizmetlere de ihtiyaç duyan bir birey olarak değerlendirmek gerekmektedir. 

Bu anlamda yerel yönetimler, yaşlı bireylerle çalışırken, onu yalnızca bir 

sorunun dezavantajlı hale getirildiğini düşünmemeli, kalıcı bir hizmet 

gerçekleştirmesi için ekolojik bir perspektifle bireye ve çevresine 

yaklaşmalıdır. Bu noktada ülkemizde çok az sayıda belediyenin bu tarz 

bütüncül faaliyetler gerçekleştirdiği gerçeği göz önünde bulundurularak 

sosyal belediyecilik anlamında bütüncül bakış açısı yerel yönetimlerde 

yaygınlaştırılmalı ve geliştirilmelidir. 

Türkiye’deki hizmetlerin yerelleşmesi sorunu, yerel yönetimlerin hizmet 

kalitesini oldukça büyük oranda etkilemektedir. Ülkemizde sosyal hizmet 

faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, merkezi yönetimin payının, yerel 

yönetimlerin payından oldukça yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Liberal 

ekonomi politikalarından oldukça etkilenen ülkemiz, sosyal hizmetler 

alanında özelleştirme ve yerelleştirme faaliyetlerine önem verse de henüz 

yerelleşme ve özelleştirme faaliyetlerinin istenen düzeyde olmadığı 

görülmektedir. Durum böyleyken yerel yönetimlere beklenen kaynak 
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aktarımı gerçekleştirilememekte ve belediyelerce gerçekleştirilen sosyal 

belediyecilik faaliyetlerinin kapsamı ve sayısı oldukça az olarak 

gerçekleşmektedir. Bu noktada ülkemiz ne tam anlamıyla yerelleşmiş ne de 

tam anlamıyla merkezileşmiş bir yapıya bürünememekte ve bu durum, 

yapılan hizmet faaliyetlerinin amacına ulaşmasını negatif anlamda 

etkilemektedir. Bu durumun diğer önemli bir sonucu ise, verilen hizmetlerin 

çok çeşitli kurumlar aracılığıyla birden çok çatı altında sağlanmasıdır. Gerek 

hizmetlerin tek elden verilememesi gerekse hizmeti veren kurumlar 

arasındaki koordinasyon eksikliği neticesinde yaşlı bir bireyin merkezi 

teşkilatın kolu olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan, yerel 

yönetimlerden ve gönüllü kuruluşlardan ayni ve nakdi yardım alma durumu 

oluşmaktadır. Bu durum yaşlıyı, yardım almaya ve dilencilik faaliyetlerine 

özendirmekte, pozitif geri bildirim amacıyla gerçekleştirilen bu yardım 

faaliyetleri, koordinasyon eksiklikleri neticesinde negatif bir geri bildirim 

alınmasına yol açmaktadır. Bu anlamda yaşlılara yönelik faaliyetler, tek çatı 

altından sağlanmalı ve kurumlar arası iletişim başarılı bir biçimde 

gerçekleştirilmelidir. 

Türkiye’de yerel yönetimler, yaşlılara yönelik olarak gerçekleştirilen 

sosyal belediyecilik anlamında çok başarılı projeler geliştirse de bu projelerin 

uygulanma aşamasında çok büyük eksiklikler bulunmaktadır. Bu 

eksikliklerin en büyük nedenlerinden bir tanesi kaynak ve nitelikli eleman 

yetersizliğidir. Merkezi yapı-yerel yönetim-özel sektör arasındaki 

uyumsuzluklar ve anlaşmazlıklar bu başarılı projelerin eksik ve kalitesiz bir 

biçimde yaşlı bireylere ulaştırılmasına sebep olmaktadır. Gelişen yerelleşme 

ile birlikte yerel yönetimlere daha fazla kaynak aktarımı yapılmalı ve merkezi 

yapı-yerel yönetim-özel sektör uyumu sağlanmalıdır. 
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1. Giriş 

“Müziğin, zekâ ve yaratıcılığın buluştuğu, duygusal etkileşimlerle 

süslenen ve rastlantısal olarak meydana gelen işlemler bütünü olup olmadığı, 

üretilen eserlerin yapısının matematiksel olarak belli bir sistemi ne derecede 

takip ettiği” (Yalçınkaya, 2007) sorularına günümüz teknolojisinin sağladığı 

imkânlar doğrultusunda çeşitli araştırmalarla yanıtlar aranmaktadır.  

Yapay zekânın on yıl öncesinden şu ana kadar geldiği nokta teknolojinin 

ivmesinin nasıl bir hızla yükseldiğinin kanıtıdır. Oluşturulan yapay zekâ 

ürünlerine; Markov Model gibi bir durumdan sonra diğer bir durumun gelme 

olasılığı ve stokastik sürecin tüm işlem basamakları ile duygusal faktörlere ait 

verilerin de eklendiği düşünülecek olursa, birçok işlem basamağını bir anda 

yapan bu yapıların; beste yapma, eser hakkında nitel ve nicel yorumlarda 

bulunma gibi işlemleri kolaylıkla yapabilmesi artık bizi şaşırtmamaktadır. 

Bilgisayar teknolojisinin, bilim dünyasına ve dolayısıyla toplumların 

gelişimine kazandırdığı ivme, şu an için her ne kadar büyük görünse de hızla 

daha işlevsel teknolojik ürünlerin ve bilgisayar yazılımlarının üretilmesiyle 

gelişim oranı artmaktadır. Özellikle de pandemi sürecini yaşadığımız bu 

günlerde, teknolojinin gerekliliği bu açıdan bir kez daha teyit almıştır. 

Bireylerin izole ve mecburi içe dönük yaşadığı bu günlerde, kendilerini 

gerçekleştirme ve hayata tutunmaları konusunda müziğin önemi bir kez daha 

anlaşılmıştır. Bu nedenle çeşitli teknoloji ürünleri ve bilgisayarların, veri ve 

işlevsellik açısından zengin bir alana sahip olan müzik platformunda git gide 

gelişmesi de olağandır.  

Müzik alanının çeşitli işgörülerine yönelik onlarca program ve site farklı 

konularda hizmet vermektedir. Bunlar arasında; dinleme, nota yazımı, 

bestecilik, kayıt, icracılık, ses işleme ve analiz programları ile eğitime 

yönelik programlar en çok kullanılanlardır. Belirtilen bu programların amatör 

kullanımı dışında müzik araştırmacıları tarafından profesyonel bir şekilde ele 

                                                     
1
 Bu çalışma “G.T.S.M. Eserlerinin Bilgisayar Destekli İstatistiksel Analizi ve Bir 

Algoritmik Kompozisyon Örneği” isimli yüksek lisans tezinin bir alt probleminden üretilmiştir. 
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alındığı çalışmalar da mevcuttur. Özellikle müzikoloji araştırmaları 

kapsamında yürütülen eser ve besteci analizleri ile müzik alanındaki 

gelişmeler hız kazanmıştır. Besteci ve eser analizleri özellikle “Mozart ve 

Haydn tarafından yazılan bütün yaylı dördüller (string quartetler) üzerinde 

yürütülmüş ve elde edilen sonuçlar bilim çevrelerince tartışılmıştır” (Liu, 

2002).  

Aynı şekilde Gamelan müziği gibi etnik müzikler üzerine de aynı 

yöntemlerle çalışmalar yapılmıştır (www.ci.qut.edu.au). Bu analizlerden elde 

edilen verilerin de kullanıldığı algoritmik kompozisyon örneklerinin 

bestecilerin kişisel üsluplarını taşıyan nitelikte olduğu görülmüştür. Özellikle 

algoritmik kompozisyon için veriler oluşturmak ve genel müzik araştırmaları 

çerçevesinde pek çok analiz yöntemi kullanılmaktadır. Eserleri form, 

armonik yapı ve yorumlama açılarından ele alan çeşitli çalışmaların yanında,  

ölçümlerden elde edilen sayısal verilere dayanan ve kişisel kanaatler 

taşımayan bilgisayar destekli analizler de mevcuttur. Bu analizlerden biri de 

Markov Modelidir. 

1.1. Markov Modeli 

Markov Modelinin yaratıcısı Andrei Andreevich Markov, başarılı bir Rus 

matematikçidir. Markov, seri şeklinde olan maddeler ve olaylar arasındaki 

bağımlılıkları kaydeden bir teknik geliştirmiştir. Bu teknik, bunu bulan 

kişinin anısına “Markov Zincirleri” olarak adlandırılmıştır. Markov 

Zincirleri, bilgisayarlı müzik araştırmalarında başarılı ve uzun bir geçmişe 

sahiptir. Markov Zincirleri, müziksel olarak stokastik matrisleri kullanan ve 

yaratan etkili bir mekanizma sağlamaktadır (http://jmusic.ci.qut. edu.au/ 

jmtutorial/Markov1.htm). 

Markov Zincirleri (örnek müzik bağlamında verilirse), doğrudan diğer 

herhangi bir perdeye giden herhangi verilen bir perdenin olasılığını analiz 

ederek işler. Bunu bir bestede her zaman meydana gelen belirli bir perdeyi 

kontrol ederek ve onu stokastik bir matris içinde takip eden notaları ölçerek 

hesaplar. Eğer bu her perde değeri için yapılırsa, dayalı olduğu besteye 

benzeyen stokastik bir matris kurulur (http://jmusic.ci.qut. 

edu.au/jmtutorial/Markov1.htm). 

Markov Zincirleri ilk defa meteorolojide günlük hava durumlarının 

tahmininde kullanılmıştır. Bugün hâlâ günler sonrasının hava tahmininin 

belirlenmesinde Markov Model kullanılmaktadır (Didkovsky, 1996). Markov 

Modeli aynı zamanda araba, spor ayakkabı üretimi, müşteri tercihleri 

belirleme, resim, dil bilimi ve uzay araştırmaları gibi birçok alanda 

kullanılmaktadır.  

Markov Modelini müzikte ilk kullanan 1950 yılında Bell 

Laboratuarlarında yaptığı çalışmalarla Harry F. Olson olmuştur. Olson, analiz 

için Amerikalı kompozitör Stephen Foster’ın 11 şarkısını incelemiştir 

http://www.doctornerve.org/nerve/pages/interact/markhelp.htm
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(Didkovsky, 1996). Hiller ve Isaacson “Illiac Suite”i bestelemek üzere 

Markov zincirleri oluşturmak amacıyla bir bilgisayar programı 

geliştirmişlerdir. 1963 yılında Lejaren Hiller ve Robert Baker besteledikleri 

"Computer Cantata" isimli eserlerini oluşturmak için Markov Modelini 

kullanmışlardır. Daha sonraları Hiller ve Baker “MUSICOMP” (Music 

Simulator Interpreter for Compositional Procedures)  ismini verdikleri daha 

kapsamlı bir bilgisayar programı geliştirmişlerdir (Didkovsky, 1996 ). 

1.2. Algoritmik Kompozisyon  

Algoritmik kompozisyon müzik dünyasında son zamanlarda adından çok 

sık bahsedilen yeni bir alandır. Besteciliğin çehresini radikal bir değişime 

sürükleyen algoritmik kompozisyonun bu yükselişinde en büyük pay hiç 

şüphesiz en başta bilgisayar dünyasında yaşanan hızlı gelişmeye aittir. 

Özellikle Markov Modeli kullanılarak yapılan algoritmik kompozisyon 

eserlerinde son yıllarda büyük artış görülmektedir. Algoritmik kompozisyon, 

tamamen rastlantısal olarak besteler üretme yöntemidir. Algoritmik 

kompozisyonda rastlantısallık içeren sürece “Stokastik Süreç” denilmektedir. 

Stokastik süreçte önem taşıyan unsurlardan biri Markov zincirleridir. 

Rastlantısallık, Markov zincirleri yoluyla sistemleşerek istatistiksel veriye 

dönüşmektedir. 

Algoritmik kompozisyon, müzik, istatistik ve matematik arasında yoğun 

bir işbirliğine dayalıdır. Bu işbirliği, kompozisyonun bilgisayar ortamına 

taşınmasıyla bilgisayar programcılarının da ilgisini çekmektedir. Algoritma, 

bir problemi çözmek veya belli bir görevi başarmak için oluşturulmuş belli 

bir kurallar kümesi veya işlem basamakları dizisidir. Belli aralıktaki sayıları 

içeren basit bir problemin çözümü için karmaşık işlemlere ihtiyaç yoktur. 

Ancak bir amaç çerçevesinde, çoklu periyodik sayıların en uygun olanını 

seçme durumu gibi problemleri çözmek için çeşitli algoritmalar 

geliştirilmektedir. Ancak algoritmik problemin boyutu büyüyüp, çalışılan 

veri tabanı işlemci olmadan başa çıkılmaz bir hale geldikçe, bilgisayar ve 

program desteği olmadan çözmek de imkânsız hale gelmektedir. Müzikte 

sayısal (dijital) bir sıralayıcıda (synthesizer) notaların dizilmesi, verilen bir 

nota setinde kaç farklı permütasyonun olduğunun bulunması gibi alanlarda 

algoritmalar çok iyi sonuçlar vermektedir.  

Kayalı (2016), bir algoritmada bulunması gereken temel özellikleri;  

“giriş/çıkış bilgisi, sonluluk, kesinlik, etkinlik, başarım ve performans” olarak 

tanımlamıştır (https://www.damlakayali.net). Algoritma için vazgeçilmez 

olan bu beş esas özelliğin yanı sıra, “yalınlık, izlenebilirlik ve tutumluluk” 

gibi algoritmayı daha iyi bir hale getiren daha başka kıstaslar da mevcuttur 

(http://www.algoritmaveprogramlama.com). 

Müzikte algoritmik kompozisyonun en eski şekillerinden biri 1026 

yılında Guido D’Arezzo tarafından kullanılmıştır. Guido, şarkıcılara yönelik 

http://www.doctornerve.org/nerve/pages/interact/markhelp.htm
http://www.doctornerve.org/nerve/pages/interact/markhelp.htm
http://www.algoritmaveprogramlama.com/
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olarak yazmış olduğu Micrologus adlı kitapta şarkının sözlerine bağlı olarak 

melodiyi meydana getiren notaları üreten bir besteleme metodu kullanmıştır 

(Can, 2003). 

Günümüzde ise, “Algoritmik kompozisyon konusunda akla gelen ilk isim 

Iannis Xenakis olup, kendisi matematik olasılık hesapları yardımıyla kaotik 

ses kaynakları yaratarak ve bunları yönlendirecek parametreler formülize 

ederek elektronik müzikte çığır açmıştır” (Bökesoy, 2001).  

 

“1971’de Meyer ve Xenakis, Markov zincirleriyle müzikal 

olayların ve durumların daha kolay ve kesin bir şekilde analiz 

edilebildiğinin farkına vardılar. Xenakis “Formalized Music” isimli 

kitabında müziğin üç temel bileşeni olan kullanım sıklığı, süre ve 

yoğunluk kavramlarını tanımladı. Bu üç bileşeni daha sonra Markov 

zincirleriyle birlikte müzikal analizde kullandı… 1987’de Polansky, 

Rosenboom ve Burk, müzikal durumların farklı seviyelerini 

oluşturmak için Markov zincirlerinin aşamalı kullanımını önerdiler 

(nota anahtarı ya da ritmi tanımlamak için zincirin yüksek seviyesini, 

ses genişliğini belirlemek için zincirin düşük seviyesini ve notaların 

kısa sözcüklerle anlatımını belirlemek için orta seviye kullanımı). 

Markov zincirleriyle bilgisayarlı bestecilik amaçlanarak yapılan bu 

ilk çalışmalar, daha sonraki yıllarda pek çok çalışmaya katkı 

sağlamıştır.” (Yener, 2004: 20). 

 

Çeşitli müzik türlerinin araştırıldığı müzikoloji çalışmalarında kullanılan 

ve oldukça rağbet gören Markov Modelinden, Geleneksel Türk Sanat Müziği 

(G.T.S.M.) alanında yararlanan çok az çalışma bulunmakla beraber farklı 

çalışmalar (Sağer, 1998; Yükrük, 1998; Yahya, 2000; Müezzinoğlu, 2004; 

Yalçınkaya, 2004; Yener, 2004; Erol, 2007, Karaosmanoğlu, 2015) 

mevcuttur.  

Ancak, Geleneksel Türk Müziği Eserlerinin Algoritmik Kompozisyon 

yöntemi ile bestelenmesine yönelik çalışma bulunmamaktadır. Bilgisayar 

destekli istatistiksel analiz ve algoritmik kompozisyon yöntemi ülkemizde 

büyük bir çoğunluk tarafından tanınmamaktadır. Yapılan araştırmanın amacı, 

bilgisayar destekli istatistiksel analiz yöntemi kullanarak analizi yapılan bir 

eserin verileri ile oluşturulan algoritmik bestenin, analizi yapılan G.T.S.M. 

eserine ne derece benzediğini tespit etmektir. 

Bu amaç doğrultusunda seçilen eserin analiz verileri kullanılarak 

oluşturulan algoritmik kompozisyon örneğinin analizi ile orijinal eserin 

analizi arasında; “Ritim kalıpları kullanım sıklığı, Perdelerin kullanım sıklığı, 

Ses alanı, Seyir, Perdelerin ezgisel hareketi” boyutlarında benzerlikler 

karşılaştırılmıştır. Araştırma, G.T.S.M. alanında, Markov Model istatistiksel 

analiz yöntemi kullanılarak oluşturulan algoritmik kompozisyon örneğinin, 
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orijinaline olan benzerliğini inceleyen ilk ve tek çalışma olması bakımından 

önemlidir. 

2. Yöntem 

Bu bölümde araştırma modeli, örneklem eseri, veri toplama aracı, 

verilerin toplanması ve çözümlenmesi detaylı olarak açıklanmıştır. 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada, bir G.T.S.M. eserinin analizinin yapılarak içeriğinin tespit 

edilmesi bakımından betimsel içerik analizi yönteminden yararlanılmıştır.   

2.2. Örneklem Eseri 

Algoritmik kompozisyon oluşturmak amacıyla; geleneklere bağlı fakat 

yeniliğe açık bakış açısıyla G.T.S.M.’de çokseslilik üzerine denemeler 

yapmış olması, eserlerini yeni bir anlayışla bestelemesi ve birçok besteciyi 

öğretmenliği ve eserleriyle etkilemiş olmasının yanında müzikoloji 

alanındaki çalışmaları ile de önemli bir yere sahip olan Ali Rifat Çağatay’a 

ait olan “Edalı Bir Yosma Kararım Aldı” isimli eser; ritmik ve melodik 

uygunluğu nedeniyle seçilmiştir. Eser, Hüseynî makamı şarkı formunda ve 

10/8’lik Curcuna usulündedir. 

2.3. Veri Toplama Aracı  

Araştırmanın temelini oluşturan makamsal ve ritimsel analiz için verilerin 

toplanması amacıyla M. Cihat Can tarafından C++ bilgisayar dilinde 

geliştirilen Xydg, Xnas, Ritka1.1 dönüştürücüleri (converter) ve Alpharabius 

ara yüzü ile algoritmik kompozisyonun oluşturulması aşamasında Java 

kodları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. 

2.4. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

İstatistiksel analizi yapılacak notaların bilgisayar yardımı olmadan 

sayımının yapılması uzun parçalarda oldukça zordur. İncelenecek eserlerin 

sayısının artması ya da uzun eserler olması bu işi daha da zorlaştırmaktadır. 

Bilgisayar teknolojisi bu noktada bize oldukça büyük rahatlık sağlamaktadır. 

Analizde kullanılacak veriyi, müzik bilgilerini taşımakta yaygın olarak 

kullanılan musicxml, niff, midi, csound gibi bir takım dosya formatlarıyla 

elde etmek pratiklik sağlamaktadır. Bu çalışmada verileri elde etmek 

amacıyla öncelikle örneklemi oluşturan eserler, Finale nota yazım programı 

kullanılarak yazılmıştır. Finale programında yazılan veriler, çok esnek olması 

ve geniş imkânlar sunması nedeniyle müzik bilgilerinin ayrıntılı bir biçimde 
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tanımlanıp biçimlenmesinde, web üzerinde taşınmasında ve müzikte 

bilgisayarlı analizde büyük kolaylıklar sağlaması nedeniyle XML (Extensible 

Markup Language) formatına dönüştürülmüştür. XML, verinin tanım 

bilgilerini içeren, bilgilerin tanımlanması ve biçimlenmesinde kullanılan ve 

web üzerinde veri alışverişinde uluslararası bir standart halini almış bir 

işaretleme dilidir. Bu çalışmada Recordare LLC. tarafından geliştirilmiş olan 

Dolet adlı “Finale Musicxml Plugin” kullanılmıştır. 

Araştırmada, Finale programında yazılmış olan notaların; önce xml, txt 

veya xsl formatlarına, eserlerin yazım aşamasından sonra dinlenerek 

kontrolünün yapılması amacıyla da midi ve Csound dosyalarına dönüşümleri 

yapılmıştır. “Musicxml” formatından “txt” formatına dönüşüm için M. Cihat 

Can tarafından C++ bilgisayar dilinde geliştirilen Xydg ve Xnas 

dönüştürücüleri (converter), Ritka1.1 ve Alpharabius ara yüzü kullanılmıştır. 

Yapılan araştırmanın analiz aşamalarında ise “Bilgisayar Destekli 

İstatistiksel Analiz Yöntemi” kullanılmıştır. Eserin analizi; perdelerin 

kullanım sıklığı, ses alanı, eserin seyri, perdelerin ezgisel hareketleri, 

aralıkları ile ritimsel kalıpların kullanım sıklığı ve hareketleri boyutlarında 

yapılmıştır. Bu çalışmada kullanılan algoritmik kompozisyonun belirlenmesi 

amacıyla yapılan araştırmalarda Yükrük (1998) tarafından Markov Modelin 

ilk kullanım örneklerinden biri olan Olson Yöntemi ile yapılan yüksek lisans 

tezinden yararlanılmıştır. Yükrük çalışmasında; birli, ikili ve üçlü nota 

zincirlerinde besteler oluşturulmuş ve üçlü nota zincirleri kullanılarak yapılan 

uygulamaların ezgi üretebilmek için daha yeterli olduğunu göstermiştir. 

Yöntemin sahibi Olson bu konuda şöyle demektedir: 

 

“Bir notanın seçimi yalnız kendisinden önce gelen notaya değil, 

önceki iki notaya bağlıdır. Bu yapı üçlü nota zinciri A(la), B(si), 

C(do)’nin göreli frekansı gibi, üçlü nota zinciri olasılıklarıyla 

belirtilir. Üçlü nota zincir olasılıklarıyla devam edilerek daha 

karmaşık bir rastlantısal süreç (stochastic process) elde edilir” 

(Aktaran, Yükrük, 1998). 

 

Yükrük (1998) araştırmasının sonuç ve öneriler kısmında; bu analiz 

yönteminde, besteleme çalışması için tek ve ikili nota zincirlerinin yeterli 

olmadığını, en az üçlü nota zincirinin gerekliliğini belirtmiştir. Bu çalışmada 

ise, “Üç Dizilimli Markov Modeli” kullanılarak elde edilen verilerle 

oluşturulan ve algoritmik kompozisyon yöntemiyle üretilen makamsal 

ezginin, orijinal eseri ne derecede yansıttığı incelenmiştir. Bu nedenle 

algoritmik kompozisyon örneği oluşturmak amacıyla ilk işlem olarak, 

oluşturulacak eserin ritimsel yapısı belirlenmiştir. Bu işlem için A. R. 

Çağatay’ın eserinde kullandığı ritimlerin “sıklık” ve “Üç Dizilimli Markov 

Modeli” kullanılarak analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar kodlara 
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dönüştürülerek programa yüklenmiş ve program tarafından random 

yöntemiyle seçilerek oluşturulan bestede kullanılmıştır.  

Programın random yöntemiyle seçerek oluşturduğu ritimsel yapı Şekil 

1’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 5. “Üç Dizilimli Markov Modeli” Kullanılarak Analizi Yapılan ve 

Random Yöntemiyle Oluşturulan Bestenin Ritimsel Yapısı 

 

A. R. Çağatay’a ait eserin makamsal analizi ile elde edilen sonuçlarıdan, 

Java dilinde yazılan kodla; “1”, “2” ve “3” derinlikli Markov Model (birli, 

ikili ve üçlü nota zincirleri) kullanılarak çeşitli besteler oluşturulmuştur. 

Çıkan sonuçlar tamamen sayısal olduğundan, MIDI dosyalarına 

dönüştürülerek dinlenmiştir. Oluşturulan bestelerin üç alan uzmanıyla 

dinlenmesi sonucunda “Üç Dizilimli Markov Modeli” (üçlü nota zinciri) 

kullanılan bestenin diğerlerine göre daha başarılı bir sonuç verdiği 

görülmüştür. Bu nedenle araştırmacı tarafından, algoritmik kompozisyonun 

üretilmesi aşamasında üçlü nota zinciri kullanılarak beste oluşturulmasına 

karar verilmiştir. Algoritmik kompozisyon oluşturulması belirli işlem 

basamaklarını gerektirmektedir. Bu araştırmada kullanılan algoritmanın akış 

diyagramı Şekil 2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 6. Kullanılan Algoritmanın Akış Diyagramı 

 

Şekil 3’de ise, “Üç Dizilimli Markov Modeli” kullanılarak oluşturulan 

algoritmik kompozisyon örneği görülmektedir. 

 

 
Şekil 7. “Üç Dizilimli Markov Model” Kullanılarak Oluşturulan Algoritmik 

Kompozisyon Örneği 

 

Oluşturulan algoritmik kompozisyonun nota yazım programında yazılan 

notaları musicxml formatına dönüştürülerek, XYDG ile perdelerin şarkı 

içindeki kullanım sıklıkları ve süre değerleri txt formatına çevrilmiştir. Elde 

edilen verilerin Excel programı ile frekans analizi yapılarak grafiğe 

dönüştürülerek sonuç A. R. Çağatay’ın şarkısı ile karşılaştırılmıştır. 
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3. Bulgular 

GTSM eserlerinin makamsal ve ritimsel analizi sonucunda oluşturulan 

algoritmik kompozisyon örneği ile A. R. Çağatay’ın eseri arasında ilişki 

analizinde, Çağatay’ın eseri ile algoritmik kompozisyon örneği; ritimsel 

kalıpların kullanım sıklığı ve hareketleri, perdelerin kullanım sıklığı, ses 

alanı, perdelerin ezgisel hareketleri, aralıkların analizi ile algoritmik 

kompozisyon örneğinin seyir analizi açısından incelenmiş ve 

değerlendirmelerde bulunulmuştur. 

3.1. Perdelerin Kullanım Sıklığı Analizi 

Elde edilen veriler sonucunda algoritmik kompozisyonda, Hüseynî 

makamının genel seyri dışındaki perdelere rastlanmamış; ayrıca Çağatay’ın 

bestesinde kullanım sıklığı olarak düşük oranda görülen Rast, T.Segâh, 

T.Buselik, T.Çargâh perdelerinin kullanılmadığı görülmüştür. Örnek eserde 

ise, Hüseynî perdesi kullanım sıklığı olarak; Acem perdesi ise hem kullanım 

sıklığı hem de süre olarak oldukça yüksek oranda; Muhayyer perdesi ise 

oldukça düşük oranda kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu sonuçtan, algoritmik 

kompozisyon oluşumunda yüksek oranlı değerlerin stokastik süreçte daha 

etkili olduğu çıkarımı yapılmaktadır. 

Çağatay’ın Hüseynî eserinde kullanılan nota sayısı toplamı 389’dur. 

Algoritmik kompozisyon örneğinde ise nota sayısı isteğe bağlı değişkenlik 

göstermektedir. Bu örnekte nota sayısı toplamı 111’dir ve kullanım sıklığı ile 

nota süreleri Çağatay’ın eserine çok yakındır.  Çağatay’ın Hüseynî bestesinde 

toplam süre değerinin nota sayısına bölünmesiyle birim başına düşen 

ortalama nota değeri %138,20’dir. Algoritmik kompozisyon örneğinde ise 

ortalama nota değeri %138,37’dir. Bu sayı A. R. Çağatay’ın eseri ile 

mukayese edildiğinde uyum göstermektedir ve aralarında sadece %0.17’lik 

fark bulunmaktadır.  

Algoritmik kompozisyon örneğinde kullanılan perdelerle, A. R. 

Çağatay’ın eserinde kullandığı perdelerin kullanım sıklığı ve süre değerleri 

Tablo 1’de görülmektedir. 

 

Tablo 3.Algoritmik Kompozisyon Örneğinde Kullanılan Perdelerle A. R. 

Çağatay'ın Bestesinde Kullanılan Perdelerin Karşılaştırılması 

Perde 

Algoritmik Kompozisyon 

Örneği 

A. R. Çağatay’ın 

Eseri 

K.s.% Sr % 
K.s.

% 
Sr % 

Rast   0,81 0,56 

Dügâh 6,31 7,5 6,99 7,08 

Segâh 5,41 6,25 8,87 7,08 
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Çargâh 10,81 10,63 13,44 11,17 

Neva 18,02 18,13 19,62 18,06 

Hüseynî 27,03 25 17,47 24,02 

Acem 10,81 10,63 4,03 2,79 

Eviç 6,31 6,25 8,33 6,70 

Gerdaniye 12,61 11,25 12,63 13,97 

Muhayyer 2,70 4,38 6,18 7,08 

T.Segâh   0,54 0,37 

T.Buselik   0,54 0,74 

T.Çargâh   0,54 0,37 

Toplam 100,00 100,00 100,0

0 

100,0

0 

 

Tablo.1’de Çağatay’ın bestesinde olup, algoritmik kompozisyon 

örneğinde bulunmayan perdeler gri renkte gösterilmiştir. GTSM’ ne ait 

kuramsal eserlerde Hüseynî makamı dizisi Dügâh ile Muhayyer perdeleri 

arasında ana diziyi oluşturmaktadır. Çağatay’ın bestesinde tiz bölgelerde 

düşük oranda da olsa seyirler bulunmasına karşın, algoritmik kompozisyon 

örneğinde sadece Dügâh ve Muhayyer perdeleri arasındaki perdeler 

kullanılmıştır. Bu durumdan, algoritmik kompozisyon örneğinin Hüseynî 

makamı dizisini aynen yansıttığı yorumuna varılmıştır. 

3.2. Ses Alanı Analizi 

Şekil 4’de Çağatay’ın eserinde besteci tarafından kullanılan perdeler ve 

buna bağlı olarak ses alanı, Şekil 5’de ise, algoritmik kompozisyonda 

bilgisayar tarafından kullanılan perdeler ve ses alanı gösterilmiştir. Grafikteki 

mavi çubuklar, perdelerin şarkı içindeki kullanım sıklıklarını; bordo çubuklar 

ise bu perdelerin süre değerlerini göstermektedir. 

 
Şekil 8. A. R. Çağatay'ın Eserinde Besteci Tarafından Kullanılan Perdeler 
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Şekil 9. Algoritmik Kompozisyonda Bilgisayar Tarafından Kullanılan 

Perdeler 

3.3. Algoritmik Kompozisyon Örneğinde Seyir Analizi 

Çağatay’ın eserinde seyrin, Râst perdesinden, Tiz Çargâh perdesine kadar 

uzanan bir alanda geçekleştiği, bestecinin tiz bölgeleri tercih etmediği ve 

bestesinde geleneksel seyre oldukça bağlı kalarak, Hüseynî makamına uygun 

bir ses alanı kullandığı Çağatay’ın seyir analizi maddesinde belirtilmiştir.   

Oluşturulan algoritmik kompozisyon örneğinde ise, Çağatay’ın seyir 

analizine oranla daha sade bir yapılanma gözlenmektedir. Bu yapıda nota 

sayısının da sınırlı sayıda olmasının etkisi vardır. Şekil 6’da görüldüğü üzere 

örnek eserde benzer yapıda melodik hareketlerin varlığı rahatlıkla 

gözlemlenmektedir. 

 
Şekil 10. Algoritmik Kompozisyonda Perdelerin Ezgisel Grafiği 

 

Şekil 6’da yeşil renk çerçeve ile işaretlenmiş birinci ezgi grubunun Şekil 

7’de gösterilen Çağatay’ın seyir analizinde aynen bulunduğunu 

görülmektedir. Kırmızıyla işaretlenmiş ikinci ezgi grubunun, Çağatay’ın 

seyir analizinde oldukça geniş bir yer kapladığı gözlemlenirken, algoritmik 

kompozisyon örneğinde bu ezgisel hareketler yer almamaktadır. 
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Şekil 11.Algoritmik Kompozisyon Örneğinde Görülen A. R. Çağatay’a Ait 

Ezgi Gruplarının Ezgisel Grafikten Alınan Kesitleri 

 

3.4. Perdelerin “Üç Dizilimli Markov Modeli”ne Göre Ezgisel Hareket 

Analizi 

Tablo 2’ de algoritmik kompozisyon örneğinde kullanılan perdeler arası 

geçiş oranlarını gösteren Markov matrisi yer almaktadır. Kırmızı rakamlar 

bestecinin kullandığı bir perdeden en çok geçiş yaptığı diğer perdeyi 

belirtmektedir.  

Buradaki en yakın yüksek sayılar, kullanımın en çok görüldüğü gidişleri; 

düşük yüzdelik oranındaki sayılar ise en az tercih edilen gidişleri 

göstermektedir. Sol sütundaki perde adları, kullanılan ilk perdeler, üst satırda 

görülen perde adları ise bu notalardan sonra gelen, yani geçiş yapılan 

perdelerdir. Kırmızı rakamlar bestelemede kullanılan bir perdeden, en sık 

geçiş yapılan diğer perdeyi belirtmektedir. 

 

Tablo 4. Algoritmik Kompozisyonda Perdelerin Markov Tablosu 

 
 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, algoritmik kompozisyon örneğinde, 

Acem’den Hüseynî’ye, Eviç ve Muhayyer’den Gerdaniye perdesine, 

Segâh’dan Dügâh perdesine ve Dügâh’dan Çargâh perdesine geçiş oldukça 
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yüksek orandadır. Bu oranlar Tablo 3’de Çağatay’ın bestesinde farklılık 

göstermektedir. 

 

Tablo 5. A. R. Çağatay’ın Bestesinde Perdelerin Markov Tablosu 

 
 

Sonuçlar karşılaştırıldığında; A. R. Çağatay’ın bestesinde Dügâh-Çargâh 

gidişine hiç rastlanmazken, algoritmik kompozisyon örneğinde %71.43 

oranında kullanıldığını görüyoruz. Buradan, algoritmanın sadece bestecinin 

perde kullanımına bağlı kalmadığı, kendi sapmalarını yaşadığı, bu noktada 

GTSM seyir yapısından belli oranda ayrıldığı çıkarımlarını elde ediyoruz.  

3.5. Bestelere Ait Aralıkların Analizi 

Yapılan analiz sonucunda; A. R. Çağatay’ın bestesinde kullandığı en 

büyük aralık “407,82 sent” ile “Büyük Mücenneb” aralığıdır. Bunun yanı 

sıra Tanîni ve Küçük Mücenneb aralıklarının ise her iki bestede de en sık 

kullanılan aralıklar olduğu görülmüştür. 

Tablo 4’de karşılaştırmaya yardımcı olmak amacıyla algoritmik 

kompozisyon örneğinde kullanılan aralıklarla, A. R. Çağatay’ın eserinde 

kullandığı aralıkların isimleri, sent değerleri ve kullanım sıklığı oranları 

birlikte verilmiştir. Tablodaki eksi değerler aralıkların inici durumlarını 

belirtmektedir. 

 

Tablo 6. Algoritmik Kompozisyon Örneği ile A. R. Çağatay’ın Eserine Ait 

Aralıkların Karşılaştırılması 

ARALIK ADI 
SENT 

DEĞERİ 

ALİ RİFAT ÇAĞATAY 
ALGORİTMİK 

KOMPOZİSYON 

f % f % 

En Büyük 3'lü -407,82 9 3,02   

K 3 -294,13 2 0,67 1 1,03 

Tanîni -203,91 87 29,19 28 28,8

7 B.Mücenneb -180,45 28 9,40 6 6,19 
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K.Mücenneb -113,69 48 16,11 13 13,4

0 Bakîye -90,22 13 4,36 12 12,3

7 Bakîye 90,22 3 1,01 6 6,19 

K.Mücenneb 113,69 21 7,05 7 7,22 

B.Mücenneb 180,45 7 2,35   

Tanîni 203,91 53 17,79 12 12,3

7 K3 294,13 4 1,34 5 5,15 

Orta 3'lü 317,6 4 1,34   

4'lü 498,04 6 2,01 4 4,12 

Orta 4'lü 521,51 4 1,34   

5'li 701,96 5 1,68 3 3,09 

Büyük 5'li 792,18 2 0,67   

Küçük 6'lı 905,87 1 0,34   

Büyük 6'lı 996,09 1 0,34   

Toplam: 298 100 97 100 

Tablo 4’de görüldüğü gibi A. R. Çağatay’ın eserinde ve algoritmik 

kompozisyon örneğinde kullanım sıklığı bakımından en yüksek oranlı 

aralığın “Tanîni” aralığı olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

3.6. Ritimsel Analiz 

Ritimsel analiz için, oluşturulan algoritmik kompozisyon bestesinin, nota 

yazım programında yazılan notaları Müzik XML formatına dönüştürülerek, 

RİTKA1.1 utilitisi ile ölçülerdeki notaların süre değerleri TXT formatına 

çevrilmiştir. İşlenmeye uygun formattaki veriler Excel programı ile frekans 

analizi yapılarak tabloya dönüştürülmüştür. Aynı şekilde TXT formatına 

dönüştürülen ritimsel hareketlerin de frekans analizi yapılarak tablo halinde 

sunulmuştur.  

Algoritmik kompozisyon bestesine ait ritimsel kümelerin incelenmesi 

sonucunda, 8 ritim kalıbı tespit edilmiş, ritim kalıplarının kullanım sıklığı 

açısından toplamının ise 16 olduğu görülmüştür.  

Algoritmik kompozisyon bestesi ile Çağatay’ın eserinde kullandığı 

ritimsel kalıpların kullanım sıklıkları Tablo 5’de görülmektedir. Çağatay’ın 

eserinde %28.57 oranıyla en sık kullanılan ritim kalıbının, algoritmik bestede 

%25 oranıyla birinci derecede kullanım sıklığına sahip olduğu görülmektedir. 

Bu durumdan da oluşturulan algoritmik kompozisyon bestesinin geleneksel 

yapıyı ve oluşturulduğu besteyi yansıttığı sonucu çıkarılabilir. 
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Tablo 6. A. R. Çağatay’ın Eserinde Kullandığı Ritim Kalıplarının Algoritmik 

Kompozisyon Bestesindeki Kullanım Oranları 

 Kalıp No. Ritimsel Kalıp 
A. R. Çağatay 

Algoritmik  

Kompozisyon 

f % f % 

01. 
 

16 28,57 4 25 

02. 
 

8 14,29 - - 

03. 
 

8 14,29 3 18,75 

04. 
 

3 5,36 1 6,25 

05. 
 

3 5,36 1 6,25 

06. 
 

2 3,57 - - 

07. 
 

2 3,57 2 12,5 

08. 
 

2 3,57 1 6,25 

09. 
 

2 3,57 - - 

10. 
 

2 3,57 - - 

11. 
 

2 3,57 - - 
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4. Sonuçlar ve Tartışma 

Yapılan analiz çalışması sonucunda, verilerin toplanması ve 

çözümlenmesi aşamasında kullanılan araçlar ve izlenilen yöntemin G.T.S.M. 

eserlerinin makamsal ve ritimsel analizine uygun olduğu görülmüştür. 

Özellikle “Üç Dizilimli Markov Modeli” ile analiz yapıldığı takdirde analiz 

sonuçlarının daha gerçekçi ve doyurucu olduğu sonucuna varılmıştır.  

 

Analiz bulgularında, A. R. Çağatay’ın eseri ile algoritmik kompozisyon 

bestesi arasında önemli benzerlikler bulunmuştur.  Ancak oluşturulan 

algoritmik kompozisyonun, rastlantısal olarak bestenin oluşması aşamasında 

kendi belirlediği aralık ve perde geçişlerini gereğinden fazla oranda 

kullanması nedeniyle G.T.S.M. eserlerinin seyir yapısının dışına çıkıldığı ve 

estetikten uzaklaşmaya başlandığı da görülmüştür. Bu sonuçta, veri tabanının 

tek eserle sınırlandırılmış olmasının da etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Bu noktada batı müziğinde başarılı örnekleri bulunan tonal yapıdaki 

algoritmik kompozisyon besteleri tartışma dışına bırakılmıştır. Bu çalışmada 

elde edilmek istenen “hangi analizin daha iyi olduğu”, “hangi dizilimli 

modelin daha verimli sonuçlar verdiği”, “oluşturulan algoritmik 

kompozisyonun ne kadar güzel olup olmadığı” değildir. Ancak çalışma 

sürecinde denenen 1, 2, 3 ve 4 dizilimli Markov modellerinden, orijinaliteye 

yakın ancak özgün sonuçlar verebilmek için en uygun olanının “Üç Dizilimli 

Markov Model” olduğu görülmüştür. Dört dizilim ve sonrasının ise, örnek 

alınan esere fazlasıyla benzerlikler göstermesi nedeniyle sonucu etkileyeceği 

düşünülerek çalışma dışında bırakılmıştır. Bu şekilde analiz yönteminin 

güvenirliği de sağlanmaya çalışılmıştır.  

Bu yüksek lisans tez çalışmasının yapıldığı 2004 yılında Markov Model 

ve algoritmik kompozisyon uygulamaları açısından yeterli kaynak 

bulunmaması çalışmayı sınırlı hale getirmiştir. Müzik araştırmacıları 

tarafından yapılabilecek yeni çalışmalar geniş veri tabanlarında denenebilir. 

Ayrıca tonal müzik araştırmalarında kullanılan farklı analiz yöntemleri ile 

oluşturulan veri tabanlarıyla, algoritmik kompozisyon yöntemiyle Türk 

12. 
 

2 3,57 - - 

13. 
 

1 1,79 - - 

14. 
 

1 1,79 - - 

15. 
 

1 1,79 1 6,25 

16. 
 

1 1,79 - - 

N: 16  56 100 16 100 
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müziği eserleri oluşturulabilir. Böyle çalışmaların yapılan analiz 

çalışmalarına farklı bir işlevsel boyut kazandıracağı da göz ardı 

edilmemelidir. Böylece müziğimizin dünya platformlarında icracılık dışında 

farklı uygulama alanlarında da yerini alması sağlanabilir. 
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1.Giriş 

Baş döndürücü bir hızla dijitalleşen dünya ve gelişen teknolojilerin 

getirdiği endüstride paradigma değişimi, şartların olgunlaşmasıyla birlikte 

Endüstri 4.0 adını alarak ilk kez 2011 yılında üç bilim insanı Prof. Dr. 

Henning Kagermann (Alman Ulusal Bilim ve Teknik Akademisi Başkanı, 

Fizik Profesörü), Prof. Dr. Wolf Dieter Lukas (Almanya Federal Devleti 

Eğitim ve Araştırma Bakanlığı Müsteşarı, Fizik Profesörü) ve Prof. Dr. 

Wolfgang Wahlster (Almanya Yapay Zekâ Araştırma Merkezi Başkanı, 

Yapay Zekâ Profesörü) tarafından Hannover Fuarı’nda dile getirilmiştir 

(Kargermann vd., 2011). Üretimde dijital dönüşümü gerçekleştirmek ve 

böylece dünyada önemli bir üretim merkezi hâline gelmek, Alman 

hükümetinin “2008 Finans Krizi” sonrası hedefleri arasında vardı (Pfeiffer, 

2017:107). İşte böyle bir ortamda Almanya, Endüstri 4.0’ı bir vizyon olarak 

ele alıp hazırlıklarını resmî olarak 2011 yılında başlatmıştır (Kagermann vd., 

2013). 2016 yılında Davos’ta gerçekleşen Dünya Ekonomik Forumu’nun 

gündemi “Dördüncü Sanayi Devrimi” olarak gerçekleştiğinden beri ise 

Endüstri 4.0, Almanya sınırlarını aşarak tüm dünyanın gündemine oturmuştur 

(World Economic Forum, 2016; Pfeiffer, 2017:107). Son birkaç yılda 

dikkatlerin artarak Endüstri 4.0 üzerine çekildiğini çeşitli makalelerden, 

yayınlardan ve konferanslardan görmek mümkündür. 2020 yılında dünyayı 

etkisi altına alan Koronavirüs salgınıyla dijitalleşmeye geçiş hız kazanmıştır. 

Bu sayede dijital dönüşüm üreticilerin, sanayicilerin ve iş dünyasının 

ötesinde bireylerin gündeminde de kendine önemli bir yere bulmuştur. 

Bireyler eğitimden sağlığa, market alışverişinden toplantısına kadar günlük 

rutin işlerini kısa süre içerisinde dijital dünyaya taşımak durumunda 

kalmışlardır. 2020 yılı hem işletmeler hem müşteriler açısından yenilikleri 

beraberinde getirmiştir. Endüstri 4.0 ve Yenilik 2020 yılının önemli konuları 

arasına girmeyi başarmıştır. 

Hızla gelişen teknolojiler ve dijitalleşmeyle gelen yenilikler ve her yenilik 

ile beraber bir adım ileriye taşınan teknolojiler karşılıklı bir etkileşim 

içindedir. Endüstri 4.0’ın diğer sanayi devrimlerinden en büyük farkı da 

buradan kaynaklanmaktadır. Yaşanan hızlı değişimler ve gelimeler, yeniliği 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   34     

678 

firmaların ve ülkelerin en önemli rekabet stratejisi haline getirmektedir. 

Yenilik sadece büyümeyi yakalamak için değil; yenilik, ortaya çıkan farklı iş 

modelleri, iş yapış şekilleri, müşteri istekleri ve beklentileri sayesinde doğan 

fırsatlardan yararlanarak büyümenin yönünü değiştirmek için de 

kullanılabilir. 

Bu çalışmanın amacı, kavramsal düzeyde Endüstri 4.0 ve Yenilik 

Yönetimini inceleyerek Endüstri 4.0 ve Yenilik Yönetiminin ilişkisini ve 

önemini tartışmaktır.  

2. Endüstri Devrimleri Ve Endüstri 4.0 

Endüstri devrimlerine bakıldığında altında bir yenilik olduğu 

görülmektedir. Devletlerin ve işletmelerin başarısının arkasında da bir yenilik 

ve yenileşme olgusu olmuştur. Yeniliği en iyi yönetenler rakiplerinden hep 

bir adım önde olmuştur.  

Son üç asırda meydana gelen üç sanayi devriminin her aşamasında 

insanların kendilerine ve birbirlerine karşı olan bakış açıları ve dünyayı 

algılayış biçimleri de değişmiştir (Schwab, 2019:25). 

1784’te ilk dokuma tezgâhının icadıyla İngiltere’de başlayan Birinci 

Sanayi Devrimi sonraki 100 yıl boyunca o dönemlerde var olan tüm 

endüstrileri dönüştürmüştür. Buhar makinesinden çelik üretimine ve demir 

yollarına kadar birçok teknolojinin doğmasını sağlamıştır. Bu yeni 

teknolojiler, iş birliği, rekabet, değer üretimi, takas ve dağıtımda yeni 

sistemlere yol açmıştır. Böylece bitti gibi görünen sömürgecilik farklı bir 

boyut kazanmıştır. Dünya daha zengin hâle gelmeye başlasa da gelir dağılımı 

eşit olmamıştır (Schwab, 2019:25-26). Endüstrileşmeyle üretim, küçük 

atölyelerden fabrikalara kaymıştır. Zanaatkârların el emeğine dayalı üretim 

devri böylece kapanmış, mekanik yığın üretime geçilmiştir (Waschbusch, 

2019).  

Tüm sanayi devrimlerinin geçişlerinde olduğu gibi Birinci Sanayi 

Devrimi’nin getirdiği teknolojik yenilikler İkinci Sanayi Devrimi’ne zemin 

hazırlamış ve elektriğin dönüştürücü gücüyle 1870’li yıllarda İkinci Sanayi 

Devrimi başlamıştır. Yeni teknolojilerle radyo, telefon, televizyon, ev aletleri 

ve elektrikli aydınlatma icat edilmiş ve yaygınlaşmıştır. İçten yanmalı motor, 

otomobil ve uçak üretimine olanak tanımıştır. Kimya alanında da yeni 

gelişmeler çığır açmış dünya, plastik gibi yeni malzemelerle tanışmıştır 

(Schwab, 2019:26). Tüm bunlar ise üretim montaj işlerine yeni bir boyut 

kazandırmış ve 1913 yılında Henry Ford’un başlattığı “band sistemi” 

şeklinde yeni üretim şeklini doğurmuştur (Waschbusch, 2019). 

1950’lerde bilişim teknolojileri ve dijital programlama üçüncü sanayi 

devrini başlatmıştır. Programlanabilir makineler ile otomasyonun sağlanması 
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üretim teknolojilerine yeni bir boyut kazandırmıştır. 1960’larda 

anabilgisayarların icadıyla; 1970’lerde, 80’lerde kişisel bilgisayarların 

icadıyla; 90’larda ise internetin tüketiciler düzeyine yaygınlaşmasıyla 

Üçüncü Sanayi Devrimi olgunlaşmıştır. Bahsi geçen teknolojiler ekonomik 

ve sosyal sistemlerin yapısında köklü değişikliklere yol açmıştır. Bilgiyi 

dijital bir şekilde depolama, işleme ve aktarma olanağı sağlamıştır. Bu da 

birçok insanın iş yapış şekillerini, sosyal ve ekonomik yaşamını yoğun 

şekilde etkilemiştir (Schwab, 2019:16-26).  

2011 yılında ilk kez dillendirilen Endüstri 4.0 veya diğer adıyla Dördüncü 

Sanayi Devrimi siber dünya ve fiziksel (gerçek) dünya arasında köprü 

kurulmasına dayanır. Siber fiziksel sistemler sayesinde tasarım, üretim, 

sürdürülebilirlik ve müşteri tatmini birbirine gitgide yaklaşmıştır (Banger, 

2018:69). Bunu mümkün kılan ise “nesnelerin interneti”dir. Bu sayede 

kaynaklar, bilgiler, çıktılar (ürünler), makineler, nesneler ve insanlar ortak bir 

ağda birleştirilebilir (Kagermann vd., 2013:13). Nesnelerin interneti 

sayesinde Endüstri 3.0’ın otomasyon sistemlerine ilave olarak akıllı denetim 

süreçleri ve otonom karar verme süreçleri eklenir. Bu yaklaşım, üretimden 

çıkacak ürünün kendi üretim sürecinde aktif rol almasından dolayı endüstride 

paradigma değişimine götürür. Merkezî bir sistem yerine, çıkacak ürünün 

henüz üretime girmemiş yarı mamulleri veya ham maddeleri tek tek üretim 

adımlarını belirler. Entegre edilen sistemler sayesinde çevre şartlarını kontrol 

edip arıza durumunda gerekli önlemleri alabilir. Böylece hem üretimin aktörü 

rolünü hem de denetim rolünü yerine getirir.  Akıllı fabrika olarak anılan bu 

yeni üretim şekli Endüstri 4.0’ın merkezini oluşturur. Dikey entegre edilmiş 

bağlantılar sayesinde yeni iş modellerinin yanı sıra lojistik ve üretimde 

optimizasyon imkânı sağlar (Kargermann vd., 2011).  

Dördüncü Sanayi Devrimi diğer üç sanayi devriminden “hız”, “genişlik 

ve derinlik” ve son olarak da “sistemlere olan etkisi” bakımından ayrılır 

(Schwab, 2018:11):  

 Hız, içinde yaşadığımız bağlantılı, çok yönlü dünyanın ve yeni 

teknolojilerin sürekli yeni ve daha yetenekli teknolojilerin önünü 

açmasının bir sonucudur.  

 Genişlik ve derinlik bakımından Dördüncü Sanayi Devrimi dijital 

devrimin üzerine yükselmiştir ve ekonomide, iş dünyasında, 

toplumda ve bireysellikte benzeri görülmedik paradigma 

değişimlerine götüren çok çeşitli teknolojileri bir araya getirmiştir. 

 Bu devrim ülkeler, şirketler, sektörler arasında ve içinde bir bütün 

olarak toplumda sistemlerin bütünsel dönüşümünü içermektedir. 
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Endüstri 4.0’ın bazı özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür 

(Waschbusch, 2019): 

 Esnek Üretim: Gelecekte çoğu üretim hattı modüler bir yapıya 

sahip olacak ve bu da onları son derece esnek hâle getirecektir. Bu, 

daha önceleri sadece seri üretimde mümkün olan maliyetlerle 

bireysel müşteri taleplerinin uygulanmasını mümkün kılar. Akıllı 

ürünler, üreticilerin ilgili hedef grupların isteklerini ve 

gereksinimlerini çok daha iyi yakalamasını ve böylece müşteriye 

mükemmel şekilde uyan ürünler üretmesini sağlar. 

 Güvenli Üretim: Proses ve makine verilerinin değerlendirilmesine 

dayanan bakım işlemleri proaktif olarak gerçekleştirilebilir. 

Kestirimci Bakım olarak ifade edilen bu sistem çeşitli analizler 

neticesinde arıza meydana gelmeden sistem için önlemler 

alınmasıdır (Ayçiçek, 2013). 

 Hız: Günümüzde pek çok ürün daha hızlı geliştiği veya değiştiği 

için üretim onlara yetişebilmelidir. Yeniliğin takip edilebilmesi 

için şirketlerin esnek bir şekilde hareket edebilmeleri gerekir. “Bu 

devrimde yeni belirmekte olan teknolojiler ve geniş tabanlı 

inovasyon, dünyanın bazı kısımlarında gelişmeye devam etmekte 

olan önceki devrimlere kıyasla çok daha hızlı ve geniş ölçekte iç 

içe geçmektedir. Birinci Sanayi Devrimi’nin simgesi olan iplik 

makinesinin Avrupa’nın dışında yayılması neredeyse 120 yıl 

almıştır. Buna karşılık internet on yıldan daha kısa bir zamanda 

tüm dünyaya yayılmıştır (Schwab, 2018:17). 

 Optimize Edilmiş Lojistik Çözümleri: Lojistik alanında akıllı ağ 

oluşturma ve dijitalleşmeyle algoritmaların ürün zincirlerini 

hesaplamasına ve optimize etmesine olanak tanır. Makineler ve 

depolar eksik üretim kaynaklarını bağımsız olarak rapor eder ve 

bitmiş ürünlerin teslimatı akıllı ve dolayısıyla daha hızlı hareket 

eden bir sistem tarafından gerçekleştirilir. Bu yolda umut vaat 

eden bir adım, ilgili üretim kapasitelerini şirket sınırları ötesine 

bağlamak olabilir. Şirketler arası bir ağ, dalgalanan piyasa veya 

sipariş koşullarına karşı hızlı tepki vermeyi mümkün kılar. Bir 

ekosisteme entegre edilen bu tür akıllı fabrikalar, maliyetleri 

düşüren ve kaynak tasarrufu sağlayan üretimi teşvik edebilen 

özellikle verimli kullanım sağlar. 

 Kaynak Tasarrufu: Belirli ögelerin yeniden kullanımı veya başka 

bir şekilde kullanılabilme derecesi, ürün gruplarının tasarım 

sürecinde önceden belirlenebilmektedir. 

 Dataların Efektif Kullanımı: Endüstri 4.0’da dijitalleşme ve ağ 
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oluşturma, çok büyük miktarda veri üretecektir (büyük veri). 

Bunlar daha iyi birleştirilebilme ve değerlendirilebilme imkânı 

sunmanın yanında aynı zamanda tamamen yeni servis çözümleri 

imkânı sunar. 

Endüstri 4.0; bilişim ve iletişim alanlarındaki gelişmeler, otomasyon, veri 

toplama ve paylaşma ile üretim teknolojilerindeki yeni yaklaşımları birbirine 

eklemlenmiş bir bütünsellikle ele alan bir kavramı ifade etmektedir. Endüstri 

4.0; bilişim, iletişim ve internet teknolojilerinin üretim süreçlerini yoğun 

biçimde etkilemesi ve dönüştürmesi ile ortaya çıkan yeni bir durumdu. 

(Banger, 2018:77-78). 

Bu kısımda genel hatlarıyla Endüstri 4.0’ın öne çıkan teknolojilerine ve 

bu teknolojilerin hangi özelliklerinden dolayı paradigma değişimine yol 

açtıklarına değinilmiştir. Tüm bu teknolojilerin başka hangi sistemleri ve 

dönüşümleri mümkün kılabileceğinin anlaşılması için bu teknolojileri tek tek 

yakından tanımak gerekir. Böylece büyük resmi görmeye olanak tanınır. 

Sonraki kısımda Endüstri 4.0’a anlam veren başlıca teknolojiler ve bugün 

sahip olunan bilgiyle bu yeni teknolojilerin neleri mümkün kılabileceği 

açıklanacaktır. “Dördüncü Sanayi Devrimi’nin teknolojileri, şirketlerin bugün 

anlam vermek için uğraş verdiği dijital teknoloji atılımlarını yarının iş 

modellerinin verileri kabul edeceği temel altyapılara dönüştürerek, 

günümüzdeki dijital sistemleri yıkarak tamamen yeni değer kaynakları 

yaratmayı bile vaat ediyor. (Schwab, 2019:40). 

3. Endüstri 4.0’ın Bileşenleri 

3.1. Nesnelerin İnterneti 

Endüstri 4.0, siber dünya ve fiziksel (gerçek) dünya arasında köprü 

kurulmasına dayanır. Bu bağlantı ise nesnelerin interneti ile mümkündür. 

İnternet ile haberleşen nesneler ve sistemlerin oluşturduğu ağ sayesinde 

fiziksel dünyadaki nesnelerin ve davranışların bilgisayar 

ortamındaki simülasyonuyla siber fiziksel sistemler ortaya çıkmıştır 

(Ghafory, 2019). İngilizcede “Internet of Things” kısaca “IoT” olarak ifade 

edilen bu kavram Dördüncü Sanayi Devrimi’nin temelini oluşturur.  

Nesnelerin interneti kavramını ilk olarak 1999 yılında Kevin Ashton 

ortaya atmıştır (Ashton, 2009). O yıllardaki bilgisayarları duyguları olmayan, 

kendilerine ne söylenirse onu yapacak olan beyinler olarak tanımlayan 

Ashton, 21. yüzyılda ise nesnelerin interneti sayesinde bilgisayarları artık 

daha karakterli, kendileri için bir şeyler hissedebilen makineler olarak 

tanımlar (Gabbai, 2015). “Nesnelerin interneti, fiziksel dünyadaki nesnelerin 

bunların içinde gömülü hâlde veya yanında bulunan sensörlerin kablosuz ya 

da kablolu bağlantılar aracılığı ile internete bağlanmalarına imkân veren bir 
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sistemi ifade eder (Banger, 2018:95).  

İnternetli nesneler kendilerini tanımlar, iletişim kurar ve etkileşimde 

bulunur (Miorandi vd., 2012:1498). Nesneler ağa bağlandığında kurulu olan 

akıllı ve bağlantılı sensörler; verileri toplar, bu verileri ihtiyaca göre işler ve 

dönüştürür. Bu veriler sistemin veya kullanıcının hedefini gerçekleştirmek 

için diğer bağlantılı aygıtlara veya bireylere iletilir (Schwab, 2019:138). 

Nesnelerin de tıpkı insanlar gibi UID kimlikleri (RFID radyo frekanslı kimlik 

veya barkod) oluşturulur ve bu nesneler IP adresleri üzerinden birbirleriyle 

veya gerekli hâllerde merkezî kontrol sistemleri ile haberleşir (Koshizuka ve 

Sakamura, 2010:98). Ancak burada klasik merkezî bir sistem yerine, çıkacak 

ürünün henüz üretime girmemiş yarı mamulleri veya ham maddeleri tek tek 

üretim adımlarını belirleyebilir. Entegre edilen sistemler sayesinde çevre 

şartlarını kontrol edip arıza durumunda gerekli önlemleri alabilir. Dolayısıyla 

gerçek zamanlı karar verme süreçlerine olanak sağlar (Kargermann vd., 

2011).  

Örnek olarak “Bosch Rexroth”, bir valf üretim tesisine yarı otomatik, 

merkezî olmayan üretim süreci kurmuştur. Ürünlerin radyo frekanslı kodlarla 

(RFID) işaretlendiği bu süreçte her bir ürün hangi üretim aşamalarından 

geçmesi gerektiğini bilir ve yapılması gerekene göre hareket edebilir 

(TÜSİAD, 2016:28).  

Gündelik hayattan örnek vermek gerekirse akıllı saat; kişi uyandığında 

nabzından algılayıp, evinin ısıtma sistemi ile iletişim kurup, evin ısısını ve 

banyodaki suyun ısısını ayarlayıp kişiye hazır hâle getirir. Banyodaki 

sensörler kişinin banyodan çıktığını görüp kahve makinesiyle iletişime geçip 

sabah kahvesini çıkarmasını ister. Kişi kahvesini kahve makinesinden 

aldığında kahve makinesi kişinin aracıyla iletişim kurup istenilen sıcaklığa 

ayarlar. Kişi asansöre bindiğinde asansördeki ayna güzergâhları ve trafik 

durumunu gösterir. Sıcak araçla kışın ortasında üşümeden konforlu bir 

yolculuğa başlanır. Markete gidildiğinde araçtan inmeden cam açılarak 

ürünler alınır. Ücret ise ürünlerdeki sensörler sayesinde kasa görevlisi 

olmadan bina çıkışında karttan otomatik olarak çıkışla beraber ödenmiş 

olunur. Tüm bunlar nesnelerin interneti ile günümüzde mümkündür. Bu 

örnekte merkez olan kişinin dışında tüm aygıtlar birbirleri ile iletişime geçip 

karar verip görevlerini kişiden bağımsız olarak yerine getirmiş olur.  

Nesnelerin interneti teknolojisiyle bağlantılı bir başka teknoloji ise 

“Giyilebilir İnternet” olarak insanların karşısına çıkar. Gelecek nesil 

giyilebilir internet, sağlık hizmetlerinde köklü bir dönüşüm vaat etmektedir. 

Bireyler giyilebilir cihazlarla izlenip sağlık bilgileri ve sağlıklı yaşam için 

gerekli parametreleri saptanmaktadır (Hiremath vd., 2014:305). Akıllı 

telefonlarla iletişim hâlinde olan akıllı ayakkabılar, akıllı kıyafetler, akıllı 

saatler, vücuda yapıştırılan akıllı sensörler, akıllı gözlükler, giyilebilir 
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internete örnek olarak verilebilir. Bu giyilebilir internet teknolojileri sağlık 

hizmetlerini bireyselleştirir. Akıllı saatler ile nabız ölçmek, uyku saatlerini 

ölçmek mümkündür. Akıllı kıyafetler ise vücut sıcaklığını ayarlayıp gerektiği 

gibi soğutup ısıtabilmektedir. Akıllı gözlükler ile görme engelliler cisimleri 

daha kolay seçebilmektedir. Beyin sinyallerini ölçmek için kullanılan 

sistemler ile engeli olan bireyler internete girebilmekte engelli olan 

uzuvlarını kullanmaları kısmen de olsa sağlanmaktadır. Akıllı sensörler ile 

stres seviyesi ve inüsilin ölçülebilmekte, ECG (Elektrokardiyografi) 

çekebilmektedir (Büyükgöze, 2019:1239).  

3.2. Blok Zinciri ve Dijital Para Birimleri 

Yukarıda anlatıldığı gibi internet sayesinde verilere iletişim ve erişim 

şekli değişmiştir. Ancak veri bütünlüğü ve depolama alanında daha yavaş 

ilerlemeler gerçekleşmektedir. İnternet sayesinde birçok veri sanal dünyaya 

aktarılabilmekte ve alınabilmektedir ancak veriler, bulut depolama 

teknolojilerindeki gelişmelere rağmen hâlâ kaybolmakta, bozulmakta, 

engellenmekte, yanlışlıkla silinmekte, çalınmakta ve yok edilmektedir. Blok 

zinciri teknolojisi ise tüm bu sorunları kaldırmayı vaat etmektedir (Tucker, 

2020:9-10).  

Blok zinciri 2008 yılında kripto para işlemlerini onaylamak amacıyla 

takma adı Satoshi Nakamoto olan kişi veya kişilerce geliştirilmiştir. 

Nakamoto yayımladığı makalede geliştirdikleri blok zinciri sistemiyle 

elektronik para aktarımının arada bir finans kurumu olmadan P2P sistemiyle 

nasıl havale edilebileceğini ve üçüncü kişi veya kurumlara yani bir merkeze 

bağımlılık ortadan kalkacağı için havale ücretinin de ortadan kalkacağını 

açıklar (Nakamoto, 2008). Blok zinciri, tarih bilgisi içeren, sadece ekleme 

yapmaya uygun, belirli bir kişiye ait olmayan sabit veri bloklarından oluşur. 

Bir veri bloku, kripto para kullanan bir zincire eklendiği andan itibaren 

silinemez ve değiştirilemez. Hackerlar paylaşılan verileri çalamaz. Bu 

yöntem veri bütünlüğü ve kaydı açısından internetin veriye erişim alanında 

yarattığı devrime benzer bir devrim yaratma potansiyeli taşır (Tucker, 

2020:10). 

Blok zinciri teknolojisinin altında yatan beş temel ilke şunlardır (Iansiti & 

Lakhani, 2020:20): 

1. Dağıtık Veri Tabanı: Bir blok zincirindeki taraflardan her biri tüm veri 

tabanına ve tüm geçmişine erişebilir. Veri ya da enformasyon tek bir tarafın 

kontrolünde değildir. Taraflardan her biri bir aracı olmaksızın doğrudan 

doğruya kendi işlem ortaklarının kayıtlarını doğrulayabilir. 

2. Denkler Arası Aktarım: İletişim, merkezî bir düğüm aracılığıyla değil, 

doğrudan doğruya taraflar arasında gerçekleşir. Her bir düğüm, 
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enformasyonu depolar ve diğer tüm düğümlere iletir. 

3. Takma Adı Şeffaflık: Her işlem ve onun değeri sisteme erişim sağlayan 

herkes tarafından görülebilir. Blok zincirindeki her düğüm, yeni kullanıcı, 

kendisini tanımlayan 30+ karakterli alfanümerik adrese sahiptir. Kullanıcılar 

anonim kalmayı ya da kimliklerini başkalarına kanıtlamayı tercih edebilirler. 

İşlemler blok zinciri adresleri arasında gerçekleşir. 

4. Kayıtların Geri Çevrilemezliği: İşlem veri tabanına girip hesaplar 

güncellendikten sonra kayıtlar değiştirilemez çünkü kendisinden önceki işlem 

kayıtlarının her biriyle bağlantılandırılmış olur (Chain yani zincir terimi 

buradan gelir.). Veri tabanı üzerindeki kaydın kalıcı, kronolojik sıralı ve 

aşağıdaki herkese açık olmasını sağlamak için çeşitli hesaplama algoritma ve 

yaklaşımları kullanır. 

5. Bilgisayımsal Mantık: Ana hesap defterinin dijital doğası, blok zinciri 

işlemlerinin bilgisayımsal mantığına bağlanabilir ve özü itibariyle 

programlanabilir olması anlamına gelir. Böylece kullanıcılar otomatik olarak 

düğümler arasındaki işlemleri tetikleyen algoritmalar ve kurallar 

oluşturabilir. 

Bu özelliklere bakıldığında blok zincirinin temel bir teknoloji olduğunu 

söylemek mümkündür. Merkezî bir yapıya ihtiyaç duymaması, maliyet olarak 

düşük olması, şeffaf olması ve girilen bilgilerin geri döndürülüp manipüle 

edilemeyeceği değerlendirilirse hem ekonomik hem de toplumsal sistemlere 

etkisi çok büyük olacağa benzer. Fakat her temel teknolojiye geçişte olduğu 

gibi bu teknolojiye geçişte de şartların olgunlaşması için zamana ihtiyaç 

vardır.  

Nakamato’nun blok zincirini açıklaması Bitcoin üzerinden yapıldığı için 

başta blok zinciriyle sadece kripto paralar ve P2P para transferleri 

mümkünmüş gibi düşünülebilir ancak blok zincirin yukarıda açıklanan 

özellikleri sayesinde birçok alanda bu teknolojiden yararlanmak mümkün 

olacaktır. Örneğin, Afrika’da elmas üreten ülkeler, savaşları finanse etmek 

için kullanılan “kirli” elmasları takip etmek için elmas tedarik zincirinde 

sahtekârlıkla mücadele kapsamında blok zincirini kullanarak adım atmışlardır 

(Schwab, 2019:132). Diğer bir uygulama ise blok zinciri tabanlı hediye 

çekleridir. Hediye çeki veren firmalar bu sayede işlem başına maliyeti 

düşürüp güvenliği artırmış ve izleme konusunda da daha şeffaf bir yol tercih 

etmiş olurlar (Iansiti & Lakhani, 2020:46). Blok zincir ile mümkün olan bir 

diğer uygulama, dijital kimlik uygulamasıdır. Bu uygulama, pasaport 

kontrolünden sağlık kayıtlarına, oy kullanmaya ve çeşitli kamu hizmetlerine 

kadar birçok alanda devrim yapabilir. 2017 yılında Microsoft önderliğinde 

ID2020 adıyla dijital kimlik çipi tanıtımı yapılmıştır. Vaat ettiği kimliğe 

entegre edilmiş e-pasaportlardan dijital cüzdanlara, çevrim içi bankacılığa, 

sosyal medya hesaplarına kadar yararlanılacak seyahat, iş, sağlık ve mali 
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hizmetlerin yanı sıra dünyadaki 1 milyar insana kimlik kazandırmak için yola 

çıktığını duyurmuştur (https://id2020.org). 

3.3. Yapay Zekâ  

Yapay zekâ geniş manada yapay yollarla meydana getirilmiş zekice 

davranış anlamına gelir. Yapay zekânın uzun vadedeki hedefi makinelerin 

insanların yaptığı şeyleri insanlar kadar iyi veya daha iyi yapabilmesidir 

(Nillson, 1998, s. 1).  

Makinelerin veya bilgisayarların insanlar gibi zeki olmaları için onlara 

öncelikle öğretmek gerekir. Buna “makine öğrenmesi” denir. Makine 

öğrenmesi, standart yazılımlardan farklı bir mantıkla ilerler. Makine 

öğrenmesi belli bir sonuca programlı değil; daha çok makineye örnekler 

gösterildikten sonra o örneklerden yola çıkarak makinenin kendisinin 

öğrenmesiyle aynı sonuca varması şeklinde bir mantığa sahiptir. Makine 

öğrenmesi günümüzde iki alanda ilerleme kaydetmiştir. Birinci ilerleme ses 

ve görüntü algısıdır. İkinci ilerleme ise bilişsel yetenekler ile problem çözme 

alanında kaydedilmiştir (Brynjolfsson ve Mcafee, 2017:4). 

Bilgisayarlar ve akıllı aygıtlar sesli komutları algılayıp yazıya dökebilir. 

Akıllı telefonlardaki Siri gibi sesli yanıt asistanları da bu teknolojiye bir 

örnektir. İlk kullanıma sunulduğunda son derece dikkat çekmiş olan bu 

uygulama sesi algılayıp kurulan benzer cümlelere aynı yanıtları verir. Bir 

diğer algılama biçimi ise görüntülü algılamadır. Bu sayede fotoğrafları ayırt 

edip neye veya kime ait olduğunu bilir. Örneğin, Facebook gibi sitelerde 

kişilerin yüzlerini tanıyıp isim etiketlemesi için öneride bulunur. Bu 

teknolojiyle kimlik kartları yerine yüz tanımayla kimlik belirlenebilmektedir. 

Problem çözme yeteneği sayesinde ise sanal oyunlarda yapay zekâlar artık 

insanları yenebilmektedir. Daha ilerisi poker gibi mimik ve ifadelerin önemli 

olduğu oyunlarda bile yapay zekâ kişinin yüz ifadesinden blöfleri görebilir. 

Yapay zekânın insanların karşısına çıktığı bir alan da alışveriş siteleridir. 

Kişinin yaptığı aramalara göre ilgi alanları belirlenip alma ihtimali yüksek 

olan ürünleri önerir ve karşısına çıkarır. Hatta kişi herhangi bir sitede arama 

yapmasa bile telefonu yanındayken bir kişiyle konuştuğunda belirli bir 

üründen veya markadan devamlı söz edilirse daha sonra sosyal medyada o 

ürünün karşısına çıktığına şahit olur.  

Bunların hepsi öğrenen makineler sayesinde günümüzde kullanılan 

uygulamalardır. Bu örneklerin gösterdiği aslında yapay zekânın kişiselleşme 

üzerine ilerlemesidir. Endüstri 4.0’ın kişiye özel esnek üretim özelliğine 

yapay zekânın katkısı bu anlamda son derece ciddidir. Yapay zekânın 

getirdiği imkânlar ile birlikte önümüzdeki süreçte insanları çok farklı iş 

modelleri ve mesleklerin beklediği açıktır. 
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3.4. Eklemeli İmalat-3D Yazıcı 

Eklemeli imalat veya 3D yazıcı işleyişi çıktının katman katman eklenerek 

belli bir malzemeden üretilmesidir. Diğer yazıcılardan farklı olarak mürekkep 

değil, toz ham madde kullanılır (Berman, 2012:155). 3D baskı genellikle 

plastik çıktılarla ilişkilendirilse de günümüzde metal, seramik, beton, grafen, 

karbür, ekolojik ve biyolojik tabanlı malzemeler de ham madde olarak 

kullanılabilmektedir (Schwab, 2019:195).  

Maliyet açısından az sayıda üretimi mümkün kılması, stok maliyetinin 

olmaması, teslim sürelerinin kısalması, nakliye giderlerini azaltması, tasarım 

özgürlüğü sağlaması, kişiye özel üretimi mümkün kılması avantajları 

arasında sayılabilir (Berman, 2012:159-161) (Schwab, 2019:196-198).  

Uygulama alanı ise oldukça geniştir. Örneğin, diş protezleri kişinin ağız 

ölçüsüne göre kolayca 3D yazıcı ile üretilebilir. Ortopedide protezler de 

benzer şekilde 3D yazıcılar ile üretilebilir. Kişiye özel ayakkabıdan aksesuar 

ürünlerine kadar birçok ürün eklemeli imalat teknolojisi ile üretilebilir 

(Berman, 2012:160). Türkiye’den bir örnek vermek gerekirse, Fatih Sultan 

Mehmet Vakıf Üniversitesi’nde yer alan Alüminyum Test Eğitim ve 

Araştırma Merkezi kısa adıyla “ALUTEAM” Türk silahlı kuvvetleri için 

üretilen SİHA ve İHA’ların üretimi için 3D teknolojisiyle bazı işlevsel 

parçalar üretmektedirler. 

Eklemeli imalat başta numune basımı gibi düşünülmüş olsa da sağladığı 

faydalar ile imalat sanayisinde bir devrim oluşturabilir. Sağladığı avantajlar 

neticesinde üretim tesislerinin az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere geri 

dönmesi olarak sonuçlanabilir. Hatta herkesin kendi evinde ufak bir imalat 

atölyesi olması da son derece mümkün görünmektedir. Tüm yeni 

teknolojilerde olduğu gibi 3D teknolojisi de Dördüncü Sanayi Devrimi’nin 

getirdiği diğer teknolojiler ile uyumlu olacaktır. “Veri üretme ve toplama 

amaçlı sensörler, devindiriciler ve güç kaynakları aracılığıyla 3D yazıcılara 

kazandırılacak zekâ sayesinde gitgide siber fiziksel sistemler için ısmarlama 

akıllı parçalar üretme olanağı da elde edecektir.” (Schwab, 2019:196). 

3.5. Sanal ve Artırılmış Gerçeklikler 

Sanal gerçeklik İngilizcede Virtual Reality kısaca VR olarak ifade edilir. 

Sanal gerçeklik, fiziki dünyadan tamamen koparak başlık veya gözlük gibi 

kullanılan birtakım görüntüleme aygıtları sayesinde kişinin kendisini sanal 

olarak oluşturulmuş bir 360 derece dünyada bulmasını sağlar (Schwab, 

2019:238). Görülenler o kadar gerçektir ki kişide gerçek duygular uyandırır. 

Diğer teknolojilerden de belki en büyük farkı insanlarda oluşturduğu bu 

duygu değişimlerinden kaynaklanır. Sanal olan bir şey insanlarda gerçek 

duygulara yol açar. Örneğin, bir savaş simülasyonunda kişiye doğru gelen bir 
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kurşun karşısında gerçek bir ölüm korkusu yaşanabilmektedir.  

Kullanım alanı ise oldukça geniştir. Örneğin, savaş simülasyonları silahlı 

kuvvetlerde, uçuş simülasyonları havacılıkta, özellikle tarih gibi branşlarda 

tarihî olaylara gitme deneyimi yaşatarak eğitimde, benzer şekilde sanal 

ameliyatlarda tıpta kullanılmaktadır. Sadece eğitim amaçlı değil, hastalıkların 

tedavisinde -özellikle fobiler gibi psikolojik rahatsızlıklarda- kullanılır. 

Sporcular ise bu teknoloji sayesinde sanal antrenmanlar yapabilir. Diğer bir 

yoğun kullanım alanı ise inşaat ve mimarlıktır. Henüz inşaat aşamasında olan 

evlerin içi tamamlanmış gibi gezilebilir. İlgi çekebilecek bir diğer kullanım 

alanı turizmdir. Kişi evinde otururken dünyanın öbür ucundaki bir noktaya 

sanal gözlükler sayesinde üstelik gerçek zamanlı gidebilme imkânına 

sahiptir.  

Sanal gerçekliğe benzer bir teknoloji ise artırılmış gerçekliktir (AR). 

Artırılmış gerçeklikte sanal gerçeklikten farklı olarak fiziki ortam varlığını 

korurken bu ortama sanal ilaveler yapılmaktadır (Schwab, 2019:238). Dijital 

dünya ile sanal dünya harmanlanmış şekilde ortaya çıkar. Artırılmış gerçeklik 

akıllı telefonlar, tabletler, akıllı gözlükler, lensler veya akıllı camlar 

sayesinde uygulanır.  

Artırılmış gerçeklik 1 haftada 65 milyon kullanıcıya ulaşan Pokemon Go 

(Serino vd., 2016:673) adlı bir oyun ile dikkatleri çekmiş olsa da birçok 

sektörde kullanılır. Artırılmış gerçekliği kullanan firmalardan biri de 

IKEA’dır. IKEA mobil uygulaması üzerinden seçilen bir mobilyanın odaya 

uygun olup olmadığına telefon odaya doğru yöneltilerek karar verilip sonra 

ürün sipariş edilebilir. Başka bir kullanım alanı ise iletişimdir. Akıllı 

telefonlar sayesinde görüntülü konuşmanın yerini alacak olan bu teknoloji 

sayesinde konuşulan kişinin hologramı bulunulan ortamda gerçekten 

karşılıklıymış gibi görülebilecektir. Sanal gerçeklik gibi artırılmış gerçeklik 

de sağlıktan askeriyeye kadar çok farklı alanlarda günümüzde uygulanır.  

 “Bu çok heyecan verici teknolojik gelişmeler neticesinde önümüzdeki 

yıllarda giyilebilir sanal ve artırılmış gerçeklik (VR, AR) gözlüklerin, akıllı 

telefonların yerini alarak veya onlara eşlik ederek yeni bir bilişim devrimi 

başlatacağı ve geleceğin insan-bilgisayar etkileşiminin gözlük üzerinde 

olacağı düşünülmektedir.” (Akşit & Ürey, 2018). 

4. Yenilik Kavramı Ve Yenilik Türleri 

Yenilik, yabancı kaynaklarda “innovation” olarak kullanılmasına karşın 

literatürümüze “inovasyon” veya “yenilik” olarak girmiştir. Benzer şekilde 

“Innovation Management” literatürümüze “Yenilik Yönetimi” olarak 

girmiştir. Bu çalışmada Yenilik ve Yenilik Yönetimi olarak kullanılacaktır. 

Yeniliğin tanımı çok geniş olmakla beraber bu kısımda birkaç farklı tanıma 
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değinilecektir. İşletme ve iktisat alanında yapılan çalışmalarda yeniliğin, 

rekabet üstünlüğü getirmesi, işletmeye veya ülke ekonomisine olan katkısı, 

yeniliğin pazarda değer bulması yani ticari hâle gelmesi kıstas alınarak 

tanımlanmıştır.  

Porter, şirketlerin rekabet üstünlüklerini yenilik tutumlarıyla 

ilişkilendirmiştir. Yeni teknolojiler ve yeni iş yapış şekilleri ile yeniliğe 

dolayısıyla rekabet üstünlüğüne yaklaşıldığını ifade etmiştir (Porter, 

1990:74).  

OECD ve AB’nin birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu’nda “Yenilik, 

işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni 

veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, 

yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin 

gerçekleştirilmesidir.” (OECD/AB, 2006:50) olarak tanımlanmıştır.  

Oslo Kılavuzu’nda yenilik dörde ayrılmıştır. Birincisi, ürün yeniliğidir; 

“Ürün yeniliği, mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre yeni 

ya da önemli derecede iyileştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya 

konulmasıdır. Bu; teknik özelliklerde, bileşenler ve malzemelerde, 

birleştirilmiş yazılımda, kullanıcıya kolaylığında ve diğer işlevsel 

özelliklerinde önemli derecede iyileştirmeleri içermektedir.” İkincisi süreç 

yeniliğidir. “Bir süreç yeniliği yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir 

üretim veya teslimat yönteminin gerçekleştirilmesidir. Bu yenilik, teknikler, 

teçhizat ve/veya yazılımlarda önemli değişiklikleri içermektedir.” Üçüncüsü, 

pazarlama yeniliğidir. “Bir pazarlama yeniliği, ürün tasarımı veya 

ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı (promosyonu) veya 

fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama 

yöntemidir.” Dördüncüsü, organizasyonel yeniliktir. “Bir organizasyonel 

yenilik, firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış 

ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntem uygulanmasıdır.” (OECD/AB, 

2006:52-55). 

Tushmann ve Nadler, yeniliğin sadece Ar-Ge’den ibaret olmadığını; 

pazarlama, satış ve üretimin de önemli olduğunu belirmiştir. Etkili bir 

yenilik, teknolojik ihtiyaçlarla pazar ihtiyaçlarının ve üretim yeteneklerinin 

sentezini gerektirir (Tushman & Nadler, 1986:75). Tushman ve Nadler 

yeniliği ikiye ayırmıştır; ürün ve süreç yeniliği. Yenilik türlerini ise üç farklı 

derecede değerlendirmiştir. Bunlar; artırımlı değişim, sentetik değişim ve 

aralıklı değişimdir. Yenilik ürün veya süreç gelişimlerine bağlı olmaktansa 

yavaş yavaş artan değişimin toplam etkisine veya teknik, fikir ve yöntemlerin 

bileşimine bağlıdır (Tushman & Nadler, 1986:76-77). 

Yenilik konusunda çalışmasıyla dikkat çeken Schumpeter beş farklı 

yenilik türünden bahsetmektedir. Birincisi, ürün yeniliği, piyasada daha önce 

var olmayan ya da var olan ürünlerin yeni bir tipinin veya aynı ürünün daha 
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niteliklisinin piyasaya sunulmasıdır.  İkincisi, süreç veya yöntem yeniliği, 

emek ve sermayeden tasarruf sağlayan yeni bir üretim yönteminin 

geliştirilmesidir. Üçüncüsü, pazarlama yeniliği, yeni pazarların bulunmasıdır. 

Dördüncüsü, tedarik yeniliği, yeni ham maddelerin veya yarı mamullerin 

bulunması ya da oluşturulmasıdır. Beşincisi, organizasyon yeniliği veya iş 

modeli yeniliği, bir endüstrideki firmaların yeniden organizasyonudur 

(Schumpeter, 1934; Aktaran: Özsağır, 2016:29).  

Freeman; endüstriyel yeniliği, yeni bir ürünün pazarlanması veya yeni bir 

işlem veya ekipmanın ilk ticari kullanımı ile ilgili teknik, tasarım, imalat, 

yönetim ve ticari faaliyetleri içermesi şeklinde tanımlamıştır (Freeman, 1982; 

Aktaran: Bessant & Tidd, 2009:16).  

Özsağır, yeniliğin toplumsal faydaya dönüşmesini kıstas almıştır. “Bir 

fikrin toplumsal faydaya dönüşmesi yenilik sürecini oluşturur. Bir başka 

deyişle yenilik süreci, bilimsel süreçlerden geçmiş bilgiyi, insanların 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere ekonomik ya da toplumsal faydaya dönüştürme 

sürecidir.” (Özsağır, 2016:25).  

Schumpeter icat ile yenilik arasındaki farkı, icadın bir fikir üretimi 

olduğunu, yeniliğin ise icadın piyasaya sürülmesiyle ekonomik faydaya 

dönüşmesi şeklinde açıklamıştır (Schumpeter, 1934; Aktaran: Özsağır, 

2016:25). Birçok icadın mucidinin adı duyulmamıştır veya çoktan 

unutulmuştur. Halbuki o ürünü piyasaya süren şirketin adını herkes 

bilmektedir. Buna bir örnek selpaktır. Kâğıt peçete yerine halk arasında sıkça 

selpak kullanıldığı görülmektedir.  

5. Yenilik Yönetimi 

5.1. Yenilik Süreci 

Bessant ve Tidd yenilik yönetimi sürecini dört aşamalı ele almışlardır 

(Bessant & Tidd, 2011:25-27):  İlk aşama fırsatı tanımaktır. Yenilik fikri; 

ilhamdan, tüketiciye kulak verilmesinden, araştırma faaliyetlerinden veya 

mevcut fikirlerin yeni bir şeye dönüştürülmesinden meydana gelebilir. Ancak 

başarıya ulaşmak için tüm sinyallare karşı algıların açık olması gererkir. 

Başarıya ulaştıran anahtar, çok uzak görünen ihtimallere karşı bile açık 

olmaktan geçmektedir. Yeniliğin yönetilmesinde ikinci aşama kaynakları 

bulmaktır. Bu adımda hem kaynaklar temin edilir hem de strateji oluşturulur. 

Yenilik yatırıma dönüşecekse bunda yeniliğin doğası gereği bir risk söz 

konsudur. Yenilik süresince kullanılacak kaynaklar (para, zaman vs.) ve 

risklerin değerlendirilmesi kapsamlı şekilde yapılmalıdır. Üçüncü aşama 

girişimin geliştirilmesidir. Bu aşama, algılanan fırsat sinyalleri ve sağlanan 

kaynaklar ile yeni fikrin  gerçeğe dönüştürülmesidir. Bu aşamada yaratıcı 

fikirlerin kontrol ile dengelenmesi aşamasıdır. Son aşama ise değer 
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yaratmaktır. Çok çalışarak bu aşamaya gelinmesiyle artık sonuca 

yakınlaşılmış demektir. Sürdürülebilir bir başarı için adımlar atılır. Ayrıca bu 

aşamada önceki aşamalardaki deneyimlerden çıkarımlarda bulunulur ve 

sonraki yenilik yönetimi için tecrübeler değerlendirilir. 

 

Şekil 12:Bessant ve Tidd Yenilik Yönetim Modeli (Bessant & Tidd, 2011:26) 

5.2. Yenilik Kaynakları 

Schumpeterin de öğrencisi olan Peter Drucker, 1984 yılında yayınladığı 

“İnovasyon ve Girişimcilik” adlı kitabında yenilik konusuyla yakından 

ilgilenmiştir. Kitabında yeniliği bir disiplin olarak ele almış ve başarılı 

yeniliğin ilkelerini anlatmıştır. Drucker yenilik yönetimi kavramını 

“işletmelerin iç ve dış çevredeki değişimlere uyum sağlayabilmek için 

düzensiz ve karmaşık yapının yanı sıra yönetimsel faaliyetlerini harekete 

geçirerek yeniliği bir süreç içerisinde kontrol altında gerçekleştirme 

faaliyetleri” olarak tanımlamaktadır. Drucker, yeniliği ister yeni kaynaklar 

yaratarak ister mevcut kaynakları kullanarak refaha ulaştıran bir araç olarak 

değerlendirmektedir (Drucker, 2002:30).  

Drucker yenilik kaynaklarını yediye ayırmıştır. Bunlar aşağıda verilmiştir 

(Drucker, 2002:37-107): 

Beklenmedik Olaylar 

Beklenmedik olaylar, organizasyonun stratejisi dışında gelişen 

başarılardır. Bunlar planlı değildir. Burada tedirginliğe yol açabilecek olan 

durum ise beklenmeyen başarının zamanla organizasyonu hedefinden 

saptırması ve olayların kontrol dışına çıkmasıdır. Örneğin, Amerika’da büyük 

mağazacılık alanında faaliyet gösteren Macy’s firmasının cihaz satışları 

1970’li yıllarda patlamıştır. Bu durum ise Macy’s yönetimini 

endişelendirmiştir. Hedeflerinde satışlarının %70’lik kısmının giyim üzerine 

olması vardır. Ani cihaz satışı giyim konusunda geriye düşmelerine ve 
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müşteri algılarının değişimiyle artık giyim değil, eşya satan bir mağaza 

olarak algılanmaları tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır.  

Beklenmeyen olaylar genelde hesapta olmadığı için gözden kaçar veya 

hazırlıksız yakalanma ihtimali yüksektir. Beklenmedik başarının sunduğu 

yenilik fırsatından yararlanmak ise analizi gerektirir. Gelişen beklenmedik 

olaylar karşısında hızlı pozisyon alıp süreç, ürün, organizasyonel veya 

pazarlama yenilikleriyle bu olayları fırsata dönüştürmek gerekir. 

Beklenmedik olayların analizi ise yeni bir bakış açısı gerektirir. Beklenmedik 

başarı ve başarısızlıklardan bu kadar kârlı yenilik fırsatlarının olmasının 

nedenlerinden biri de birçok işletmenin bu fırsatları görememesi hatta buna 

karşı çıkmasıdır. 

Uyumsuzluklar 

Uyumsuzluklar, olması gereken ile olan arasındaki tutarsızlıklardır. Altta 

yatan bir hata var demektir ve bu hata yenilik için adeta açık bir davettir. 

Uyumsuzluğa olan bakış açısı önemlidir, uyumsuzluk fırsat olarak 

görülmelidir. Az bir çaba ile büyük sonuçlar alınabilir. Bu yenilik kaynağı ise 

tüketici davranışları ve pazarlama ilişkileri değişmeye başladığında ortaya 

çıkar. Örneğin, bir sektör istikrarlı olarak büyüyor, buna karşın kâr marjı 

düşüyor ise burada bir uyumsuzluk söz konusudur.  

Drucker uyumsuzlukları dörde ayırmıştır. Bir sektörün ekonomik 

gerçekleri arasında uyumsuzluk, bir sektörün beklentileri ve gerçekleri 

arasındaki uyumsuzluk, bir sektörde gösterilen çaba ile müşterilerin sektöre 

verdiği değer ve beklentileri arasındaki uyumsuzluk ve son olarak bir sürecin 

mantığındaki uyumsuzluk. 

Süreç İhtiyaçları  

Buraya kadar fırsatların yenilik için kaynak teşkil ettiği açıklandı. 

Buradan sonra ihtiyaçlar yenilik için birer kaynak olarak ele alınacaktır. Bir 

sektörde işte veya hizmetteki süreçlerde ortaya bazı ihtiyaçlar/gereklilikler 

çıkar. Bu ihtiyaçlar veya gereklilikler ise yenilik için birer fırsattır, yeniliği 

güdüler ve kaynaklık eder. Endüstri devrimlerinden sonraki teknolojik 

gelişmeler özellikle süreç ihtiyaçlarını doğurmuştur. Örneğin, Birinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan haberleşme ihtiyacı, ulusal gazeteleri ortaya 

çıkarmıştır. O güne kadar yerel gazeteler gündemde iken gelişmelere bağlı 

olarak herkesin ortak ilgisinde olan ulusal haberler ulusal gazeteleri meydana 

getirmiştir.  

Sektör ve Pazar Yapıları 

Sektör ve pazardaki değişimler yenilik için büyük fırsatlar sağlar. Bu yeni 



 New Developments in Education and Social Sciences           CHAPTER   34     

692 

fırsatları sektörün dışındakiler daha kolay görür ve harekete geçer çünkü 

sektörün içindekiler mevcut yapıyı korumaya çaba sarf eder. Amerika’daki 

sağlık sisteminin değiştiğini gören üç genç sağlık çalışanı hastanelerin 

çamaşırhane, yemekhane gibi ihtiyaçlarını fason olarak karşılamaya yönelik 

kurdukları işletme ile kısa sürede başarı sağlamıştır. 

Demografi 

Yenilik fırsatları bakımından en güvenilir dış kaynak, demografik yapı 

değişimleridir. Sebebi ise bilinmezlikleri azaltmasıdır. Nüfus sayılarındaki, 

yaş dağılımdaki, coğrafi yerleşimlerdeki, eğitimdeki, sosyo-ekonomik 

statüdeki değişimlerin getirdiği yenilik fırsatları en yüksek karşılık veren en 

az riskli kaynaktır. Demografik değişimlere göre stratejiler oluşturulabilir. 

Örneğin, 15-20’li yaşlarda bir kişi modaya uygun harcamalar yaparken 30-

40’lı yaşlarda rahatlığına uygun harcamalar yapar, 50-60’lı yaşlarda daha çok 

gezmeye bütçe ayırırken 70 ve 80’li yaşlarda sağlık harcamaları öne çıkar. 

Başka bir örnek gayrimenkul yatırımından verilebilir. Örneğin, şehir ne tarafa 

doğru büyüme eğilimindeyse, o tarafa arazi yatırımları yapılırsa ileriki 

yıllarda o kadar değerlenir ve kâr getirir. 

Algıdaki Değişiklikler 

Bir toplumun algılamaya bağlı genel tutumları, inançları ve kabulleri 

değişmeye başladığında yenilik fırsatları ortaya çıkar. Aslında algılar 

gerçekte olan olguları değiştirmez. Örneğin, bardağın yarısı dolu ise yarısının 

boş olması matematiksel açıdan aynı sonucu verir fakat çoğunluğun bakış 

açısı, yarı boş olması yönündeyse yarı doluya çevirmek için çok güzel 

fırsatlar var demektir. Örneğin, son aylarda korona yüzünden gündemde olan 

sağlık endişesi birçok sektörün patlamasına sebep olmuştur. Satışını artırmak 

isteyen çeşitli sektörlerden işletmeler ürünlerini sağlıklı olmak ve kalmak ile 

ilişkilendirip korona pazarlamasıyla müşteride sağlıklı ürün, sağlıklı ortam 

algısı yaratmayı başarmıştır ve satışlarını artırmışlardır. 

Yeni Bilgi 

Bilgiye dayalı yenilik fırsatı girişimci için âdeta altın değerindedir. 

Tarihte büyük değişimlere yol açmış yenilikler genellikle bilgi tabanlıdır. 

Endüstri devrimleri ile doğrudan bağlantılı olan bu kaynak günümüzde ön 

plandadır. İlk iki endüstri devrimine bakıldığında bilginin ortaya çıkmasıyla 

piyasaya sürülüp yaygınlaşması arasında daha geniş bir zaman dilimi varken 

son iki endüstri devrimine bakıldığında bilginin kullanılabilir hâle gelip 

yaygınlaşmasının çok daha hızlı olduğu görülmektedir. 
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5.3. Yenilik Stratejileri 

Yenilik stratejileri işletmelerin rekabet avantajı sağlayabilmeleri için çok 

önemli olsa da Endüstri 4.0 ile birlikte önemine son yıllarda daha fazla 

farkına varılmaya başlanmıştır. Stratejik yönetimin ihmal edilmemesi 

gereken bir konusu olan yenilik stratejilerine önem veren işletmelerin gelişen 

teknolojiler ve dijitalleşmeyle beraber Endüstri 4.0 değişimlerine daha kolay 

adapte olduklarını söylemek mümkündür. Eskiden yenilik sadece teknolojik 

olarak algılanmasına karşın artık pazarda ve rekabette üstünlük sağlamak 

amacıyla daha bütüncül bir bakış açısı zorunludur. İşletmeler yenilik 

stratejislerini belirlerken şu konuları analiz edip planlamalarını ona göre 

yapmalılardır  (Durna, 2002:128): 

1. İşletmenin dışındaki ekonomik-sosyal ve teknolojik çevrenin analizi 

2. İşletme yapısının ve kaynaklarının analizi 

3. İşletmenin genel stratejisinin tesbiti 

4. İşletmenin bilgi ve iletişim potansiyelinin belirlenmesi 

5. İşletmenin ekonomik gücünün ortaya konması 

İçinde bulunulan sanayi devrimi şartlarına gelişen yeni teknolojiler, iş 

yapış şekilleri, yeni ürünler, pazar yenilikleri ne kadar iyi analiz edilirse 

işletmeler yenilik stratejilerini o denli sağlıklı belirlemiş olur. Gelişmeler 

karşısında oluşabilecek tehlikleleri ve fırsatları analiz edip yenilik stratejisi 

işletme stratejisiyle paralel şekilde yürütülmelidir. Literatürde öne çıkan dört 

adet yenilik stratejisi bu kısımda açıklanacaktır. 

5.3.1. Saldırgan Strateji 

Saldırgan stratejiyi benimseyen işletmeler yenilik fırsatlarından ilk 

öncelikle faydalanıp öncü olmanın avantajlarından yararlanmak isterler. 

İşletmeler yeni ürünler tasarlayarak teknik ve pazar liderliğini ele geçirmek 

için çabalarlar. Şüphesiz teknik atılım için saldırgan strateji benimseneyen 

işletmelerin Ar&Ge yatırımları güçlü olmalıdır. Önemli bir konuda 

iletişimdir. Gerek rakiplerin çalışmaları hakkında bilgi, gerek teknik 

gelişmeler ile ilgili bilgiler, gerek pazarın gidişatı ve müşterilerin gelişen 

pazar eğilimine göre olası istekleri ve ihtiyaçları hakkında bilgilerin devamlı 

güncel tutulması gerekir. Saldırgan strateji konsunda başarı yakalayan 

firmalar devamlı  kendini yenileme ve geliştirme arayışında olmalıdır, aksi 

takdirde rakipleri atılım yapıp öne geçebilir. Böyle bir durumda saldırgan 

stratejileri yerini savunma stratejisine bırakacaktır (Freeman, 1982:68-71; 

Aktaran: Durna, 2002:129-120).  

Saldırgan stratejinin Ar-Ge ve iletişim maliyetlerinin yüksek olması 

sadece büyük işletmelerin bu stratejiyi benimseyebileceği anlamına gelmez. 
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Unicorn adı verilen şirketlerin son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle 

sayılarında artış gözlenmektedir. 2020 yılında Türk oyun şirketi Peak 1,8 

milyar dolara Amerikan oyun şirketi Zynga’ya satılmıştır (BBC, 2020). 

Küçük işletmelerin bu süreçteki avantajları, hızlı karar alma kapasiteleri ve 

esnek yönetim tarzları ile dış çevre değişimlerine kolayca adapte 

olabilmeleridir (Durna, 2002:133). 

5.3.2. Savunmaya Yönelik Strateji 

Savunmaya yönelik stratejinin saldırgan stratejiden farkı yeniliğin 

niteliğinde ve zamanlamasındadır. Savunma stratejisini uygulayan işletme ya 

pazarda yeniliği ilk hayata geçiren olup riskleri almak istemiyordur ya da 

saldırgan stratejide yukarıda belirtilen şekilde yenililikte öncülüğü devam 

ettiremediği için rakibi tarafından saf dışı bırakılmıştır ve zorunlu olarak 

savunma stratejisine geçmiştir (Durna, 2002:134). 

Savunma stratejisini benimseyen işletme, pazar payını korumaya yönelik 

hareket eder. Bunun anlamı, orijinal yenilik yapmaktan ziyade rakip 

tarafından geliştirilen yeniliğe en kısa sürede adapte olmasıdır. Bunu, rakibe 

yakın yeni bir model çıkararak veya mevcut ürününe fark yaratacak bir 

özellik ekleyerek, tasarımında ya da içeriğinde küçük geliştirmeler ekleyerek 

yapar (Aygen, 2006:47-48). Bu bakımdan az sonra açıklanacak taklitçi 

stratejiden ayrılırlar. Savunma stratejisinde pazarlama ayağı önemlidir. 

Piyasaya ürünü ilk süren olmamanın dezavantajı güçlü bir pazarlama ile 

bertaraf edilmeye çalışmalıdır. 

5.3.3. Taklitçi ve Bağımlı Stratejiler 

Yukarıda bahsedilen savunma stratejisi benimseyen işletmelerin yeni 

piyasaya sürülen ürünü geliştirilerek farklılaştırılarak piyasaya girmesi 

taklitçi ve bağımlı stratejide söz konusu değildir. Burada doğrudan bire bir 

taklit söz konusudur. Taklitçi stratejiyi benimsemiş işletmeler, yeni çıkan 

ürünleri takip ederek büyük tüketici kitlelerinde genelleşme eğilimini 

gözlemleyip beklerler (Trott, 2002:107). Eğer yeni ürün genelleşme ve 

tüketici tarafından benimsenme dolayısıyla talep görüyorsa taklit yoluyla 

pazara girerler. Bu bakımdan çevreyle iletişim ve bilgi edinme bu tarz 

işletmeler için önemlidir. Ar&Ge yatırımları olmadığından saldırgan ve 

savunmacı strateji benimseyen işletmelere göre maliyet bakımından daha 

avantajlılardır. Taklitçi işletmeler tasarım ve üretim konularında güçlü olmak 

zorundadırki hızlı bir şekilde reaksiyon gösterebilsinler. 

Taşeron diye adlandırılan işletmeler bağımlı işletmelere dâhil olarak 

sayılabilir. Ana işletmenin üretimi ve istekleri doğrultusunda ürünlerini 

adapte ederler. Kendileri ürün geliştirmezler, bunun için Ar&Ge birimleri 

yoktur. Taşeron firmaların pazarlık güçlerinin az olmasına karşın düşük 
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maliyet ilkesiyle hareket edip ayakta kalmaya çalışırlar (Durna, 2002:137-

141). 

5.3.4. Geleneksel ve Fırsatları İzleme Stratejileri 

Geleneksel işletmelerin ürünleri genelde el sanatları, restoran ve özgün 

ürünleri kapsar. Bağımlı işletmelere kıyasla geleneksel ürünlerde çok az 

değişiklik söz konusdur. Pazarın değişim talep etmemesi ve rakiplerin 

değişime zorlamaması nedeniyle değişim yapma gereği duymazlar.  

Geleneksel işletmeler teknolojik değişimden ziyade trend olan tasarım 

değişimleriyle karşı karşıya kalırlar (Sarıhan, 1998:64). Modası geçmiş 

olarak tabir edilen bu tür ürünler işletmeleri yok olmayla karşı karşıya 

bırakabilir. Geleneksel işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için birçok farklı 

stratejiyle karşılık verebilir, bunlara fırsatları izleme stratejileri denir. Bu 

stratejide rakibin zayıf yönlerini yakalayarak başarı elde edilir (Durna, 

2002:141-144). 

5.4. Yenilik ve Rekabet Gücü 

İşletmeler ve ülkeler her alanda sürekli bir rekabet içindedirler. Bu 

rekabet durumu toplumlara ait tüm alanların daha iyileşmesine, sürekli 

değişimin ve yeniliğin yaşanmasına zemin teşkil etmektedir (Yorgancılar, 

2011:382-384). Yenilik yapabilme potansiyeli günümüzde işletmelerin pazar 

paylarını korumak ve rekabet avantajlarını sağlamak için en önemli unsurdur. 

Yenilikçi işletmelerin son beş yılda ürettiği ürünlerin toplam satış gelirleri 

içindeki payı %35’i aşmıştır. Bu oran, yenilik lideri olan 3M, 

Johnson&Johnson, Microsoft gibi firmalarda %45’leri bulmaktadır. 

1960’larda üretim üstünlüğü, 1970’lerde maliyet üstünlüğü, 1980’lerde kalite 

üstünlüğü, 1990’larda hız üstünlüğü rekabet üstünlüğü sağlarken 2000’li 

yıllardan itibaren yenilik yapma kapasitesi rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. 

Yenilik, ülkelerin ulusal rekabet güçlerini artırması ve sürdürmesi 

bakımından en önemli üretim faktörü hâline gelmiştir (Karahan, 2019:58-63). 

Porter, rekabet gücünü verimlilik ile eş anlamlı tutmuştur. Porter’a göre 

rekabet gücünü artıran yenilik nedenleri beş tanedir (Porter, 1990; Aktaran: 

Karahan, 2019:64): 

1. Yeni Teknolojiler: Teknolojik gelişmeler, yeni ürünleri ortaya çıkardığında 

yeni endüstriler de ortaya çıkar. 

2. Yeni veya Değişen Müşteri İhtiyaçları: Değişen müşteri ihtiyaçlarına 

uygun yenilikler yapan firmalar, rekabet gücünü yeniden kazanırlar. 

3. Yeni Bir Endüstri Bölümünün Ortaya Çıkması: Bu bölümde ihtiyaç 

duyulan yeni ürünlerin üretimini gerçekleştiren firmalara rekabet avantajı 

sağlayabilir. 
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4. Girdi Maliyetlerinin ve Arzın Değişmesi: Bu durum işletmeleri farklı 

girdilerle çalışmaya zorlayabilir. Üretim sürecinde yenilik yapan işletme, 

diğer işletmeler karşısında rekabet gücü kazanabilir. 

5. Kamu Düzenlemelerindeki Değişiklikler: Ürün standartları, çevre ile ilgili 

düzenlemeler rekabet gücünü artıracak değişikliğe yol açabilir. 

Endüstri 4.0 devri içinde rekabet üstünlüğüne sahip olabilmenin, ülkeler 

açısından önemi ve ciddiyeti göz önüne alındığında ülkelerin rekabet 

güçlerine ilişkin, somut veriler ortaya koyabilmenin de önemi gittikçe 

artmaktadır (Zengin & Sağır, 2019:870). Ülkeleri gelişmiş, gelişmekte olan 

ve az gelişmiş şeklinde kategorilere ayırmanın ana mantığı, ülkelerin diğerler 

ülkere kıyasla sahip oldukları avantajlardır. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte 

olan ve az gelişmiş ülkelere karşı sahip oldukları en önemli avantaj ise 

yüksek teknolojilerle donatılmış sermaye birikimi ve yapısına sahip 

olmalarıdır. Daha yüksek teknolojik sermaye donanımına sahip olanlar, daha 

fazla yenilik ve verimlilik yaratacak imkâna sahip olurlar (Yorgancılar, 

2011:384-385).  

Ülkelerin rekabet güçlerinin belirlenmesi noktasında hazırlanan 

çalışmalar içinde Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum-WEF) 

tarafından yıllık olarak yayınlanan, Küresel Rekabetçilik Raporu öne 

çıkmaktadır. 2018’de yayınlanan Küresel Rekabçilik Raporu’nda Küresel 

Rekabet Edebilirlik Endeksi 4.0 tanıtılmıştır. Dördüncü Sanayi Devrimi 

çağında rekabet güçlerinin belirlenmesinde devlet yönetimleri ve diğer 

paydaşlar için ekonomik stratejileri şekillendirmeye ve ilerlemeyi izlemeye 

yardımcı olmak için 12 başlıkta incelenmiştir. Bunlar; bilgi ve iletişim 

teknolojileri adaptasyonu, kurumlar, altyapı  ve makroekonomik istikrar, 

sağlık, yetenekler, ürün piyasası, iş gücü piyasası, finansal sistem, piyasa 

büyüklüğü, firma hareketliliği ve yenilik yapma kabiliyetidir (Schwab,2018:). 

Bu kategorilerde ileride olan ülkelerin rekabet endekslerinin de yüksek 

olduğu görülmektedir. Rapor, Endüstri 4.0 yol açtığı yeni dünya düzeninde 

rekabet üstünlüğü sağlamanın ipuçlarını vermesi açısından önem 

taşımaktaıdr. 

6. Endüstri 4.0 Ve Yenilik Yönetiminin İlişkisi Ve Önemi 

Bilişim teknolojilerindeki yenilikler ve bunlarla beraber gelişen yeni iş 

yapış şekilleri Endüstri 4.0 devrimini kaçınılmaz kılmıştır. İnternetin 

yaygınlaşması 90’lı yıllarda olmuştur ancak Endüstri 4.0’ın temeli olan 

nesnelerin internetinin gündeme gelmesi 2010’lara denk gelmektedir. Peki, 

ne oldu da bu 20 yıl içinde aslında çok daha önce mümkün olan nesnelerin 

interneti 2010’dan sonra gündeme geldi? Aradaki 20 yılın cevabı Yenilik 

Yönetimi Sürecidir. Yukarıda açıklanan Bessant ve Tidd’in Yenilik Yönetimi 

Modeli baz alınırsa süreç şu şekilde açıklanabilir: İnternetin kullanımıyla 
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beraber girişimciler yeni fırsatları tanıdılar, fikri geliştirdiler ve sonunda 

nesnelerin internetiyle oluşan değer sayesinde birçok farklı yenilik ortaya 

çıktı. Bu yenilikler yukarıda bahsedildiği gibi akıllı fabrikalar, otonom karar 

verme süreçleri gibi yeni iş yapış şekillerini getirdi. Endüstri 3.0’ın getirdiği 

yeniliklerin başarılı yönetimiyle Endüstri 4.0’a gelindi. Aynı şekilde Endüstri 

4.0’ın getirdiği bazı yeniliklerin başarılı yönetim süreçleri neticesinde 

yaratılan değerler sayesinde öğrenme sürecinin devam etmesiyle sonraki 

endüstri devrimlerine geçiş olacaktır. 

Endüstri 4.0’ın getirdiği yeniliklere bakılırsa 21. yüzyılda büyüyen 

ekonomilerin bilişim teknolojilerinde yapılan yeniliklerle ve yeni iş şekilleri 

ile ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Tarihten günümüze kadar refahı yüksek 

halklara ve büyük ekonomilere bakıldığında yenilikler üzerine kurulu olması 

ortak özellikleridir. Bu durum “yenilik ekonomisi” kavramını gündeme 

getirmiştir. Sürdürülebilir büyüme için yenilik ekonomisi son derece 

önemlidir. Bu süreçte artan rekabet mikro ve makro düzeyde devamlı 

yeniliğe zorlamaktadır. “Yenilik ekonomisi, yaşamı kolaylaştırmak için 

mevcut kaynakları verimli kullanmak, zamandan ve emekten tasarruf etmek 

için ekonomik faaliyetlerde değişim ve yenileşmeyi dolayısıyla da yeni mal 

ve hizmetler üretmeye, bu ürünleri üretirken yeni süreçler geliştirmeye, yeni 

organizasyon modelleri kurmaya ve yeni pazarlama kanalları ve modelleri 

geliştirmeye odaklanmış bir bilimsel disiplindir. Mikro açıdan yenilik 

ekonomisi, bilim ve teknolojiyi ekonomik ve toplumsal faydaya 

dönüştürmeyi ifade ederken, makro anlamda yenilik ekonomisi, 

sürdürülebilir büyüme, toplumsal refah, istihdam artışı ve rekabet gücünde 

artış sağlayıcı yeniliklerin ortaya çıkarılmasına odaklanır.” (Özsağır, 

2016:64). 

“Yenilikler, ülke ekonomisi için özellikle üç temel alana yaptığı katkıyla 

önemli bir itici güç olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda yenilikçilik  

- Sürdürülebilir ekonomik büyümenin,  

- Sosyal kalkınma ve refah düzeyi ile rekabet gücünün temel dinamiğini 

oluşturmaktadır.” (Uzkurt, 2008:9-10; Aktaran; Aksay, 2011:12). 

Yenilik, değişen bireysel ve toplumsal ihtiyaçların ileri düzeyde 

karşılanmasını sağlamaktadır. Bu anlamda bakıldığında Endüstri 4.0 iş yapış 

şekillerini değiştirmiştir ve önümüzdeki dönemlerde yeni iş sahaları ve 

pozisyonları anlamında yeni fırsatlar sunması muhtemel görünmektedir. 

Örgütlere düşen görev bu değişen iş koşullarına uyum sağlamak için örgütsel 

yapılarında ve yaklaşımlarında yeniliğe açık olmalarıdır. Yenilik 

kapasitelerini geliştirmeleri yok olmamaları açısından son derece önemlidir. 

Morrar ve arkadaşları Endüstri 4.0’ın sürdürülebilirliği için oluşturduğu 

model önerisinde holistik bir bakış açısıyla teknolojik ve sosyal yenilikleri de 

göz önünde bulundurmuşlardır.  Morrar ve arkdaşlarına göre örgütler 
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sürdürülebilir bir Endüstri 4.0 için hem ekonomik, hem çevresel hem de 

sosyal konularda teknolojik ve sosyal yeniliklere bir bütün şekilde yer 

vermelidirler (Morrar, Arman, & Mousa, 2017:17). 

 

 

Şekil 13:Endüstri 4.0’ın sürdürülebilirlik potansiyelini korumaya yönelik 

model (Morrar, Arman, & Mousa, 2017:17). 

Yeniliği sağlayabilen ve yeniliği iyi yöneten örgütler, tüketici 

davranışlarındaki değişimlere, piyasadaki değişim hızına kolaylıkla uyum 

sağlayabilirler ve güçlü bir pazar odağı geliştirebilirler. Yenilik sürecinde 

ortaya çıkan ürün, süreç, sistem ve teknolojiler, örgütleri rakiplerinden daha 

avantajlı duruma getirir (Karahan, 2019:41). 

Birinci Sanayi Devrimi’nden başlayarak günümüze kadar gelirken üretim 

maliyetlerinin artmasıyla beraber gelişmiş ülkeler üretim tesislerini az 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere taşımışlardır. Ancak Endüstri 4.0 

getirdikleriyle beraber önümüzdeki dönemde değişecek gibi görünmektedir. 

Çünkü Endüstri 4.0 ile beraber artık “akıllı fabrikalar” söz konusudur. 

Böylece iş gücü maliyetleri, üretim tesisinin olduğu ülkeden siparişlerin 

ulaşma süreleri ve çevre maliyetlerinin düşürülmesi mümkün olacaktır. Bu 

durumda üretim yeri durumunda olan gelişmiş ülkeler de küresel dünyada 

birer oyuncu hâline gelecektir. Bununla birlikte bu çalışmada anlatılan 

teknolojilerle bugüne kadar gelen iş yapış şekilleri ve üretim şekilleri de 

değişecektir.  

Ülkelerin “gelişmiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan” olmaları ise sırasıyla 

tüm sanayi devrimlerine sağladıkları uyum ile doğru orantılıdır. Birinci 

basamaktan başlayarak sanayi devrimlerine ayak uyduramamak ve üzerine 

yeni devrimlerin eklenmesiyle gelişimine devam eden ile gelişimi görece 

geride kalan ülkeler arasındaki farkın daha da açılmasına sebep olmuştur. 
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“Birinci Sanayi Devrimi’ndeki buhar makinesi ve demir yolları yapımına 

çağdaşlık edemediğimizde, mekanik gücün insan gücüne galip geldiği 

dönemi yakalayamadığımızda kaçırdığımız trenin etkisi bir imparatorluğun 

çöküşüne neden oldu. İkinci Sanayi Devrimi de denilen elektriğin icadı, 

petrolün içten yanmalı motorlar ile güç üretiminde kullanılmasının keşfi ve 

yirminci yüzyıla egemen olan enerji/iletişim trenini kaçırmamız Batı’ya göre 

ülkemizin gelişmemiş olarak kalmasına neden oldu. 1960’larda başlayan 

Bilişim Devrimi de denilen Üçüncü Sanayi Devrimi’ni kaçırmamız, sanayide 

düşük teknolojili ürünlere yönelmemize ve katma değeri düşük üretimler 

yapmamıza, bu ise zenginleşemememize sebep oldu.” (Katmer, 2018:52). 

 Birinci Sanayi Devrimi’nin dersi günümüzde hâlâ geçerlidir: Bir 

toplumun teknolojik yeniliği benimseme derecesi ilerlemenin başlıca 

belirleyicisi olmaktadır. Devletin, kamu kurumlarının ve özel sektörün 

üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerekir ancak yurttaşların uzun 

vadeli yararları görmesi de o derece önemlidir (Schwab, 2018:17). 

Endüstri 4.0’ın birçok alanda getirdiği hızlı ve köklü dönüşümler sadece 

imalat sektörüyle sınırlı kalmamaktadır. Sosyal, ekonomik hayatı ve iş 

hayatını kolaylaştıran teknolojilerin kötüye kullanımı son derece imkân 

dâhilindedir. Nöroteknoloji ile zihinlere nüfuz edilebilir ve insanın özgür 

iradesi tehlikeye girebilir, giyilebilir cihazlar bedenlere ve beyinlere 

yerleştirilebilir, dronlar ile casusluk işleri ve kaçakçılık artabilir, yeni 

teknolojilerle yıkıcı silahlar üretilebilir. Bireysel, toplumsal, ulusal ve küresel 

boyutta olası belirsiz etkileri güvenlik etik, hukuk, sosyal yaşam, politika ve 

ekonomi gibi alanlarda yasal düzenlemelerin elzem olduğunu göstermektedir.  

7. Sonuç 

Bu çalışmada açıklanan Endüstri 4.0’ın bazı bileşenlerinde görüldüğü gibi 

hepsi birbirinden farklı temel ve devrim niteliğinde teknolojilerdir. Endüstri 

4.0’ın getirdiği teknolojilerin birbirini tamamlayan, teknolojik ilerleme için 

birbirini tetikleyen, bir araya gelip yenilikler üretip güçlerini artırabilen ve 

böylece Sanayi Devrimi sürecini hızlandıran teknolojiler olduğu bu 

çalışmada gösterilmeye çalışılmıştır.  

Bu bağlamda Endüstri 4.0’ın hem makro anlamda ülkeler, ekonomiler 

için hem de mikro anlamda işletmeler için yenilik yönetimi açısından yeni 

fırsatları ve meydan okumaları beraberinde getirdiği görülmektedir. Bu süreci 

iyi yöneten ülkeler, ekonomiler ve işletmeler sürdürülebilir başarıyı sağlayıp 

rekabet avantajı sağlayacaklardır. Endüstri 4.0’ı yenilikten ve yenilik 

yönetimi sürecinden bağımsız düşünmenin imkânsız olduğu bu çalışmada 

gösterilmeye çalışılmıştır. 

Yenilik yapabilme potansiyeli, günümüzde önemli rekabet gücü hâline 
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gelmiştir. Ulusal rekabet gücünün artırılmasında ve sürdürülmesinde yenilik 

kapasitesi önemli bir üretim faktörü olmuştur. Ülkemiz açısından 

düşünüldüğünde Endüstri 4.0 stratejik olarak ele alınmalı uluslararası alanda 

rekabet gücü avantajı sağlaması açısından değerlendirilmelidir. Almanya gibi 

ülkeler uzun zamandır kaçınılmaz olan bu teknolojik gelişmeleri nasıl kendi 

lehlerine kullanabileceklerini çoktan devlet politikası nezdinde ele almış, 

stratejilerini yürürlüğe koymuş ve yasal düzenlemelerini de yapmaya 

başlamışlardır.  

Avrupa Birliği, 1995 yılında yenilikçiliği resmî politika hâline getirme 

kararı almıştır. 2005’te yayınladığı Oslo Kılavuzu’nda yenilikçilik 

stratejilerini on ana eylemle tanıtmıştır. Türkiye’de yenilik strateji ve 

politikaları TÜBİTAK tarafından geliştirilmektedir (Aksay, 2011:11). Bu 

bağlamda Endüstri 4.0’ı başa gelen bir olay olarak görüp “pasif” ve “maruz” 

kalmak yerine ortak bir platform ile Endüstri 4.0 Yenilik Yönetimi Stratejisi 

oluşturulmalıdır. Yol haritası belirlenmeli, gerekli adımlar atılmalı, olası 

riskler karşısında önlemler alınmalı, yasal düzenlemeler yapılmalı, ülkemiz 

ve milletimiz için en faydalı olabilecek şekilde değerlendirilmelidir. Bu 

anlamda bilim insanlarına, özel sektöre ve hükümete görevler düşmektedir.  

Bu çalışmanın konusu, yapılacak başka bir çalışma ile Endüstri 4.0’ın 

ülkemiz açısından bir fırsat olarak görülüp gerekli yenilik stratejileri kurmak 

için öneriler ve yol haritası geliştirilerek ileriye taşınıp genişletilebilir. 
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