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NOT:  

• Sunum Süresi Her Bildiri İçin 10 Dakikadır.  

• Sunumlar skype üzerinden ve power point ile anlatılacaktır. Her oturum için gurup  oluşturulacaktır. Sunum yapan katılımcı ekranın diğer 

katılımcılar ile paylaşacaktır.  

• (skype ile aradığımızda aşağıda sağ koşede iki tane üstüste kareden ekranı paylaştan yapılacaktır.) 
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07 HAZİRAN 2020 

UBAK 1-  OTURUM 1                    10:00 - 11:30  …. 11:45– 13:00 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. GÜLTEKİN GÜRÇAY  

 UBAK 1 – OTURUM 2           14:00 – 15:30 …. 15:45- 17:30 
 

OTURUM BAŞKANI: MELEK AKDOĞAN GEDİK 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, İMREN PEKER 

DR. ÖĞR. ÜYESİ, ERKAN KILIÇER 

 

Vergi Hukukunda Yer Alan Tecil Düzenlemesinin Vergi Uyumu Kapsamında 

Değerlendirilmesi 

PROF. DR. İSMAİL BAKAN 

BAŞAK ŞITAK 

 

Kadın Girişimciliğin Dinamikleri Üzerine Bir Alan Araştırması 

ARŞ. GÖR. MUSTAFA ÜNAL 

Kıta Sahanlığı Ve Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırılması 

PROF. DR. SALİH YEŞİL 

VAHİT KIZILTOPRAK 

BAŞAK ŞITAK 

 

Bilgi Paylaşımının Öncülleri Üzerine Bir Alan Araştırması 

 

ARŞ. GÖR. MUSTAFA ÜNAL 

 

Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge Ve Kıta Sahanlığına İlişkin 

Yunanistan’ın Tezleri 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ ÜLKER ERDOĞAN ARACI 

 

Algılanan Müşteri Odaklılık Düzeyinin Müşteri Katılımına Etkisi 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SEBİLE BAŞOK DİŞ 

 

Sokrates’in Felsefesini Ortaya Koyarken Kullandığı Yöntem Üzerine Bir 

İnceleme 

 

ÖĞR. GÖR. DR. ONUR KÖKTÜRK 

ÖĞR. GÖR. DR. NUR ÇAĞLAR ÇETİNKAYA 

 

Kredi Kartı Sahipliğinde Tüketicilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler 

 
DR. ÖĞR. ÜYESİ SEBİLE BAŞOK DİŞ 

 

Stoa Felsefesinde Hazza Bakış 

ULUKAN BÜYÜKARIKAN 

CENGİZ ERYILMAZ 

 

İşletmelerde İç Kontrol Sistemlerinin Yeri Ve Önemi 



 
 
 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DAVUT KARAMAN  

ÖZGE AYKIN  

 

Covıd-19 Salgın Sürecinde Kargo Hizmetlerinde Görülen Müşteri Şikayetlerinin 

İçerik Analizi 

 

HARUN KAPTANER 

 

Türkiye Nasıl Kurtulur’dan Bölgesel Kalkınma Ajanslarına 

ÖĞR. GÖR. DR. NUR ÇAĞLAR ÇETİNKAYA 

 

İndirim Marketlerin Hizmet Kalitelerine İlişkin Müşteri Şikayetleri: Bir İçerik 

Analizi 

HARUN KAPTANER 

 

İnsani Kalkınma Açısından Kırsal Kalkınma Uygulaması: Dorutay Köykent 

Projesi 

 

DR. SÜLEYMAN YURTKURAN  

 

Türkiye’de Ekolojik Ayak İzinde Meydana Gelen Şoklar Geçici Mi Kalıcı Mı? 

MELEK AKDOĞAN GEDİK 

 

Küresel Kamusal Mallar: Sağlık Ve Salgın Hastalıklar Örneği 

 

Erdoğan AKMAN 

Niyazi AYHAN 

 

Post Sovyet Dönemde Kırgızistan’da Reklamcılık: Reklamda Ünlü Kullanımı 

Üzerine Değerlendirmeler 

EMEK ASLI CİNEL 

 

Koronavirüs Salgınının Dünya Ekonomisi Üzerindeki Etkileri 

ТУРСУНЖОН КАРИМОВА  

 РАВШАН УСАНОВ 

 

Алишер Навоий Ижодидаги Улуғвор Дӯстликнинг  Яқин Қӯшни Давлатлар 

Матбуотида Инъикос Этиши 

DR. ÖĞR. ÜYESİ S. ÇAĞRI ESENER 

ARŞ. GÖR. YAPRAK KARADAĞ 

 

Kamu Maliyesi Gözünden Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Sağlık 

Harcamalarının Belirleyicileri Üzerine Ampirik Bir Analiz 

 

 CAVADXAN QASIMOV 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası İqtisadiyyatı Koronovirus Pandemiya Dövründə 

 

UBAK 2 -  OTURUM 1                         10:00 - 11:30  11:45– 13:00 

 
OTURUM BAŞKANI: PROF. DR. ERGÜN KOCA    

UBAK 2 – OTURUM 2           14:00 – 15:30  15:45- 17:30 
 

OTURUM BAŞKANI: DR. LEMAN KUZU 

PROF. DR. ERGÜN KOCA 

ÖĞR. GÖR. TOLGA SOLAK 

 

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Görsel Göstergeler Yoluyla Kültür 

Aktarımı Dede Korkut Ve Anadolu Hikayeleri Örneği 

ARŞ.GÖR.NİHAN ÇELİK 

 

Kamusal Alanda Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği: “Nedir Ne Değildir” Programı 

Üzerine Bir Araştırma 

PROF. DR. ERGÜN KOCA  

PROF. DR. AYŞEN KOCA 

 

Kıprıs Türk Ağızlarında Örtmeceler (Güzel Adlandırma Örnekleri) 

DR. ÖĞR. ÜYESİ FIRAT SAYICI 

 

Joseph Campbell’ In Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Modelinin Yol Filmlerine 

Uygulanması: Abbas Kiarostami’nin “Arkadaşımın Evi Nerede?” Filmi Örneği 



 
 
 

MASTER STUDENT AHMET YUSUF 

ASSOC. PROF. DR. FİLİZ YALÇIN TILFARLIOĞLU 

 

The Place of CDIO as an ELT Innovative Approach 

DR. HAKAN ARIKAN 

 

Resim Sanatında Metinlerarasılık 

EVREN OSMAN YALÇIN 

PROF. DR. PAŞA YALÇIN 

PROF. DR. SEMA ALTUN YALÇIN 

 

Sosyoekonomik Bakımdan Dezavantajlı Öğrencilerin Bilişsel Esneklik Ve Okula 

Bağlanma Durumları İle Fen Ve Matematik Akademik Başarıları Arasındaki 

İlişkinin İncelenmesi 

 

DR. HAKAN ARIKAN 

 

Sanat Ve Doğa Ekseninde Ekolojik Sanat 

F. PERVİN BİLİR 

SEYHAN BİLİR GÜLER 

 

Meslek Standartlarının Kuramsal Alt Yapısı, Temel Kavramlar Ve Yapılar 

 

DOÇ. DR. MEHMET KINIK 

 

Müzik Eğitiminde Nitelik Ve Özveri 

 

NURŞEN ŞAHİN 

F. PERVİN BİLİR 

ZEYNEP FİLİZ DİNÇ 

ÖZGE AYDIN 

 

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Oyunlarına Yönelik 

Motivasyonları 

 

AKTOLKİN ABUBAKİROVA 

AZİZA SYZDYKOVA 

 

Directions And Features Of Application Of Blockchain 

Technology In Tourism 

DR. ÖĞR. ÜYESİ DEFNE ERDEM METE 

 

Coping Strategies Employed By Turkish Students During Study Abroad 

ESRA NUR OCAK  

MURAT DOĞAN 

 

Evaluation Of Meat Doner Which Was Stored At 4°C And Frozen Baked Meat 

Doner Stored At -18°C In Terms Of Sensory Quality Properties 

 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SIDDIK BAKIR 

 

İki Dillilere Türkçe Öğretiminde Kurmaca Metin Türü Olan Masalların Kültürel 

Etkileşim Bağlamında Değerlendirilmesi 

 

DR.ÖĞRT.ÜYESİ DAVUT DAĞABAKAN 

 

Juli Zeh’in “Kartallar Ve Melekler” Adlı Romanında Avrupa Ve Avrupa Birliği 

Göndergeleri 

DR. ÖĞR. ÜYESİ SIDDIK BAKIR 

 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin 

Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi 

DR. ZAFER AÇAR 

 

Kürt Halk Edebiyatında Metelok Ve Süphan Dağı Yöresinden Bazı Metelok 

Örnekleri 

 

GÖKHAN IZGAR 

 

Toplumsal Değerlerin Kazanımında Bir Araç: Sosyal Etkinlik Dersi 

ÖĞR. GÖR. DR. ALİYE YILMAZ 

 

İznik Müzesi’nde Yer Alan II. Mahmud Dönemi Sikkeleri Üzerine Bir 

Değerlendirme 



 
 
 

LEVENT GÖRÜN 

 

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Liglerinde Yer Alan Takımların 

Profesyonel Disiplin Kurulundan Aldıkları Cezaların İncelenmesi (2018-2019 

Sezonu Örneği) 

DOÇ. DR. İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ 

 

Osmanlı Edebî Metinlerinde Meslekler 3: Demirciler 

 

MUHYETTİN POLAT 

 

Kur’ân Ayetleri Işığında Şeytanın Sıfatları 

DOÇ. DR. İNCİNUR ATİK GÜRBÜZ 

 

Osmanlı Kültür Ve Edebiyatında Habbâz/Ekmekçi  Esnafına Dair 

 

Yanioglo Mariya 

 

Диалог  Культур   Как  Средство  Формирования  И Развития   

Компетенции  Межкультурной  Коммуникации 

Aldo ANTONIO 

 

Un Sistema Di Sicurezza Dei Dat 

 

 

 MİNARA GULİYEVA HÜSEYİN 

DR. ÖĞR. ÜYESİ CEMAL MEYDAN 

 

Horasan’dan Anadolu’ya Oğuz Türklerinde Hil’at Geleneği 

 

UBAK 3-  OTURUM 1                         10:00 - 11:30  11:45– 13:00 
 

OTURUM BAŞKANI: MEHDİ MESKİNİ HEYDARLOU 

UBAK 3 – OTURUM 2           14:00 – 15:30  15:45- 17:30 

OTURUM BAŞKANI: DOÇ.DR.AYŞE FEYDA NURSAL 
HALİL İBRAHİM TUNA 

GÜLER BALCI ALPARSLAN 

 

Romatoid Artrit Tanılı Geriatrik Bireylere Orem Modeline Göre Verilen 

Hemşirelik Bakımının El Semptomları Ve Yaşam Aktivitelerine Etkisi 

 

AHMET YARDIM 

 

Baş Ağrısı Olan Hastaların Beyin Cerrahisi Polikliniğini Tercih Etme Nedenleri 

ÖĞR. GÖR. DR. ÇİĞDEM KARACA 

DR. ÖĞR.ÜYESİ NURAY BOSTANCIERİ 

 

Gestasyonel Ve Prestasyonel Diyabette Wharton Jölesi IL1-α 

İmmünreaktivitelerinin Değerlendirilmesi 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ ESRA DİŞÇİ 

 

Endoskopik Retrograt Kolanjiopankreatografi (Erkp) Deneyimlerimiz 

ASST. PROF. TUĞRA AKKUŞ 

GRADUATE STUDENT TARIK BERKE TEKİN 

 

A Rare Example Of Infectious Infertility In Mares  

 

OP. DR. MUSTAFA YENİ 

 

Peptik Ülser Perforasyonu Serbest Havamıdır? 

OP.DR. RIFAT PEKSÖZ 

 

Türkiyenin Doğusunda II. Basamak Bir Devlet Hastanesinin Geriatrik 

Hastalardaki Akut Apandisit Deneyimi 

 

DR.ÖĞR.ÜYESİ SEYHAN DİKCİ 

  

Arka Segment Göz İçi Yabancı Cisim Saptanan Olgularda Pars Plana Vitrektomi 

Opr. Dr. Ufuk MEMİŞ DR.ÖĞR.ÜYESİ SEYHAN DİKCİ 

 



 
 
 

Batın Ön Duvar  Endometriozis: Olgu Sunumu Ve Literatürün Gözden 

Geçirilmesi 

 Vitreus İçine Disloke Göz İçi Lensi Olan Olgularda Pars Plana Vitrektomi 

UZ. DR. KERİM YEŞİLDAĞ 

 

65 Yaş Ve Üzeri Yoğun Bakım Ünitesine Yatırılan Pulmoner Emboli Hastalarının 

Değerlendirilmesi 

 

HALİL İBRAHİM TUNA 

PINAR TUNÇ TUNA 

BİRSEL MOLU 

ALEV YILDIRIM KESKİN 

 

Hemşirelik Öğrencilerinin Akciğer Seslerini Öğrenebilme Ve Seslere Uygun 

Girişimleri Belirleyebilmede Simülasyon İle Video Eğitiminin Karşılaştırılması 

 
UZ. DR. HAMİT ÇELİK 

 

Yeni Tanı Almış İdiopatik Parkinson Hastalarında Üriner Sistem 

Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi 

MURAT ÖZOCAK 

 

Tıbbi Açıdan Kullanılan Sarımsağın (Allium Sativum) Depolama Süresince Kalite 

Kayıplarının Önlenebilirliğinin Sağlanması 

Гюнель МАЛИК ГЫЗЫ ГАСЫМОВА 

 

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЛЯМБЛИОЗА У БЕРЕМЕННЫХ 

MURAT ÖZOCAK 

 

Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerden Elde Edilen Bitkisel Drogların Depolama 

Koşullarının Kalite Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi 

 

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ UĞUR DEVECİ 

 

Çölyak Hastalığı Tanısı Alan Çocuklarda Helicobacter Pylori 

Enfeksiyonu Sıklığı 

 

DOÇ.DR.AYŞE FEYDA NURSAL 

DOÇ.DR.SERBULENT YİGİT 

DOÇ.DR.AKIN TEKCAN 

DOÇ.DR.ASKER ZEKİ OZSOY 

 

Is There Any Association Between Osteoporosis And eNOS Gene VNTR Variant ? 

 
HAKAN KAYA 

 

A Rare Case of Pericarditis caused by COVID-19 without Pneumonia 

 

DOÇ.DR.AYŞE FEYDA NURSAL 

DOÇ.DR.PINAR ÇETİNAY AYDIN 

PROF.DR.MUSTAFA PEHLİVAN 

DR.ÜLGEN SEVER 

PROF.DR.SACİDE PEHLİVAN 
 

UCP2 and CFH gene variants with genetic susceptibility to schizophrenia in 

Turkish population 

SİBEL KIZILDAĞ 

 

Türkiye’den İlk Dna Barkod Kayıtları İle Pyrgus (Hesperııdae, Lepıdoptera) 

Türlerinin Filogenisi 

NURTEN BAHTİYAR 

 

Radysyona Bağlı Bystander Etki 

ONUR ARGAN 

 

Bilateral Phantom Tumour İn Patient With Acute Heart Failure: A Rare Type Of 

Localisation 

NURTEN BAHTİYAR 

BİRSEN AYDEMİR 

 

Hiperhidrozis Tedavisinde Doğru Akımın Kullanımı 

 



 
 
 

NERMİN DEMİRKOL 

 

Porselen Laminate Veneer Restorasyonlar Planlama Ve Preparasyon Teknikleri 

RAHMAN KHDİR IBRAHİM 

BÜLENT HALLAÇ 

 

Determination of Prevalence and Incidence Of Salmonella spp. In Some Foods In 

Iraq/Sulaymaniyah/ Qaladze 

 

DR. ERCAN KURT 

DOÇ. DR. FATİH ÇELENK 

 

Çocuklarda Kronik Otitis Media İçin Sosyodemografik, Sosyoekonomik Ve 

Klinik Risk Faktörleri 

 

OSMAN SERHAT TOKGÖZ 

MUSTAFA ALTAŞ 

FİGEN GÜNEY 

 

The Effect Of Thyroid Hormones On Stroke Short-Term Mortality 

 AHMET ÖZCAN KIZILKAYA 

HILAL ECESOY 

 

Ultrasonographic Assessment Of Quadriceps And Patellar Tendon Thicknesses 

In Patients With Patellofemoral Pain Syndrome 

 

 

UBAK 4 -  OTURUM 1                         10:00 - 11:30  11:45– 13:00 
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ÖZET 

Kamu borcunun ödenmesinin ertelenmesini sağlayan tecil müessesesi, vergilemeye 

ilişkin yükümlülüklerin mükellefler tarafından eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi olarak 

ifade edilen vergiye gönüllü uyumun sağlanmasına imkân tanıyan bir uygulamadır. 6183 Sayılı 

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un (AATUHK) 48. maddesinde hükme 

bağlanan bu düzenleme ile kamu alacağının tahsilâtında borçlulara, borçlunun çok zor duruma 

düşme olasılığının bulunması, yazılı talepte bulunulması, teminat gösterilmesi, tecil faizi 

uygulanması ve borçlunun borçlarını öderken öteden beri gösterdiği iyi niyet göstermiş olması 

koşuluyla tecil işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu düzenleme ile iyi niyetli borçluların kamu 

alacağını ödeyebilme yeteneğinin korunması ve böylelikle borçlunun işlerini sürdürebilmesi, 

ayrıca devlet gelirlerinde devamlılığın sağlanması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, kamu 

borçlusuna sağlanan kolaylıklardan biri olan tecil düzenlemesi incelenecek olup, tecil 

uygulaması, kapsamı ve sonuçları açıklanmaya çalışılacak, bu doğrultuda, vergiye gönüllü 

uyum kapsamında tecil uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Kamu Alacağı, Kamu Borcu, Tecil, Tecil Faizi, Vergiye Gönüllü 

Uyum. 

JEL Kodu: H20, K34, K39. 

 

EVALUATION OF DEFERMENT REGULATION IN TAX LAW WITHIN 

THE CONTEXT OF TAX COMPLIANCE 

 

ABSTRACT 

Deferment institution which allows defer the payment of public debt is an application 

that allows voluntary tax compliance which is expressed as perfect and timely fulfillment of tax 

liabilities by taxpayers. With the regulation adjudged in the 48th article of Law on the Procedure 

for the Collection of Public Receivables No.6183, deferment process is performed when 

possibility of the debt or to fall into a very difficult situation, making a written request, showing 

a collateral, application of deferment interest and if it has been shown good will while paying 

the debts of debtor’s from past to present. With this regulation, it is aimed to preserve the ability 

of well-meaning borrowers to pay their debts there by sustaining the works of the borrower and 

ensuring continuity of government revenues. In this study, the deferment arrangement will be 

examined which is one of the facilities provided to the public debt and deferment application, 

scope and results will be explained, in this direction evaluations regarding the deferral practice 

will be made in the context of voluntary tax compliance. 

Keywords: Public Receivables, Public Debt, Deferment, Deferment Interest, Voluntary 

Tax Compliance. 

https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/adjudge
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/law%20on%20the%20procedure%20for%20the%20collection%20of%20public%20receivables
https://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/law%20on%20the%20procedure%20for%20the%20collection%20of%20public%20receivables
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GİRİŞ 

 

Devlet, kamu hizmetlerini yerine getirebilmek ve sürekliliğini sağlayabilmek için 

ihtiyaç duyduğu finansmanı kamu gelirleri ile sağlamaktadır. Bu doğrultuda, kamu 

hizmetlerinin kesintisiz yerine getirilmesi söz konusu kamu gelirlerinin zamanında ve eksiksiz 

olarak elde edilmesine bağlı olacaktır. Bu nedenle, kamu alacaklarının korunması ve tahsili, 

artan kamu hizmetlerinin devamlı ve sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi önem taşımaktadır.  

6183 Sayılı Kanun uyarınca, kamu borçlusuna sağlanan kolaylıklardan biri olan, 48 ve 

48/A maddelerinde düzenlenen tecil müessesesi, sosyal hukuk devletinin bir sonucu olarak 

mükellef odaklı oluşturulmuş bir düzenlemedir. 6183 Sayılı Kanun’a hâkim olan mükelleflere 

kolaylık sağlanması ilkesinin bir sonucu olarak tecil düzenlemesi, kamu alacaklarının tahsilinde 

çok zor durumda bulunan kamu borçlusuna borcunu erteleme ve taksitlendirme imkânını 

sunmaktadır.  

Çalışmada, tecil düzenlemesinin vergiye gönüllü uyum çerçevesinde incelenmesi 

amaçlanmış olup bu bağlamda öncelikle, tecil uygulaması ve kapsamı, tecil talebinin sonuçları, 

özel tecil uygulaması incelenecektir. Verilen bu bilgiler doğrultusunda vergiye gönüllü uyum 

bağlamında tecile yönelik birtakım değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

  

1. KAMU ALACAĞI KAVRAMI VE KAMU ALACAKLARININ ÖNEMİ 

 

Kamu alacağı, devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, ceza 

soruşturma ve takiplerine ait yargılama masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli amme 

alacaklarıdır. Gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i amme alacakları ve aynı idarelerin 

sözleşmelerinden ve amme hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili alacaklar da kamu 

alacakları içinde değerlendirilmekte ve bilinmektedir (6183 Sayılı Kanun, md.1). 

Kamu alacağı ile kamu geliri kavramı literatürde aynı anlamlarda kullanılabilmektedir. 

Ancak, kamu hizmetlerinin finansmanı için ve kamu gücüne dayanılarak elde edilen ekonomik 

değerler, hazine adına hâsılat kaydedilmeleri açısından gelir, bir talep hakkı doğurmaları 

açısından ise, alacak niteliği taşırlar (Karakoç, 2000:25). 

Devlet alacaklarında, kamu alacağı ve özel alacak şeklinde bir ayrıma gidilmesinin ve 

kamu alacaklarının takip ve tahsilinin idari bir usule tabi tutulmasının nedenleri idare 

hukukunun temellerine dayandırılmaktadır. İdare hukukunun, bu alandaki imtiyazların ve idari 

usullerin esası; kolektif ihtiyaçların ve kamu menfaatinin karşılanması ve korunabilmesi için 

icra edilecek faaliyetlerde idarenin daha geniş yetki ve hızlı usullere dayanması mecburiyetidir. 

Esasen idare hukukunun dayandığı esas; kamusal menfaatin kişisel menfaate üstünlüğü ve 

kişisel menfaatin mutlaka kamusal menfaate uyması mecburiyetidir (Onar, 1966:1648).  

Kamu alacaklarının tahsilinde önemli olan, alacağın güvence altına alınarak tahsilinin 

sağlanmasıdır. Kamu alacağının tahsilinde alacaklı kamu idaresine özel hukuktakinin aksine 

re’sen icrai karar alma yetkisi verilmiş olmasına karşılık, mümkün mertebede kamu alacağın 

tahsilinin tehlikeye düşürülmemesinin gerekliliği de göz önüne alınarak, iyi niyetli kamu 

borçlusunu korumak amacıyla borcun tahsilinde borçluya yeni vade verilmesi hususunda da 

idarenin takdiri doğrultusunda düzenlemeler söz konusudur.  

Kamu alacaklarının ve kamu alacakları içinde büyük bir yer tutan vergilerin zora 

dayanarak tahsiline yönelik olarak 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu’ndan (2004 Sayılı İcra-İflas 
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Kanunu) ayrı olarak 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun 

benimsenmiştir. Bu bakımdan bu kanun kamu alacaklarının zorla tahsili konusunda ana kaynak 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

2. KAMU ALACAĞININ ÖDENMESİ BAKIMINDAN KAMU BORÇLUSUNA 

TANINAN KOLAYLIKLAR 

 

Vergi hukukunun taraflarından biri olan ve borçlu durumundaki mükelleflerden 

beklenen ödemelerini zamanında yapmalarıdır. Bu bakımdan, mükelleflerin vergiye ilişkin 

borçlarını ödeyebilmeleri için zorlayıcı ve emredici kurallar uygulamaya getirilmiştir. Ancak 

bu durum mükelleflerin her ne şekilde olursa olsun ortadan kaldırılması anlamını ifade 

etmemektedir. Bu bakımdan vergi alacağını tahsil ederken mükelleflerin temel yaşam 

koşullarının bozulmamasına dikkat edilmesi gerektiği açıktır (Biyan, 2018:300). 

Vergi icra hukukunun önemli özelliklerinden biri de, vergi borcunun güvence altına 

alınması ve vergi borcu güvence altına alınırken, vergi borçlusuna bazı yükümlülükler 

getirilmesi ve mükellefi ekonomik anlamda güçlü kılmak için kendilerine birtakım kolaylıklar 

tanınmasıdır. Dolayısıyla tecil, tehir ve terkin vergi borçlusuna sağlanan bu kolaylıklar olarak 

düşünülmektedir.  

Özel hukuktan farklı olarak kamu hukukunda devlet alacağını tahsil ederken, borçlunun 

ekonomik durumunu gözetmek zorundadır. Aksi halde, devlet kendi gelir kaynağını kurutmuş 

olacaktır (Kumrulu, 1981:653). Bu bakımdan vergi icra hukukunda borçluya kolaylık 

sağlanması ilkesi benimsenmektedir. Borçluya kolaylık sağlama ilkesi, aslında onlara tanınan 

hakları ifade etmektedir. Kanunlarda belirtilen durum veya koşulların varlığı halinde tecil ve 

terkim imkânlarından yararlanma, bazı hallerde tahsilâtı geri bırakma gibi müesseselere yer 

verilmesi bu ilkenin gereğindendir (Gerçek, 2015:16). 

Borçlu açısından kamu alacakları en elverişli zamanda tahsil edilmelidir. Zaman 

kolaylığı denilince ödenmesi gereken vergilerde taksitlendirme ön plana çıkmaktadır. Bu 

durum, bir yandan mükelleflere vergilerini ödemek için nakit akışlarını daha kolay ayarlama 

imkânı verirken, diğer yandan vergi idaresine iş hacmini ve yoğunluğunu çeşitli aylara 

bölüştürme imkânı sağlamaktadır (Aktan, 1990:40). 

Borçlulara kolaylık sağlanması açısından Neumark’ın ifade ettiği “mümkün olduğu 

kadar kolaylık, gerektiği kadar sertlik” ölçü alınmalıdır. Bu bağlamda da, tanınan kolaylıklara 

rağmen, kamu borcunu zamanında ödemeyen mükelleflere gecikme zammı gibi belirli 

yaptırımlar uygulanmaktadır (Neumark, 1975:414). 

Mükellef ve devlet açısından bakıldığında, Vergi Hukuku alanında düzenlenen Tecil 

işlemi her iki tarafa da fayda sağlamaktadır. Vergi borçlarını ödemek için iyi niyet gösteren 

borçlunun, vergiyi ödeyebilmesi için desteklenmesi ve nihayetinde vergi gelirlerini toplamada 

aksama yaşanmaması anlamında vergi borcunun ödeme süresinin ertelenmesi veya uzatılması 

önemlidir (Kaneti, 1989:443). 

 

3. TECİL DÜZENLEMESİ 

 

Tecil kelimesi, erteleme, belli bir vakit ile sonraya bırakma, acele etmeme anlamında 

kullanılmaktadır (Tuncer, 2006:10). Kamu borcunun ödenmesinin ertelenmesini sağlayan tecil 

uygulaması, 6183 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre; “kamu 

borcunun vadesinde ödenmesi veya haciz uygulanması ya da haczolunmuş malların paraya 
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çevrilmesi kamu borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile 

istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak şartıyla, alacaklı kamu idaresince veya yetkili kılacağı 

makamlarca, kamu alacağı 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecil edilebilir”. Tecil 

sırasında uygulanan tecil faizi, asıl borca bağlı olarak hesaplanan fer’i bir kamu alacağı 

niteliğini taşımaktadır.  

6183 Sayılı Kanun’un 48. maddesine göre, tecil tüm kamu alacakları için 

istenebilecektir. Ancak, tecile yetkili makamların1 tecil edilecek kamu alacaklarını tür ve tutar 

olarak belirlemeye yetkili oldukları ifade edilmiştir. Bu hüküm doğrultusunda, Hazine ve 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan 2014/I Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesi’ne göre; “geçici 

vergi, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, harçlar 

(ikmalen tarhiyata dayanan tapu harçları hariç), fonlar, paylar (eğitime katkı payı ve buna ait 

gecikme zammı dâhil), haklar, ecrimisil ve ek vergilerden olan alacaklar tecil edilmeyecektir” 

(2014/I Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesi). 

Vergi Usul Kanunu’nda yer alan vergilendirmeye ilişkin bazı durumlarda tecil 

uygulaması değişkenlik arz etmektedir. Özellikle idare tarafından beyana dayalı, ikmalen ve 

re’sen yapılan tarhiyat durumlarında tarh edilen vergi ile kesilen cezalar yargı sürecine 

başvurulmaması veya kanuni yolların tüketilmesi sonucunda kesinleştikleri takdirde tecil 

edilebilmeleri söz konusudur. Diğer yandan vergi uyuşmazlıklarında idari bir çözüm yolu 

olarak benimsenen uzlaşma kurumunda da tecil uygulanabilmektedir. Tarhiyat öncesi ya da 

sonrası üzerinde uzlaşılan vergi ve vergi cezaları belirli ödeme süreleri dâhilinde ödenmediği 

zaman uzlaşma hükümsüz olmadığından, uzlaşılan vergi ve cezalar için tecil durumu söz 

konusu olabilmektedir (Yıldız, 2006:56). Bunun yanında Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen 

pişmanlık hali ve ceza indirimli ödeme halinde ise tecil müessesesi uygulanamamaktadır. 

Pişmanlıkta ödenecek vergilerin tecil edilememesinde, ödemenin vadesinde yapılması 

pişmanlıktan yararlanmanın şartlarından biridir. Ceza indirimli ödeme halinde ise tecilin 

uygulanamamasının sebebi, belirlenen vadede ödeme yapılmamasının indirim hakkını ortadan 

kaldıracak olmasıdır (Çelik, 2018:171). 

 

3.1. Tecil Uygulamasının Kapsamı 

 

Kanun koyucu, borcun vadesinde ödenmemesinde veya cebri icra yoluyla tahsilinin 

kamu borçlusunu bazı durumlarda zor duruma düşürebileceğini dikkate alarak, iyi niyetli 

borçluların kamu alacağını ödeyebilme yeteneğinin korunması ve böylece kamu alacağı 

kaynağının sürekliliğinin sağlanması amacıyla tecil müessesesini düzenlemiştir (Gerçek, 

2015:96). Bu bakımdan, tecil uygulamasında amaç, mükelleflerin çok zor durumda kamu borcu 

ödemelerinden tepki duymalarını ve suçlu duruma düşmelerini ve bu duruma alışmalarını 

önlemektir. Ayrıca vergi kaynağını korumak ve sürekliliğini sağlamak diğer amaçlar 

arasındadır (Dönmez, 1998:233). Böylelikle tecil uygulaması ile hem kamu alacaklısının hem 

de kamu borçlusunun çıkarları korunmaya çalışılmaktadır. Eğer vergi borcunun zamanında 

ödenmesi, vergisini ödeyemeyen mükellefe haciz konulması veya haciz konulan malların 

paraya çevrilmesi vergi borçlusunu zor duruma düşürecekse, borç tecil edilebilir. Zira tecil 

işlemi, hem vadesi gelmemiş hem de vadesi gelmiş olan alacaklarda uygulamaya konulabilir.  

Tecil yazılı talep üzerine, çok zor duruma2 düşme ihtimali koşullarında ve teminat 

gösterilmek şartıyla gerçekleştirilmektedir. Tecil taleplerinin kabul edilmesinde temel kıstas, 

 
1 Tecil yetkisini kullanacak ya da bu yetkiyi devir edecek olanlar, devlete ait vergi alacaklarında Hazine ve Maliye 

Bakanlığı, il özel idarelerine ait vergilerde valiler ve belediyelere ait vergilerde de ilgili belediye başkanlarıdır. 
2 Tecil ve taksitlendirme talebinde bulunan borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespitinde 2008/3 

Seri No’lu Tahsilat İç Genelgesinde belirtilen likidite oranları kullanılacak ve bu oranlar sonucunda tespit edilen 

çok zor durum derecesine uygun olarak tecil süreleri belirlenecektir. Likidite oranının 1’den büyük olması 
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çok zor duruma düşmedir. Mükelleflerin çok zor durumda olması hali defter tutan 

mükelleflerde çeşitli mali analizlere göre yapılırken, defter tutmayanlarda çok zor duruma 

düşme mükellefin durumuna göre özel olarak değerlendirilmektedir (Biyan, 2018:308). 

Böylelikle, borçlunun çok zor duruma düşeceği ihtimalinin olup olmadığının belirlenmesi için, 

borçlu tarafından verilen bilgilerden yararlanılacaktır (Çelik, 2018:176). Vergi borçlusundan 

alınacak teminat, asli ve fer’i vergi alacaklarını karşılayacak miktarda olur. Borçlu hakkında 

haciz yapılmış ise haciz yapılan malın değeri teminat yerine geçer. 

Kamu alacakları 36 ayı geçmemek üzere ve faiz alınarak tecile tabi tutulabilir. Tecil 

zorunlu bir uygulama olmayıp idarenin takdirine3 bırakılmıştır. Bahsi geçen tecil faizinin 

alınmasındaki amaç, kamu borcunun ertelenmesi sonucunda esasen hazineye ait olan bir parayı 

kullanmaya devam eden borçludan bir bedel tahsil etmek ve ödemedeki gecikme sebebiyle 

hazinenin uğradığı zararı telafi etmektir (Sonsuzoğlu, 2013:75). 

Tecile yetkili idareler bu yetkilerini devlete ait amme alacaklarında ilgili bakanlar, özel 

idarelere ait alacaklarda valiler ile belediyelere ait alacaklarda belediye başkanı şeklinde 

belirlenmiştir. Bu idareler tecil uygulamasında takdir yetkisine sahiptirler. Tecil faizini 

saptama, tecil kapsamına girecek alacakları belirleme, tecil sürecinde uygulanacak kuralları 

ortaya koyma ve tecil şartlarına uygun olarak tecil taleplerini kabul etme veya reddetme 

hususlarında takdir yetkilerini kullanabilmektedirler (6183 Sayılı Kanun md.4). 

 

3.2.Tecil Talebinin Sonuçları 

Tecil talebinin sonuçları; tecil talebinin kabul edilmesi, tecil talebinin reddedilmesi veya 

süreli reddin sonuçları ve tecil şartlarına uyulmaması olarak üç farklı şekilde oluşabilmektedir. 

Tecil talepleri kabul edilen borçlular, tecil edilen kamu borçlarını taksitle ödeme imkânına 

kavuşmuş olurlar. Bu kapsamda ertelenen borçlarını ve gelecekte doğacak vergi borçlarını 

ödeme anlamında içinde bulundukları finansman şartlarını geliştirmek için zaman kazanmış 

olmaktadırlar. Çok zor durumda olan mükelleflerin tecil taleplerinin uygun görülmesi 

sonucunda, bu mükellefler tecil şartlarına uymaları halinde cebri icra ile karşı karşıya 

gelmeyeceklerdir. Tecil talebi hacizli malların satışından önce yapılmış ise, haczedilen malların 

satışı durdurulur (Çelik, 2018:178).  

Diğer taraftan tecil talebinin kabul edilmesiyle mükelleflerin tecil edilen kamu alacağına 

gecikme zammından daha az olan yıllık %154 oranında tecil faizi ödeyeceklerdir. 30.12.2019 

tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Seri: C, 5 sıra no.lu Tahsilât Genel Tebliğiyle, 25.10.2019 

tarihinden beri yürürlükte olan yıllık %19 tecil faizi oranı, yıllık %15’e indirilmiştir. Görüleceği 

üzere, tecil talebi kabul edilen borçlular açısından borçlar taksitler halinde ödenebilecek ve 

gecikme zammına oranla daha düşük olan tecil faizi ile birlikte borç ödenebilecektir.  

Kamu idaresi, tecil talebini red ettiği takdirde, borçluya bu red kararını tebliğ etmek 

durumundadır. Kamu idaresi bu tebligatta borçluya borçlarını ödemesi için tebliğ tarihinden 

itibaren 30 güne kadar süre vererek tecil faizi alınmak koşuluyla borcu verilen süre kadar tecil 

edebilir (6183 Sayılı Kanun md.48/3). Bu duruma süreli red denilmektedir. Kamu idaresi 

 
durumunda borç tecil edilmeyecek, 1 veya 1’den küçük ve 0,5’ten büyük olması durumunda borçlar, tecile yetkili 

idarenin yetki sınırları içinde likidite oranı 0,5 olanlara göre daha az süreli tecil yapılabilecektir. Likidite oranının 

0,5 veya 0,5’ten küçük olması durumunda ise borçlara, tecile yetkili idarenin yetki sınırları içinde en çok süreli 

tecil uygulanabilecektir.  
3 Vergilendirme işlemlerinde idarenin takdir yetkisi olan işlemler sınırlı olup, AATUHK’un 48 inci maddesinde 

düzenlenen, verginin tecili düzenlemesi, bu sınırlı takdir yetkisine örnektir. İdare yetkisini kullanırken, takdir 

yetkisine hâkim olan ilkelere uymalı, tecil istemini reddederken haklı bir gerekçeye dayandırmalıdır. Zeynep 

ARIKAN. a.g.m. s. 23-24.; Ümit Süleyman ÜSTÜN. “Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi”, Selçuk 

Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi. Cilt:14. Sayı:1. 2006. s. 273. 
4 Tahsilat Genel Tebliği. Seri:C. Sıra No:5. 30.12.2019 tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
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borçlunun borcunu ödemesi için belli bir süre tanımış ise, borçlu bu süre içinde borcunu 

ödediği takdirde gecikme zammı değil, tecil faizi ödeyecektir. Ancak kamu idaresinin tecil 

taleplerini red etmesi durumunda, borcun ödenmesi için herhangi bir süre verme zorunluluğu 

da bulunmamaktadır. Bu durumda borçlu borcunu ödemek durumundadır (Çelik, 2018:179). 

Kamu idaresinin borçlunun tecil başvurusunu ödeme süresi belirterek red etmişse, 

borçlu, vadesi dolmamış bir borç için tecil istemiş olduğu hallerde, vade tarihi ile ödeme tarihi 

arasındaki süre için hesaplanacak tecil faizi ile birlikte borcunu ödemelidir. Ancak, vadesi 

dolmuş bir borç için tecil istemişse, vade ile tecil başvurusu tarihi arasındaki zaman için 

gecikme faizi, başvuru tarihi ile borcun ödendiği tarih arasındaki zaman için tecil faizi ile 

birlikte borcunu ödemelidir (Çelik, 2018:180). 

Borçlu tecilin şartlarına uymadığı takdirde, tecil olmamış gibi hareket edilecek ve tecil 

edilen borçların normal vade tarihinden ödeme tarihine kadar gecikme zammı hesaplaması 

yapılacaktır. Ancak tecil olunan kamu alacağı gecikme zammı uygulanmayan bir alacak olursa, 

söz konusu alacak için ödenmiş olan tecil faizi iade veya mahsup edilmeyecektir (Çelik, 

2018:181). 

 

3.3. Özel Bir Tecil Uygulaması: “Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının 

Tecili” 

 

18.05.2017 tarih ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı 

Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un5 7. 

maddesiyle, 6183 sayılı Kanun’a vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili başlıklı 48/A 

maddesi eklenmiştir. Bu madde vadesi gelen alacaklara uygulanmak üzere 01.01.2018 

tarihinden itibaren yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.  01.01.2018 tarihinden itibaren 

uygulanmaya başlayan bu düzenlemeyle, “düzenli vergi ödemelerini gerçekleştiren mükellefler 

belirli şartlar altında, vergi borçlarını ödemeleri kendilerini çok zor duruma düşürecekse 

borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve birtakım şartları taşımak koşuluyla, vadesi bir yılı 

geçmemiş vergi borçları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 36 ayı geçmemek üzere faiz ve 

teminat alınarak tecil olunabilir”. Söz konusu şartlar şunlardır: 

- “Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle, ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle 

yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması, 

- Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde 

vermiş olması, 

- Başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi 

olmasına rağmen ödenememiş olmasıdır”.  

Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili uygulamasında mükellefin borçlarının 

toplamı 500.000 TL’lik eşiği aşmaması durumunda teminat göstermesine gerek yoktur. Bu 

tutarın yani 500.000 TL üzerindeki amme alacaklarının tecil edilmesinde teminat şartı 

aranmaktadır. Bu durumda teminat tutarı 500.000 TL’yi aşan kısmın %25’i olarak kabul 

edilmektedir. Ayrıca normal tecilden yararlanan bir mükellef de bu özel tecilden yararlanabilir. 

Tecil faiz oranı bu özel durumda da aylık %1, yıllık %12’dir. Bu kapsamda tecil kurumu, zor 

şartlar altındaki mükellefe devlet tarafından belirli şartlarda vade tanınması yani bir anlamda 

kredi imkânı tanıması ve bunun karşılığında faiz alması süreci olarak da anlaşılabilir. 

Vergiye gönüllü uyumun sağlanması amacıyla getirilen bu düzenleme, bazı şartların 

gerçekleşmesi halinde, kamu borçlusunun içinde bulunacağı zor durumun etkilerinin 

azaltılması amacıyla uygulanmaktadır. Kanundaki düzenlemeye göre, kamu borcunun 

 
5 3.6.2017 tarihli ve 30085 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
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vadesinde ödenmesi, haciz işlemlerinin başlatılması ya da haciz edilmiş malların satılarak 

paraya çevrilmesi sonucu kamu borçlusunun çok zor duruma düşeceğine yönelik bir durum 

ortaya çıktığında bu borçlar tecil edilebilecektir. Genel tecil hükümlerinin yanında, başvuru 

tarihi itibariyle 3 yıllık bir vergi mükellefiyetinin olması, geriye dönük 3 yıl boyunca tüm vergi 

beyannamelerinin zamanında verilmiş olması ve tecil edilmek istenilen borçların vadesinin 1 

yılı geçmemiş olması gerekmektedir.  

Böylece tüm mükellefler için getirilen sınırlı bir tecil uygulamasının yanında, vergi 

ödevlerini süresinde yerine getiren ancak zor duruma düşen mükellefler için ayrı tecil 

kolaylıkları sağlanmaktadır. Bu tecil yönteminin genel tecil yönteminin aksine, mükellef odaklı 

amaçlarla getirilmiş bir düzenleme olduğunu söyleyebilmek mümkündür (Çitil, 2019:57). Bu 

amacın bir sonucu olarak, söz konusu düzenlemeyle borçlu mükelleflere genel tecil 

uygulamasından daha iyi koşullara sahip borç taksitlendirme yapılabilmesi söz konusudur. 

Sonuç olarak genel tecil ve özelleştirilmiş tecil uygulamasının mükelleflere sağladığı 

kolaylıkların karşılaştırılması aşağıdaki tabloda ifade edilmektedir. 

Tablo 1: Genel Tecil ve Özelleştirilmiş Tecil Uygulamasının Karşılaştırılması 

 

Temel 

Başlıklar 
Genel Tecil (48.md) Özelleştirilmiş Tecil (48/A md.) 

Tecil Vadesi 36 ay Çok zor durum derecesine göre 60 ay 

Teminat 

Oranları 

Borcun 50 bin TL’yi aşan 

kısmın %50’si 

Borcun 500 bin TL’yi aşan kısmın %25’i 

Tecil Faizi Kanunda belirtilen tecil 

faiz oranı 

Tecil faiz oranlarının çok zor durum derecesine 

ve vadeye göre 0,75 ile 0,005’i arasında 

değişen azaltılmış faiz oranları  

Çok Zor 

Durum Şartı 

İdarece tespit Belirlenen rasyolara (nakit, likidite ve kaldıraç 

oranları) göre tespit 

Çok Zor 

Durum 

Derecesi 

Sayısal bir dereceden 

ziyade idarece takdir 

kullanılması 

Çok zor durumda olan mükelleflerin kaldıraç 

ve likidite oranlarının toplanması ile tespiti 

Kaynak: Çolak, 2019. 

Tablodan da görüleceği üzere, özelleştirilmiş tecil uygulaması ile kamu borçlusunun 

somut belgelendirme koşullarına bağlı, daha düşük teminat oranları, ciddi miktarlarda 

azaltılmış tecil faiz oranları ve artan ödeme vadeleri ile önemli esneklik sağlanmaktadır.  

 

3.4. Vergiye Gönüllü Uyum Kapsamında Tecil Faizinin Değerlendirilmesi 

 

6183 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler, gelir 

vergisi ile diğer kişisel vergiler ve her türlü vergi ve para cezaları, gelir vergisinin matrahının 

hesaplanmasında gider olarak kabul edilmemektedir6. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre de, 

6183 Sayılı Kanun kapsamında; cezalar, gecikme zamları ve faizleri kurum kazancının 

tespitinde indirilecek gider olarak değerlendirilememektedir7. Kanuni düzenlemeler bu şekilde 

olmakla birlikte, tecil faizinin taşıdığı özellikler bakımından gider olarak indirilememesi 

tartışmaya açık bir durumdur.  

Tecil faizinin gider olarak yazılamamasının doğru bir yaklaşım olduğunu savunanlara 

göre, tecil faizi kavramında kamu alacağının tahsilinin idare tarafından ertelenmesi dolayısıyla 

 
6 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, md.90. 10700 Sayılı ve 6.1.1961 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
7 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu md.11. 26205 Sayılı ve 21.06.2006 Tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. 
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devlete ait olan maddi bir kaynağın mükellef tarafından kullanılması söz konusudur. Bu 

bakımdan bu durumda herhangi bir yaptırıma başvurulmaması, idareye ciddi boyutlarda maddi 

kayıplar yaşatabilecektir. Bu durumun önüne geçilmesi ve idarenin maddi kaybının 

önlenebilmesi için, mükellefe tecil faizi için başvuru yaptığı tarihten ödeme tarihine kadar bu 

faiz uygulanmaktadır (Gerçek, 2018:7). 

Tecil faizinin gider olarak yazılamamasının doğru bir yaklaşım olmadığını savunanlara 

göre ise, tecil faizi cezai bir mahiyette olmayıp, idarenin önceden haberi olduğu ve izin vermek 

kaydıyla belli bir kamu alacağının gecikmiş şekilde ödenmesi ile ortaya çıkan kamu zararının 

bertaraf edilmesi için mükellef tarafından ödenen bir değerdir. Aynı zamanda tecil faizi 

düzenlemesi, zor durum nedeniyle uygulama alanı bulması ve bu nedenle gecikme zam ve 

faizinden ayrılmakta, teminat gösterilerek yapılması ve kamu alacağının ödenmesini sağlaması 

bakımdan, tecil işlemi uygun görülen kamu borçlusuna yansıtılan bu faizin gider olarak 

indirilememesi mükellef odaklı hizmet anlayışı kapsamında doğru bir yaklaşım değildir 

(Arıkan, 2004:27).  

Tecil uygulamasında, şartları taşıyan mükellef nezdinde devletin uygun gördüğü ve izni 

kapsamında mükelleflere tanıdığı kredi için faiz alınmaktadır. Bu bakımdan tecil faizi cezai bir 

unsur taşımadığından, söz konusu uygulama bir finansman olayı olup, tecil faizinin finansman 

gideri niteliği ağır basmaktadır (Maç, 2020, sy.).  

Tecil faizlerinin kanunen kabul edilmeyen giderler dâhilinde olması kamu borçluları 

bakımından cezalandırıcı etki yapmakta, böylelikle onların vergiye gönüllü uyumunu azaltıcı 

bir etki oluşturmaktadır. Zira gecikme zammı ve gecikme faizi, devletin koyduğu kurallara 

uyulmaması sonucunda alındığı için cezai müeyyide olarak kabul edilmektedir. Ancak tecil 

işleminde devletin kabulü ve onayı söz konusudur. Bu anlamda tecil faizi, gecikme zammı ve 

gecikme faizine göre olumlu şartlar altında gerçekleşmekte ve cezai anlamda değil de 

kolaylaştırma anlamında düşünülmektedir. Burada mükelleflere bir anlamda finansman 

kolaylığı sağlama durumu söz konusudur. Dolayısıyla da tecil faizinin finansman gideri niteliği 

taşıdığı anlaşılmaktadır. Devlet kamu alacağını garanti altına almak için tecil işlemini araç 

olarak kullanmakta ve alacağını elde etmek için mükelleflerine ödeme kolaylığı sağlamakta, bir 

nevi faiz karşılığında finansman kredisi kullandırmaktadır. Tecil faizinin kanunen kabul 

edilmeyen giderler arasından çıkarılıp kanunen kabul edilen giderler arasına alınması, 

mükelleflerin vergiye gönüllü uyum düzeyinin artırılması açısından önemlidir. Tecil faizini 

gider yazma imkanına kavuşacak olan mükellefler vergilerini ödemek için iyi bir motivasyon 

kaynağına kavuşmuş olacaklardır. Zira bu durum vergi planlaması yapma ve dolayısıyla vergi 

yükünü azaltma anlamında da değerlendirilebilecektir. Devletin mükellef odaklı 

uygulamalarını genişletmesi, vergi borcunu ödeyemeyeceğini düşünerek vergi kaçırma 

eğilimine giren mükellefleri olumlu etkileyebilir. Bir mükellef vergi yükünün etkisiyle vergi 

kaçırarak risk primini artırmak yerine, devlet tarafından sağlanan kolaylıklar kapsamında 

vergiye uyum sağlamaya çalışabilir. Nitekim vergisini ödeyememe durumunda tecil 

kurumundan faydalanma ihtimalinin olduğunu bilir. 

 

 

SONUÇ 

Mükellefler, ekonomik işlemlerini gerçekleştirirken devlete karşı olan mali 

yükümlülüklerini yerine getirmede çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu 

bakımdan kamu borçlusuna borcunu ödemede kolaylıklar sağlaması, kamu alacağının 

güvenceye alınması, devletin gelir kaynaklarının kurutulmaması gibi amaçlarla denge 

sağlanmaya çalışılması esaslarına dayanan tecil uygulamasının kanun gerekçesi incelendiğinde, 
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kamu borçlusu lehine bir düzenleme olduğu ifade edilebilir. Bu bağlamda da, tecil 

düzenlemesinin tahsilâtın devamlılığını gerçekleştirecek biçimde mükelleflere ödeme kolaylığı 

sağlaması özelliğiyle, mükelleflerin gönüllü uyumunu artıran bir uygulama olduğunu 

söyleyebilmek mümkündür. Bu noktada, kamu alacaklarının tecil edilmesi gibi önemli 

uygulama alanlarında bu haktan yararlanacak veya yararlanamayacak mükellefleri belirlemede 

idarenin takdir yetkisinin çerçevesinin iyi belirlenmiş olması gerekmektedir.  

Kamu alacaklısı ile kamu borçlusu arasındaki çıkar dengesinin sağlanması amacıyla bir 

taraftan kamu kaynağının korunması, diğer taraftan zor durumda olan kamu borçlusunun 

ekonomik anlamda rahatlaması kapsamında uygulanan tecil düzenlemesinin, vergiye gönüllü 

uyumun sağlanmasında etkileri olan bir müessese olduğunu söyleyebilmek mümkündür. 

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, genel tecil düzenlemelerine göre, kamu 

borçlusunun somut belgelendirme koşullarına bağlı olarak, daha düşük teminat oranları, ciddi 

miktarlarda azaltılmış tecil faiz oranları ve artan ödeme vadeleri ile önemli esneklik sağlayan 

özelleştirilmiş tecil uygulaması mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırıcı etkiye sahip 

olsa da, hem genel tecil uygulamasında hem de özelleştirilmiş tecil uygulamasında belli 

oranlarda tecil faizinin alınması ve bu bedelin indirilemeyecek giderler dâhilinde olması 

mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu azaltıcı etki yapmaktadır. Bu doğrultuda, mükelleflerin 

vergiye gönüllü uyumun sağlanması ve mükellef odaklı hizmet anlayışı açısından gerekli 

düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir.   
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DOĞU AKDENİZ’DE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE VE KITA 

SAHANLIĞINA İLİŞKİN YUNANİSTAN’IN TEZLERİ 

 

Arş. Gör. Mustafa Ünal 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 

Özet 

 Türkiye ve Yunanistan arasından tarih boyunca farklı nitelikte sorunlar olmuştur. Son 

zamanlarda ise bu iki devlet, Ege Denizi’ndekine benzer biçimde, Doğu Akdeniz’de kıta 

sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge paylaşımı nedeniyle sorun yaşamaktadır. “Verimli hilal” 

olarak nitelendirilen, Doğu Akdeniz’de var olduğu düşünülen bir buçuk trilyon dolara karşılık 

gelen doğal kaynak zenginliği bu sorunun çözümünü zorlaştırırken, Yunanistan’ın Doğu 

Akdeniz’de Türkiye’ye çok yakın mesafede, “yanlış tarafta” bulunan Girit, Rodos, Kaşot, 

Kerpe ve Meis adalarının mevcudiyeti de sorunun temelini teşkil etmiştir. Yunanistan bu adalar 

üzerinden kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge ile ilgili tezler üretmektedir. Bu tezler, 

adaların tam kıta sahanlığına ve münhasır ekonomik bölgeye sahip olma hakkı, adalar ile 

Türkiye anakarası arasında eşit uzaklık prensibine uygun sınırlama yapılması, Yunan adalarının 

en yakın olanı ile Türkiye arasında sınırlandırma yapılması, siyasal ve ülkesel bütünlük ilkesi 

gereğince Yunanistan’ın adaları ile kara ülkesi arasına bir başka devletin yetki alanının 

girmemesi biçiminde dört farklı başlık altında incelenebilir.  

Yunanistan’ın ileri sürmüş olduğu tezlerde genel olarak, Türkiye’ye imzalamamış olduğu 

anlaşmaların hükümlerini uygulatmaya çalıştığı ve bu anlaşmaların da sınırlandırmaya yönelik 

düzenlemelerini göz ardı ederek, adalara yetki tanıyan genel hükümlerini öne sürdüğü 

görülmektedir. Bununla birlikte sınırlandırmaya yönelik düzenlemeleri öne sürdüğü tezlerinde 

ise, sınırlandırmaya istisna teşkil eden özel durumları göz ardı ettiği, sınırlandırma 

anlaşmasında dikkate alınması gereken hakkaniyete uygun ilkeleri göz önünde bulundurmadığı 

görülmektedir. Son iddiası olan ülkesel ve siyasal bütünlük ilkesinde ise öncelikle kendisinin 

bir kara ülkesi varlığına rağmen takım ada olarak kabul edilmesini istemiştir. Bu durumun 

mümkün olmaması ile ise, bu ilkeyi öne sürmüştür. Ancak, deniz yetki alanlarının 

sınırlandırılmasında böyle bir ilkeye ayrıca yer verilmiş değildir ve Yunanistan yine diğer 

tezlerinde olduğu gibi bu tezinde de, kara ülkesi ile adalar arasında deniz alanı bulunmasına 

rağmen, hakkaniyet ilkelerine aykırı hareket etmektedir. 
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 Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Kıta Sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, 

Deniz Yetki Alanları, Sınırlandırma. 

GİRİŞ 

 Dünyanın birçok yerinde deniz yetki alanları üzerinde devletler arasında uyuşmazlıklar 

oluşmuş ve farklı şekilde çözüm yollarına gidilmiştir. Bu uyuşmazlık oluşan yerlerden biri de 

Doğu Akdeniz olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihten günümüze kadar gerek stratejik olarak 

gerek politik olarak önem arz etmiş olan bu bölge son yıllarda ekonomik anlamda dikkatleri 

üzerine çekmiştir. Ciddi oranda doğal kaynaklar ihtiva ettiği düşünülen bölgede deniz yetki 

alanlarını sınırlandıran anlaşmalar yapılamamış ve devletler arasında ileri sürdükleri tezler 

bakımından çatışmalar mevcuttur. Doğu Akdeniz’deki bu uyuşmazlığın birden fazla tarafı 

olmasına rağmen, asıl sorun temelde Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye 

arasında oluşmuştur. Bu hususta devletler arasında nihaî bir çözüme varılamamış, sorun 

güncelliğini korumaya devam etmektedir. 

 Doğu Akdeniz deniz yetki alanları sınırlandırması hususunda Yunanistan, Türkiye’ye 

karşı Ege Denizi için öne sürmüş olduğu tezlerle doğru orantılı bir şekilde hareket etmektedir. 

Bu doğrultuda Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de ileri sürdüğü tezler, adaların tam kıta 

sahanlığına ve münhasır ekonomik bölgeye sahip olma hakkı, adalar ile Türkiye anakarası 

arasında eşit uzaklık prensibine uygun sınırlama yapılması, Yunan adalarının en yakın olanı ile 

Türkiye arasında sınırlandırma yapılması, siyasal ve ülkesel bütünlük ilkesi gereğince 

Yunanistan’ın adaları ile kara ülkesi arasına bir başka devletin yetki alanının girmemesi 

biçiminde dört farklı başlık altında incelenebilir. 

I. Doğu Akdeniz’in Coğrafi Konumu ve Önemi 

 Afrika, Asya ve Avrupa kıtaları arasında uzanan yarı kapalı bir deniz olan Akdeniz Batı, 

Doğu ve Orta olmak üzere üç büyük bölgeye ayrılmaktadır. Batı Akdeniz, Cebelitarık ile Malta 

adası arasını; Orta Akdeniz Malta adası ile 27. boylam arasında kalan bölgeyi, Doğu Akdeniz 

ise 27. boylamın doğusunda olan bölgeyi ifade etmektedir. Doğu Akdeniz’de bulunan ülkeler; 

Türkiye, Yunanistan, Suriye, Mısır, Filistin, Lübnan, İsrail, KKTC ve GKRY olarak 

sayılmaktadır.1 Ancak özellikle Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölge alanlarıyla ilgili 

olarak Libya’nın da bu ülkeler kadar alakadar olduğu ifade edilebilir.2 

 
1
  Seçil Nergiz Karaman Engür, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Balıkçılık Hakları (Ankara: 

Adalet Yayınevi, 2018), 178. 
2
  Dursun Yıldız ve Doğan Yaşar, Doğu Akdeniz’de Küresel Satranç (İstanbul: Truva Yayınları, 2012), 18; 

Mustafa Koç, “Uluslararası Hukukta Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Gelişmeleri ve Türkiye’nin Deniz 

Alanlarının Sınırlandırılması”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006, 271. 
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 Türkiye bakımından Ege ile Akdeniz’i birbirinden ayıran bağlayıcı bir belge 

mevcut değildir ve Yunanistan ile Ege’de olan çekişme Doğu Akdeniz’de de mevcuttur. Doğu 

Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığına yönelik sınırlandırmalar üç bölgeye 

ayrılarak ele alınabilir. Bunlar Türkiye ile KKTC arasında, Türkiye, Suriye, KKTC arasında ve 

Türkiye, KKTC, GKRY, Yunanistan ve Mısır arasındaki bölgelerdir.3 

 Doğu Akdeniz politik ve güvenlik gibi sebeplerden ötürü tarihten bu yana büyük önem 

arz etmiş ve devletlerin hakimiyet altına almaya çalıştıkları bir alan olagelmiştir.4 Bugün de 

birçok tarihçi ve yazar tarafından “verimli hilal” olarak adlandırılan Doğu Akdeniz’de5 son 

yıllarda 450 milyar dolarlık petrol rezervi bulunduğunun iddia edilmesi ve Mısır ile İsrail 

tarafından önemli keşiflerin de yapılmış olması dolayısıyla bu bölgenin önemi daha da 

artmıştır.6 Kıbrıs adasının etrafındaki toplam enerji kaynağının 1.5 trilyon dolara tekabül ettiği 

de iddia edilmektedir.7 

 Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye yönelik anlaşmalar 

yaparak, deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ise çok zor bir meseledir. Doğu Akdeniz’de 

birden fazla devletin kıyısı mevcuttur ve bu ülkeler arasında tarihten gelen çeşitli anlaşmazlıklar 

vardır. Bununla birlikte Suriye, Lübnan, Libya gibi kendi içinde karışıklıklar olan devletlerin 

de olması, bu bölgede anlaşma yapabilme imkanını sınırlandırmaktadır.8 Tüm bunlara rağmen 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de yok sayarak, 2004 yılında 

yalnız başına münhasır ekonomik bölge ilanı yoluna gitmiştir.9 Bu tarihten sonra Doğu Akdeniz 

üzerindeki deniz alanı sınırlandırmaları çok daha fazla tartışma konusu olmuştur. 

 
3
  Yusuf Aksar, “Uluslararası Hukukta Deniz Alanlarının Sınırlandırılması: Doğu Akdeniz Uyuşmazlığı” 23. 

Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2, 2012, 227; Karaman Engür, Balıkçılık Hakları, 179; Atilla Sandıklı, 

Türkan Budak ve Bekir Ünal, Doğu Akdeniz'de Enerji Keşifleri ve Türkiye, (Ankara: Bilgesam Yayınları, 

2013), 17, 18. 
4
  Yıldız ve Yaşar, Küresel Satranç, 38 vd.; Ali Erdem, “Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge 

Uyuşmazlığı; Türkiye”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harp Akademileri, 2014, 20. 
5
  Cihat Yaycı, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye”, Bilge Strateji 4, 

no. 6, 2012, 2; Sami Doğru, “Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon Kaynakları ve Uluslararası Hukuka Göre 

Bölgedeki Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge Alanlarının Sınırlandırılması”, TBB Dergisi, no. 119, 

2015, 505. 
6
  Necdet Pamir, Doğu Akdeniz Kıta Sahanlığı ve Türkiye’nin Stratejisi, (Ankara: Başkent Üniversitesi Stratejik 

Araştırmalar Merkezi, 2007), http://sam.baskent.edu.tr/panel/kitasahanligi.pdf, 14. 
7
  Sandıklı, Budak ve Ünal, Enerji Keşifleri, 7; Doğu Akdeniz’de yer alan enerji kaynakları için bkz. Hasan 

Sencer Peker, Kübra Öztürk Oktay, Yavuz Şensoy, “Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları ve Enerji 

Kaynakları Çerçevesinde Türkiye’nin Enerji Güvenliği”, Güvenlik Bilimleri Dergisi 8, no. 1, 2019, 94, 95; 

Doğru, “Hidrokarbon”, 509. 
8
  Aksar, “Doğu Akdeniz Uyuşmazlığı”, 226, 227. 

9
  Sandıklı, Budak ve Ünal, Enerji Keşifleri, 17. 

http://sam.baskent.edu.tr/panel/kitasahanligi.pdf
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II. Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’de Kıta Sahanlığına ve Münhasır 

Ekonomik Bölgeye İlişkin Tezleri 

1- Kıta Sahanlığına İlişkin Tezleri 

 

Doğu Akdeniz’deki Yunan Adalarının Türkiye’ye yakınlığını gösteren harita.  

Türkiye’nin taraf olmadığı BMDHS’ni 1995 tarihinde imzalamış olan Yunanistan, 

Türkiye’ye karşı bu sözleşmeye de uygun olduğunu düşündüğü tezlerini iddia etmektedir.10 

Yunanistan, Doğu Akdeniz’de Girit, Rodos, Kaşot, Kerpe ve Meis adalarının bulunduğu hattı 

esas alarak burada bir kıyı oluşturmaya çalışmakta ve Türkiye ile Rodos adası arasındaki kıta 

sahanlığı sınırını, en doğuda bulunan Ege adalarıyla Türkiye arasında çizmektedir.11 Özellikle 

Meis adası üzerinden Yunanistan Ege’de ileri sürdüğü tezlerini Doğu Akdeniz üzerine 

taşımaktadır.12 Bu nedenle Yunanistan’ın kıta sahanlığına ilişkin tezleri Doğu Akdeniz’deki 

adaları göz önüne alınarak Ege Denizi’ndeki adalarla ilgili tezlerine benzer biçimde farklı 

başlıklar altında incelenebilir. Nitekim Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır arasında yapılan 

 
10

  İbrahim Özbilenler, “Uluslararası Deniz Hukuku Bağlamında Doğu Akdeniz Münhasır Ekonomik Bölge 

Uyuşmazlığı” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015, 46. 
11

  Selami Kuran, Uluslararası Deniz Hukuku (İstanbul: Beta Yayınevi, 2016), 269; Aksar, “Doğu Akdeniz 

Uyuşmazlığı”, 231; Sertaç Hami Başeren, Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı (İstanbul: Türk 

Deniz Araştırmaları Vakfı Yayınları, 2010), 6; Karaman Engür, Balıkçılık Hakları, 182. 
12

  A. Oğuz Çelikkol, Sibel Karabel, “Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Denizden Kaynaklanan Uluslararası 

Sorunlar”, Bilge Strateji, 9, no. 16, 2017, 19. 
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anlaşma neticesinde Türkiye’nin vermiş olduğu notaya karşılık olarak, Yunanistan vermiş 

olduğu notada bu durumu belirtmiştir. Bu notada Yunanistan, Türkiye’ye en yakın noktada 

bulunan Meis adasına ve diğer adalara tam kıta sahanlığı hakkının verilmesini ve Türkiye 

anakarası ile buraya en yakın olan ada arasında orta hat prensibi doğrultusunda sınırlandırma 

yapılıp adalarla Yunanistan anakarasının bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirtmiştir.13 

Bu durum Yunanistan’ın Ege Denizi çerçevesindeki tezleriyle paralellik göstermektedir. Ayrıca 

mezkur adalardan yalnızca Meis adası özelinde Türkiye ile İtalya arasında “Anadolu Sahilleri 

ile Meis Adası Arasındaki Ada ve Adacıklar ile Bodrum Körfezi Karşısındaki Adanın Ciheti 

Aidiyeti Hakkındaki İltifatname” başlıklı, karasularına ilişkin yapılmış olan bir anlaşma 

mevcuttur. Yunanistan’ın İtalya’ya halef olarak bu anlaşmadaki şartlara uyması 

gerekmektedir.14 Ayrıca Meis adasının Türkiye’ye Doğu Akdeniz’de en yakın Yunan adası 

olması münasebetiyle Yunanistan açısından önemi büyüktür. Ancak bu adanın yüzölçümü 4 

milkare olup, nüfusu 400 civarındadır ve kendine ait bir ekonomik yaşamı da bulunmamaktadır. 

Uluslararası yargı kararları açısından da önem arz eden herhangi bir özelliği bulunmayan Meis 

adasına yukarıda bahsettiğimiz ilkeler doğrultusunda, tanınacak 6 millik karasuyu haricinde, 

herhangi bir kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge tanınmamalıdır.15 Ancak Yunanistan 

Meis’in güneyinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı adına araştırma yapan Malene 

Ostervold isimli Norveç’e ait olan gemiye müdahalede bulunmuş ve geminin Atina’dan bilgi 

istemesi üzerine Meis adasının batısında yapılacak olan her araştırma için Atina’dan izin 

istenmesi gerektiği bildirilmiştir.16 Dolayısıyla Yunanistan kendi tezleri doğrultusunda hareket 

etmeye devam etmektedir. Bununla birlikte Yunanistan, Meis adasının güneyinde kıta sahanlığı 

araştırması yapmak amacıyla Türkiye’den izin istemiştir. Bu durum da açıkçası Yunanistan’ın 

da tezlerinin tam anlamıyla haklılığına olan inancının ne ölçüde olduğunu Türkiye’nin lehine 

gösteren bir vakadır.17 

 
13

  Mehmet Akif Kütükçü, İslam Safa Kaya, “Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Petrol ve Doğalgaz 

Kaynakları ile Türkiye’nin Hukuki Durumu”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 6, no. 2/1, 2016, 

89; Başeren, Doğu Akdeniz, 7; Yaycı, “Doğu Akdeniz”, 19; Adnan Önder, “Türk Yunan İlişkileri (Kıta 

Sahanlığı Meselesi)”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2008, 80. 
14

  Erdem, “Doğu Akdeniz’de”, 89; Koç, “Deniz Alanlarının Sınırlandırılması”, 276; Aksar, “Doğu Akdeniz 

Uyuşmazlığı”, 233; Murat Uğur, “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge 

Sınırlarının Belirlenmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2006, 34, 35; Şenay Kaya, 

“Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Doğu Akdeniz Sorunları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Ankara, 2007, 33. 
15

  Koç, “Deniz Alanlarının Sınırlandırılması”, 276, 277. 
16

  Halis Balcıoğlu, “Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlıkları Kapsamında Doğu Akdeniz’de Durum 

Değerlendirmesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2016, 123. 
17

 Sertaç Hami Başaran, Doğu Akdeniz Kıta Sahanlığı ve Türkiye’nin Stratejisi, (Ankara: Başkent Üniversitesi 

Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2007), 26, http://sam.baskent.edu.tr/panel/kitasahanligi.pdf. 

http://sam.baskent.edu.tr/panel/kitasahanligi.pdf
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Doğu Akdeniz’de bulunan diğer adalar da Ege Denizi’ndeki adalara benzemektedir 

ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki uyuşmazlık hususları hemen hemen aynı niteliktedir. 

Dolayısıyla Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın hareket tarzının nasıl olacağına ilişkin başta Ege 

denizi özelinde şekillenmiş olan aşağıdaki tezleri incelenecektir. 

 

 

Meis Adası’nın Türkiye’ye yakınlığını gösteren harita. 

 a) Tam Kıta Sahanlığı Hakkı 

 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 1. maddesinde kıta sahanlığı terimi 

açıklandıktan sonra bu terimin adalar için de, kıyılarına bitişik benzer nitelikte sualtı alanlarında 

deniz yatağı ve toprak altını ifade etmek amacıyla kullanılacağı düzenlenmiştir.18 Aynı 

sözleşmenin ikinci maddesinde ise kıta sahanlığına ilişkin devletlerin egemen hakları ve bu 

alanın ilana bağlı olmaksızın kıyı devletlerine ait olduğu düzenlenmiştir.19 Yunanistan 1974 

tarihli notasından itibaren, bahsi geçen bu iki maddeyi esas alarak adalar için kıta ülkesindekine 

benzer biçimde tam kıta sahanlığının öngörüldüğünü dolayısıyla adaların bu hakka sahip 

olduğunu savunmaktadır.20 Yunanistan bu tezi doğrultusunda bir yasa da çıkarmıştır.21 

 
18

  1958 CKSS, m. 1, akt. Kuran, Deniz Hukuku, 326. 
19

  1958 CKSS, m. 2. 
20

  Kuran, Deniz Hukuku, 234; Aksar, “Doğu Akdeniz Uyuşmazlığı”, 232; Önder, “Türk Yunan”, 82; Nurser 

Gökdemir Işık, “Kıta Sahanlığı Hukuki Rejimi ve Ege Sorunu”, Yayımlanmamış Doktor Tezi, İzmir, 2009, 

196. 
21

  Başeren, Doğu Akdeniz, 6. 
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 Yunanistan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 1 Kasım 1973 tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlandığı üzere petrol arama izni verilmiş olduğu ilan edilen deniz yatağı 

alanlarının çoğunluğunun kendi adaları olan, Limni, Semadirek, Midilli, Bozbaba, Sakız, İpsara 

ve Antiipsara’ya ait olduğuna yönelik iddiasını savunmaktadır. Bu tezi bağlamında, Yunanistan 

kıta sahanlığı alanlarındaki egemen haklarını kullandığını ve bu doğrultuda 1961’den beri 

mezkur adaların batı kısmında yani Türk Resmi Gazete’sinde belirtilen bölgede petrol arama 

izni verdiğini ifade etmiştir.22 Yunanistan bu iddiasıyla adalara da, kara ülkesi gibi tam kıta 

sahanlığı hakkının verilmesi gerektiği tezini savunmuş ve bu doğrultuda kendinin bu alanlar 

üzerinde münhasır yetkilerinin olduğunu ifade etmiştir. 

 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. maddesinde ise kıyıları karşılıklı veya 

yandaş olan devletler arasında kıta sahanlığının tespitinin, bu devletler arasında yapılacak olan 

bir anlaşma ile gerçekleştirileceği eğer anlaşma ile tespit edilemezse yukarıda bahsedilmiş olan 

eşit uzaklık – özel şartlar ilkeleri doğrultusunda kıta sahanlığının tespiti yoluna gidilmesi 

gerektiği ifade edilmiştir.23 Dolayısıyla Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin ilk maddesinin 

genel anlamda kıta sahanlığını tarif ettiği ancak 6. maddede ise özel bir durumdan bahsedildiği 

görülmektedir. Uluslararası anlaşmalarda yer alan, münhasır ekonomik bölge, karasuları ve kıta 

sahanlığına ilişkin genel nitelikteki hükümler mutlak bir özellik arz etmezler. Bir başka devletin 

hakları söz konusu olduğunda genel nitelikteki bu hükümler sınırlandırılabilir ve bu durumlar 

için ayrı sınırlandırıcı mahiyette hükümler düzenlenir. Bu bağlamda 6. madde ilk maddeye göre 

daha özel bir düzenleme olup, kıyıları karşılıklı veya yandaş devletler arasında bu maddenin 

uygulanması gerekmektedir. Nitekim Adalet Divanı, 1969 tarihli Kuzey Denizi Kıta 

Sahanlığına ilişkin bir davada bu görüşü ifade etmiştir.24 

 1982 BMDHS’nin 76. maddesinde de kıta sahanlığının mahiyeti belirlenmiş ancak aynı 

maddenin 10. fıkrasında bu madde hükümlerinin kıyıları karşılıklı veya yandaş olan devletler 

arasındaki kıta sahanlığının sınırlandırılması sorununa engel olmayacağı belirtilmiştir. Kıyıları 

karşılıklı veya yandaş olan devletler için aynı sözleşmenin 83. maddesinde özel bir düzenleme 

yapılmıştır. Bu düzenlemede kıyıları karşılıklı veya yandaş olan devletlerin Adalet Divanı 

Statüsü’nün 38. maddesi doğrultusunda aralarında bir anlaşma yaparak kıta sahanlığı sınırlarını 

belirleyecekleri belirtilmiştir.25 

 
22

  Önder, “Türk Yunan”, 83; Gökdemir Işık, “Kıta Sahanlığı”, 196. 
23

  1958 CKSS, m. 6. 
24

  Kuran, Deniz Hukuku, 234. 
25

  BMDHS, m. 76, 83 akt. Enver Bozkurt, Milletlerarası Hukuk Mevzuatı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2014. 
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 Sınırlandırmaya ilişkin durum bu şekilde olmakla birlikte adalar için de her 

durumda kendilerine ait kıta sahanlığına sahip olacaklarının ifade edilmesi doğru 

görülmemektedir. Öncelikle, uluslararası anlaşmaların genel hüküm ifade eden 

düzenlemelerinin mutlak olarak kabul edilmeyeceği, bunların istisnalarının olabileceği ifade 

edilmiştir. Dolayısıyla 1958’deki sözleşmenin 1. maddesi ve 1982’deki sözleşmenin 121. 

maddesinde, adaların kıta sahanlığına sahip olacaklarına ilişkin düzenlemeler her durum ve 

şartta uygulanması gereken mutlak bir anlam ifade etmeyip, belirli şartlar doğrultusunda 

değişiklik gösterebilir. Uluslararası uygulamada adalara kimi zaman kısmi bir etki tanınırken 

kimi zaman hiç etki tanınmadığı da olmuştur. Bir adanın kendine ait bir deniz alanından 

bahsedilirken, adanın coğrafi durumu, büyüklüğü, nüfusu, sosyal ve ekonomik durumu gibi 

özellikleri göz önüne alınmalıdır.26 

 b) Eşit uzaklık İlkesi 

 Yunanistan’ın adaların tam kıta sahanlığına sahip olması tezinin ardından yine adaların 

kıta sahanlığı ile ilgili olarak eşit uzaklık ilkesi çerçevesinde ileri sürdüğü bir tezi mevcuttur. 

Yani tam kıta sahasına sahip olan adalar ile Türkiye kara ülkesi arasında eşit bir şekilde kıta 

sahanlığı paylaşımı yapılması gerekmektedir. Buna göre, 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı 

Sözleşmesi’nin 6. maddesinde taraflar arasında bir anlaşma olmadığı ve özel şartların da farklı 

bir durumu öngörmediği hallerde, kıta sahanlığının sınırlarının eşit uzaklık ilkesine göre 

belirlenmesinin gerekliliği düzenlenmiştir.27 Dolayısıyla Türkiye ve Yunanistan devletleri 

arasında kıta sahanlığına ilişkin herhangi bir anlaşma olmaması nedeniyle devletler arasında 

kıta sahanlığı eşit uzaklık ilkesine göre belirlenmelidir. Yunanistan eşit uzaklık ilkesinin 

uluslararası bir örf ve adet kuralı olduğunu dolayısıyla kıta sahanlığının buna uygun şekilde 

düzenlenmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu doğrultuda, Yunanistan’ın Türkiye’ye en yakın 

olan adaları ile Türkiye arasında eşit uzaklık ilkelerine göre kıta sahanlığının sınırlandırılması 

gerekmektedir. Aynı doğrultuda Yunanistan sınırlama için orta hat esasına da 

dayanılabileceğini savunmaktadır.28 

 Türkiye 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne taraf değildir. Dolayısıyla bu 

sözleşme hükümlerinin Türkiye’ye uygulanması gerektiğini ifade etmek hukuken mümkün 

değildir. Eşit uzaklık ilkesi, 1969 tarihli bir kararında Uluslararası Adalet Divanı’nın da 

 
26

  Kuran, Deniz Hukuku, 234; Doğru, “Hidrokarbon”, 531, 532; Koç, “Deniz Alanlarının Sınırlandırılması”, 211. 
27

  1958 CKSS, m. 6. 
28

 Kuran, Deniz Hukuku, 235; Yeliz Yazan, “Türk-Yunan Ege Denizi Sorunlarının Avrupa Birliği Komisyonunun 

ve Parlamentosunun Bakış Açıları Çerçevesinde İncelenmesi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, no. 1, 2012, 197; Ünsal Kudu, “Türkiye-Yunanistan Karasuları 

Sorunu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009, 46. 
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belirttiği üzere, uygulanması zorunlu bir hukuk kuralı değil, yalnızca sınırlandırma 

hususunda uygulanması öngörülen çeşitli yöntemlerden biridir. Divan, bu kuralın doğrudan 

uygulanması halinde birçok durumda sorunların oluştuğunu dolayısıyla özel durumlar istisnası 

dikkate alınmadan her durumda doğrudan uygulanmaması gerektiğini belirtmiştir. Bu şekilde 

olan bir kuralın uluslararası bir örf ve adet kuralı niteliğinde olduğu da savunulamaz. 

Dolayısıyla Türkiye ve Yunanistan arasında sınırlandırmanın eşit uzaklık ilkesine göre 

yapılmasına dair Türkiye’nin bu noktalar bağlamında bir yükümlülüğü olduğundan 

bahsedilemez. Bununla birlikte yukarıda da bahsettiğimiz üzere eşit uzaklık ilkesinin, özel 

durumlar istisnası vardır ve bu istisnanın amacı hakkaniyete uygun ilkelerin uygulanarak bir 

sınırlandırma yapılabilmesidir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin kara ülkesine bu ölçüde yakın 

adaların yani “yanlış taraftaki adaların” varlığı ise özel durumlar istisnası kapsamında 

değerlendirilmesi gerekli bir husustur.29 Nitekim İngiltere - Fransa, Tunus - Libya ve Katar - 

Bahreyn arasındaki benzer uyuşmazlıklarda bu durum göz önüne alınmıştır.30 

 c) Yunan Adalarının En Yakın Olanı İle Türkiye Arasında Sınırlandırma 

Yapılması 

 Yunanistan’ın eşit uzaklık ilkesine göre kıta sahanlığının belirlenmesi gerekliliği tezinin 

ardından bir diğer tezi ise Yunanistan’ın adaları ile Türkiye arasındaki sınırlandırmanın 

Türkiye’ye en yakın olan ada ile Türkiye kıta ülkesi arasında yapılması gerektiğidir. Bu tez aynı 

zamanda eşit uzaklık ilkesi ile doğru orantılı ve birlikte ele alınabilecek olan bir iddiadır. Ege 

denizi için bu en doğudaki ada ile Türkiye arasında sınırlandırmanın yapılmasının gerekliliğini 

ifade ederken Doğu Akdeniz için bunu en yakın olan şeklinde ifade etmemiz yanlış 

olmayacaktır. Bu görüşe göre Türkiye kendine en yakın olan adanın ötesinde bir hak iddia 

edemez. Örneğin, Meis adası ile eşit uzaklık ilkesine göre belirlenecek olan kıta sahanlığı 

sınırlandırılması sonucunda, Türkiye’nin Meis adasının güneyinde herhangi bir hak iddia 

etmemesi gerekmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin kendisine en yakın olan Yunan adalarının 

ötesinde sismik araştırmalar yapması, bu alanların üzerinde ruhsat vermesi hukuka uygun 

değildir.31 

 Doğu Akdeniz’de Yunanistan’a ait adaların güneyinde Türkiye’ye kıta sahanlığı 

tanımamak Türkiye’nin, Akdeniz’de Yunan adalarının bulunduğu bölüm bakımından kıta 

sahanlığının neredeyse yok denecek düzeyde sınırlandırılması anlamına gelmektedir. Oysaki 

 
29

  Kudu, “Karasuları Sorunu”, 50, 51; Kuran, Deniz Hukuku, 235; Önder, “Türk Yunan”, 87. 
30

  Koç, “Deniz Alanlarının Sınırlandırılması”, 210, 211; Yaycı, “Doğu Akdeniz”, 20. 
31

  Kuran, Deniz Hukuku, 236; Aksar, “Doğu Akdeniz Uyuşmazlığı”, 232. 
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Türkiye kara ülkesinin denize bakan yüzü ile Doğu Akdeniz’deki Yunan adalarının denize 

bakan yüzleri arasında Türkiye lehine ciddi bir oran farkı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu durum 

hem 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesinde hem de 1982 BMDHS de öngörülen ilkelerle 

bağdaşmayan hakkaniyete aykırı bir sınırlamanın yapılması sonucunu doğurmaktadır.32 

 Adalet Divanı, Tunus ve Libya arasında 1982 tarihli bir kararında kıta sahanlığını 

belirlerken Tunus’un bir adasını göz önüne almamış, Kerkennah Takım adalarına ise yalnızca 

kısmi etki tanımıştır. Fransa İngiltere arasında Manş denizindeki kıta sahanlığı uyuşmazlığına 

ilişkin olarak, Hakem Mahkeme Fransa kıyılarına çok yakın konumda olan İngiliz adalarına 

kıta sahanlığı alanının tanınması durumunda Fransa’ya ait olacak olan kıta sahanlığının 

İngiltere’ye ait olması söz konusu olacağını belirterek taraf devletlerin kıyılarına göre bir kıta 

sahanlığı tanınması gerektiğini belirtmiştir. Bu davada İngiltere tıpkı Yunanistan gibi adalardan 

itibaren eşit uzaklık ilkesine uygun bir kıta sahanlığı sınırlandırması yapılmasını istemektedir. 

Ancak Hakem Mahkeme bu durumu uygun bulmayıp Fransa’nın talep etmiş olduğu gibi hakça 

ilkeler üzerine bir sınırlandırma yapılması gerekliliğini belirtmiştir.33 Burada hakça ilke olarak 

anakaralara öncelik verilmekte dolayısıyla coğrafyanın üstünlüğü34 prensibinin işletildiği 

görülmektedir.35 

 d) Siyasal ve Ülkesel Bütünlük İlkesi 

 Yunanistan’ın bir diğer tezi ise siyasal ve ülkesel bütünlük ilkesi üzerine temellenmiştir. 

Buna göre, Yunanistan adalar ve kıta ülkesinden müteşekkil bir devlet olup, ülkesinin 

bütünlüğü bozulmamalıdır. Dolayısıyla adalar ve kıta ülkesi arasında yabancı bir deniz alanının 

kabulü ülke bütünlüğünün bozulmasına neden olacağından ötürü bu kısımda bir başka ülkeye 

kıta sahanlığı tanınmamalıdır. Bu görüş de Türkiye’ye karşı en yakın adalar üzerinden bir kıta 

sahanlığı sınırlandırılması yoluna gidilmesini ifade ederek yukarıdaki görüşleri pekiştiren bir 

tez olarak karşımıza çıkmaktadır.36  

 Yunanistan bu tezini hukuki bir temel oluşturma amacıyla üçüncü Birleşmiş Milletler 

Deniz Hukuku Konferansı’nda belirtmiş ve bu doğrultuda 25 temmuz 1974 tarihinde 

konferansa bir taslak sunarak bütün takımadaların takımada sularına sahip olması gerektiğini 

belirtmiştir. Yunanistan bu iddiasını ada kavramı görüşmelerinde, ikinci komisyonda da ileri 

 
32

  Kuran, Deniz Hukuku, 236. 
33

  Kuran, Deniz Hukuku, 236. 
34

  Kütükçü ve Kaya, “Petrol ve Doğalgaz”, 87; Kaya, “Doğu Akdeniz”, 76, 77. 
35

  Sandıklı, Budak ve Ünal, Enerji Keşifleri, 23. 
36

  Kuran, Deniz Hukuku, 237; Kudu, “Karasuları Sorunu”, 45; Erdem, “Doğu Akdeniz’de”, 91. 
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sürmüştür. Yunanistan Temsilcisi M. THEDOROPOULOS, 14 ağustos 1974 tarihinde 

yapmış olduğu konuşmasında, adalardaki nüfusun Yunanistan nüfusuna oranının yüzde 15 

civarında olduğunu, adaların gerek coğrafi, gerek ekonomik ve gerekse siyasal açıdan 

Yunanistan kara ülkesi ile bir bütünlük arz ettiğini, bu adaların hem tarihsel hem de kültürel 

açıdan Yunanistan’dan ayrı bir parça teşkil etmediğini, kendilerinin adalar rejimini bütün 

bölgeleri ve vatandaşları bakımından eşit davranılmasını sağlayacak ve ülkesel bütünlüğü 

koruyacak bir rejim olarak gördüklerini ifade etmiştir. Ancak konferansın ilerleyen sürecinde 

bahsedilen takımada devletinin Yunanistan’ın tezi doğrultusunda olmamasıyla Yunanistan 

takımada kavramını değil, ülkesel ve siyasal bütünlük anlamını vurgulamaya başlamıştır.37 

 Uluslararası hukuk bakımından su alanlarının sınırlanması ile ilgili olarak siyasal ve 

ülkesel bütünlük ilkesine ayrıca yer verilmemiştir. Yunanistan’ın adaları ile kıta ülkesi arasında 

dahi açık deniz alanları bulunmaktadır. Dolayısıyla bu ilkenin bağlayıcı olmayacağı açıktır. 

Ancak, bu görüşe göre Yunanistan kendisini adaları ve kara ülkesiyle birlikte bir takımada 

ülkesi gibi göstermekte en uçtaki adalara göre kıta sahanlığının belirlenmesini istemektedir.38 

1982 BMDHS ile takımada devletinin, “bütünüyle bir veya daha çok takımadadan oluşan ve 

başka adaları da ihtiva edebilen bir devlet” olduğu düzenlenmiştir. Buna göre Yunanistan’ın 

iddiası BMDHS’deki düzenleme ile çelişki göstermektedir. Sözleşmedeki düzenlemeye göre, 

takımada devleti olabilmek için öncelikle herhangi bir kıtada kara ülkesine sahip olmamak 

gerekmektedir. Yani devletin tamamı adalardan müteşekkil olmalıdır. Dolayısıyla, takımada 

rejiminden faydalanılarak adalar ve kıta ülkesinin birleştirilmesi söz konusu değildir. Bundan 

dolayı siyasal ve ülkesel bütünlük ilkesi nedeniyle böyle bir tez temellendirilemez.39 

2- Münhasır Ekonomik Bölge’ye İlişkin Tezleri 

 Yunanistan, kıta sahanlığı için öne sürdüğü tezlerine uygun olarak, Girit, Rodos, Kaşot, 

Kerpe ve Meis adasını bir kıyı gibi kabul edip, Türkiye ile arasında orta hat ilkesi doğrultusunda 

bir münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması yapmayı hedeflemektedir.40 Yunanistan 

yukarıda da bahsettiğimiz notasında kıta sahanlığı ya da münhasır ekonomik bölge için eşit 

uzaklık / orta hat yöntemine göre paylaşım yapılması gerektiğini ifade etmiştir. Bu hedefi 

doğrultusunda başlangıçta GKRY ile birlikte hareket etmeyip sınırlı destek verdiği düşünülse 

de ilerleyen süreçte Yunanistan, GKRY’ne tam destek vermiş ve özellikle Meis adası üzerinden 

 
37

  Önder, “Türk Yunan”, 80 – 82; Gökdemir Işık, “Kıta Sahanlığı”, 97. 
38

  Aksar, “Doğu Akdeniz Uyuşmazlığı”, 232; Kuran, Deniz Hukuku, 237; Yazan, “Türk-Yunan”, 197. 
39

  Kuran, Deniz Hukuku, 237; Kudu, “Karasuları Sorunu”, 52. 
40

  Sandıklı, Budak ve Ünal, Enerji Keşifleri, 21; Başeren, Doğu Akdeniz, 6; Yaycı, “Doğu Akdeniz”, 20. 
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Mısır ve GKRY ile münhasır ekonomik bölge anlaşmaları yaparak Türkiye’ye çok dar bir 

münhasır ekonomik bölge bırakmayı amaçladığı görülmüştür.41 Yunanistan Girit adasının 

güneyi, Yunanistan anakarasının batısında belirlediği sahalarda petrol arama ve çıkarmaya 

yönelik olarak gerçekleştirilecek ihaleler için bir kanun çıkarmış ve 2011 yılında Avrupa Birliği 

Resmi Gazete’sinde sismik veri toplama ihalesi açmıştır. Bu durum Yunanistan basınınca 

münhasır ekonomik bölge ilanı olarak görülmüştür.42 Münhasır ekonomik bölgeye yönelik 

belirttiğimiz durumlar bunlar olmakla birlikte kıta sahanlığı için ifade edilen tezler bu alan için 

de geçerlidir. Dolayısıyla bu tezler yeniden tekrarlanmayacak olup kıta sahanlığına yönelik 

kısmın her iki deniz yetki alanına şâmil muhtevayı barındırdığı ifade edilmekle yetinilecektir. 

SONUÇ 

 Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasında, Türkiye’nin İtalya ile akdetmiş 

olduğu ve Yunanistan’ın halef olarak taraf olduğu bir anlaşma haricinde deniz yetki alanlarının 

sınırlandırılmasına yönelik olarak bir anlaşma yapılmamıştır. Her iki devletinde bu alanların 

sınırlandırılmasına yönelik farklı tezleri mevcuttur. Yunanistan öncelikle adaların da normal 

kara ülkesi gibi kıta sahanlığına ve münhasır ekonomik bölgeye sahip olması gerektiğini ifade 

etmektedir. Dolayısıyla bu görüşte kıta sahanlığı adanın doğal ve inhisari bir hakkı niteliğinde 

olmaktadır. Bu görüşü ile uyum arz edecek şekilde eşit uzaklık ilkesini de savunmaktadır. Buna 

göre kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye sahip olan adaların bu deniz yetki alanlarının 

sınırlandırılması Türkiye anakarası ile adalar arasında eşit uzaklık ilkesi gereğince 

gerçekleştirilecektir. Bu iki tezinin ardından eşit uzaklık ilkesinin ise Türkiye’ye en yakın olan 

ada ile Türkiye arasında uygulanacağını dolayısıyla Türkiye’nin kendine en yakın Yunan 

adasının güneyinde ve batısında bir deniz yetki alanına sahip olamayacağını belirtmektedir. Bu 

üç tezinin ardından Yunanistan bir başka tezinde kendini bir takımada ülkesi olarak 

tanımlamakta ve takımada sularının arasında bir başka devletin yetki alanının olamayacağını 

bunun Yunanistan devletinin siyasi ve ülkesel bütünlüğünü ihlal edeceğini ifade etmektedir. 

  

 
41

  Başeren, Doğu Akdeniz, 7-9. 
42

  Oğuzhan Dedebağı, “Türk Deniz Egemenlik ve Yetki Alanlarında Ulusal Hak ve Menfaatler Üzerine Bir 

İnceleme” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2016, 91. 
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KITA SAHANLIĞI VE MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE 

SINIRLANDIRILMASI 

 

Arş. Gör. Mustafa Ünal 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 

Özet 

 Bu çalışmada kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge kavramları hem kara ülkesi hem 

de adalar bakımından inceleme konusu yapılmış, bu deniz yetki alanlarının nasıl 

sınırlandırılabileceği üzerinde durulmuş ve bu iki deniz yetki alanının farkları açıklanmıştır. 

 Devletlerin, teknolojinin de ilerlemesiyle, su alanındaki ve su altındaki kaynaklardan 

daha fazla yararlanmak istemesiyle, deniz alanlarına doğru yayılma ihtiyacı artmıştır. Bu 

noktada zamanla karasuları devletler için yeterli olmamış ve kıta sahanlığı ile münhasır 

ekonomik bölge kavramları doğmuştur. Jeolojik bir nitelik ifade eden kıta sahanlığı, kıyı 

devletinin kara ülkesinin deniz altında süren doğal uzantısını ifade etmek için kullanılmıştır. 

Kıta sahanlığı, kıyı devletine inhisarî nitelikte, kıyıya bitişik olan su altı alanlarının deniz 

yatağında ve toprak altındaki cansız kaynaklar üzerinde araştırma, inceleme yapma ve işletme 

yetkileri veren bir deniz yetki alanıdır. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne 

göre kıta sahanlığı, karasularının ölçülmeye başladığı esas hatlardan itibaren iki yüz deniz 

millik deniz yatağı ve toprak altı alanını ifade etmektedir. Münhasır ekonomik bölge ise, kıta 

sahanlığına benzer nitelikte yine karasularının ölçülmeye başladığı esas hatlardan itibaren iki 

yüz deniz millik bir alanı ifade etmektedir ancak bu alan içerisine sadece deniz yatağı ve toprak 

altı bölgeler değil aynı zamanda su alanı da dahildir. Ayrıca münhasır ekonomik bölge coğrafi 

ve jeolojik nitelikte bir doğal uzantı değil, tamamen hukuki mahiyette bir kavramdır. 

 Birbirine çok benzeyen bu iki kavramın yetki tanımış olduğu deniz alanı ise her 

durumda iki yüz deniz mili olarak karşımıza çıkmaz. Ülkelerin coğrafi durumuna göre bu 

alanların sınırlandırılması söz konusu olabilir. Özellikle kıyıları karşılıklı olan devletler 

bakımından bu sınırlandırma söz konusu olacaktır. Bu sınırlandırmanın ise, 1958 Cenevre Kıta 

Sahanlığı Sözleşmesi ile taraflar arasında anlaşma neticesinde, eğer böyle bir anlaşma yok ise 

eşit uzaklık – özel durumlar kuralı aracılığıyla yapılabileceği belirtilirken, 1982 Birleşmiş 

Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde, hakkaniyete uygun bir çözüm getirmesi amaçlanarak 

anlaşma yoluyla yapılması gerektiği ifade edilmiştir. 
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 Anahtar Kelimeler: Kıta Sahanlığı, Münhasır Ekonomik Bölge, Deniz Yetki 

Alanları, Sınırlandırma. 

I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Tarihi dönemlerde, denizler üzerinde özellikle taşımacılık ve balıkçılık faaliyetleri icra 

edilmekteydi. Bu faaliyetlerin icrası ise, teknolojik yetersizlikler nedeniyle dar bir alanla sınırlı 

kalmaktaydı ve devletler arasında çekişmelere mahal vermiyordu. Ancak teknolojinin 

ilerlemesine bağlı olarak devletler su altındaki kaynakları keşfetmiş ve bunları çıkarmak 

istemişlerdir. Bu doğrultuda geniş deniz alanlarına yayılma eğilimi içerisine girmişler ve deniz 

yetki alanlarının belirlenmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur. Bu ihtiyaç neticesinde kıta sahanlığı ve 

münhasır ekonomik bölge kavramları doğmuştur. 

A. Kıta Sahanlığı 

1. Genel Olarak Kıta Sahanlığı Kavramı 

 Kıta sahanlığı kavram itibariyle, jeolojik bir mahiyet arz etmekte ve kıyı devletinin kara 

ülkesine ait olan denizin altında süren doğal uzantısını ifade etmektedir.1 Kıta sahanlığı, kıyı 

çizgisinde sona ermeyen kara ülkesinin, deniz atında okyanus dibine kadar uzayan ayrılmaz bir 

parçasını oluşturmaktadır. Bu uzantıyı kıyıdan itibaren ortalama 135 metre derinliğe kadar 

süren deniz yatağı kısmı oluşturmaktadır. Bu deniz yatağından sonra ise kıta yamacı 

oluşmaktadır.2 Kıta sahanlığı hukuki bakımdan, kıyı devletinin karasularını aşacak ölçüde 

münhasır bir yetkiyi kıyı devletine tanımaktadır. Bu yetki, kıyıya bitişik su altı alanlarının deniz 

yatağında ve toprak altındaki cansız kaynaklar üzerinde araştırma, inceleme yapma ve işletme 

yetkilerini kapsamaktadır.3 

 1887 yılında Robert Mil tarafından kıta sahanlığına yönelik, “Continental Shelf” adı 

verilen, görüş ortaya atılmıştır.4 Bu kavramın 1910 yılında Portekiz’in balıkçılıkla alakalı bir 

bildirimine dayandığı da ifade edilebilir.5 1930 Lahey Konferansı’nda deniz ürünlerinin 

 
1  Selami Kuran, Uluslararası Deniz Hukuku (İstanbul: Beta Yayınevi, 2016), 223; Yücel Acer 

ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk (Ankara: Seçkin Yayınevi, 2019), 213. 
2  Seçil Nergiz Karaman Engür, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Balıkçılık 

Hakları (Ankara: Adalet Yayınevi, 2018), 16; Cihat Yaycı, Sorular ve Cevaplar İle Birlikte 

Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı (İstanbul: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınevi, 

2019), 6. 
3  Kuran, Deniz Hukuku, 223. 
4  Enver Bozkurt, Selcen Erdal ve Yasin Poyraz, Devletler Hukuku (Ankara, Yetkin Yayınları, 

2017), 138. 
5  Karaman Engür, Balıkçılık Hakları, 6. 
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işletilmesi gündeme gelmiş ancak kıta sahanlığına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır.6 

Kıta sahasına yönelik ilk belirlemelerin 1942’de Paria Körfezinin Denizaltı Alanları 

Andlaşması’nda yapıldığı görülmektedir. Ardından ABD başkanı Turuman 1945’de bir bildiri 

yayınlamıştır. 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi ve son olarak ise 1982 Birleşmiş 

Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi yapılmıştır.7 1982 sözleşmesine göre kıta sahanlığı 

“Sahildar bir devletin kıta sahanlığı, karasularının ötesinde kıta kenarının dış eşiğine kadar 

veya bu eşik daha az, bir mesafede ise, karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan 

itibaren 200 deniz mili mesafeye kadar olan kısımda, bu devletin kara ülkesinin doğal 

uzantısının bütünündeki denizaltı alanlarının deniz yatağı ve toprak altlarını içerir.”8 Bu 

düzenlemeden anlaşılacağı üzere kıta sahanlığı karasularının ölçüm başlangıç noktasından 

itibaren 200 deniz millik bir alanı kapsamına almaktadır ve kıta sahanlığı doğal bir uzantıdır. 

Bununla birlikte karasularının ötesinde ifadesiyle de karasularının devletin ülkesinin bir parçası 

olup farklı bir hukuki statüye tabi olduğu da belirtilmiştir.9 Aynı maddede kıta sahanlığı dış 

sınırına yönelik, genel düzenleme iki yüz deniz mili olmakla birlikte farklı istisnai belirlemeler 

de mevcuttur.10 Kıta sahanlığının dış sınırını kıyı devleti BM Genel Sekreterliğine tevdi eder 

ve Genel Sekreter bu dış sınırları ilan eder. Ancak kıyı devleti, kıta sahanlığına yönelik 

haklarına bu ilana gerek olmaksızın sahip olmaktadır.11 Bu maddedeki düzenlemeler sahilleri 

karşı karşıya olan devletlerin farklı şekilde düzenleme yapmalarına engel olmayacaktır.12 

Ayrıca kıta sahanlığının doğal bir uzantı olması nedeniyle, devletlerin kara ülkesinde sahip 

oldukları egemen yetkilere bağlı olarak, kıyı devletinin araştırma ve işletme faaliyetleri 

kapsamında buradaki hakları ab initio (başlangıçtan beri) ve ipso facto (kendiliğinden) nitelikte 

inhisarî egemen haklardır.13 Kıyı devleti bu hakları kullanmıyor olsa da hiç kimse, kıyı 

 
6  Ali İbrahim Akkutay, 200 Deniz Milinin Ötesindeki Kıta Sahanlığı (Ankara: Adalet 

Yayınevi, 2018), 23. 
7  Yücel ve Kaya, Uluslararası Hukuk, 213, 214; Bozkurt, Erdal ve Poyraz, Devletler Hukuku, 

138, 139; Karaman Engür, Balıkçılık Hakları, 7 vd. 
8  BMDHS, m. 76, akt. Bozkurt, Enver, Milletlerarası Hukuk Mevzuatı (Ankara: Yetkin 

Yayınları, 2014). 
9  Karaman Engür, Balıkçılık Hakları, 18. 
10  BMDHS, m. 76/1-6. 
11  Yücel ve Kaya, Uluslararası Hukuk, 214; Akkutay, Kıta Sahanlığı, 71. 
12  BMDHS, m. 76. 
13  Bozkurt, Erdal ve Poyraz, Devletler Hukuku, 140; Yaycı, Münhasır Ekonomik Bölge, 9; 

Karaman Engür, Balıkçılık Hakları, 23; Akkutay, Kıta Sahanlığı, 72. 
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devletinin açık rızası bulunmadıkça burada faaliyet icra edemez.14 Kıyı devletinin bu 

alanda bir hak iddia etmesi ise herhangi bir şekil şartına tabi değildir.15 

 Kıta sahanlığı ilana gerek olmaksızın var olan bir hak olduğu için Türkiye’nin Akdeniz, 

Karadeniz ve Ege’de kıta sahanlıkları vardır. Bununla birlikte bu denizlerin hepsinde karşı veya 

yandaş ülkelerle sınırlandırılmalar yapılması gerekmiştir. Karadeniz’de Türkiye ve Sovyetler 

Birliği arasında 1978 yılında kıta sahanlığı sınırı belirlenmiştir. Sovyetler Birliği’nin 

dağılmasının ardından bu anlaşma Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Gürcistan ile yürütülmeye 

devam etmiştir. Bulgaristan ile olan yan sınır ise 1997 yılında belirlenmiştir. Ancak Ege ve 

Akdeniz’de şu ana kadar bir kıta sahanlığı sınırı oluşturulamamıştır.16  

2. Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması 

 Kıta sahanlığının istisnalar haricinde karasularının ölçülmeye başlandığı noktadan 

itibaren 200 mil olduğu yukarıda belirtildi. Ancak iki yüz millik bu sınır mutlak olarak her 

zaman uygulanamamaktadır. Sahilleri karşı karşıya veya bitişik olan devletler bakımından iki 

yüz millik alan birbiriyle çatışmaktadır. Dolayısıyla bu devletler arasında farklı bir 

düzenlemenin bulunması gerekmektedir. BMDHS bu gibi durumlar için, “Sahilleri bitişik veya 

karşı karşıya bulunan devletler arasında kıta sahanlığının sınırlandırılması, hakkaniyete uygun 

bir çözüme ulaşmak amacıyla, Uluslararası Adalet Divanı Statüsünün 38. maddesinde 

belirtildiği şekilde, uluslararası hukuka uygun olarak anlaşma ile yapılacaktır.”17 şeklinde bir 

düzenleme yapmıştır. Uluslararası Adalet Divanı Statüsünün 38. maddesinde ise, aralarında 

uyuşmazlık bulunan devletlerin birbirleriyle yapmış oldukları anlaşmaların, uluslararası teamül 

kurallarının, uygar uluslar tarafından kabul gören genel hukuk ilkelerinin, yargı kararlarının ve 

farklı ulusların doktrinindeki en yetkin yazarların öğretilerinin Divan tarafından uygulanacağı 

düzenlenmiştir.18 Dolayısıyla bu düzenlemeye ve uluslararası hukuka uygun biçimde, 

 
14  BMDHS, m. 77/2. 
15  BMDHS, m. 77/3. 
16  Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 215, 216; Bozkurt, Erdal ve Poyraz, Devletler 

Hukuku, 142, 143. 
17  BMDHS, m. 83/1. 
18  Ululslararası Adalet Divanı Statüsü m. 38: “1- Ödevi, kendisine havale edilen 

uyuşmazlıkları devletlerarası hukukuna uygun olarak çözmek olan Divan: 

a) Uyuşmazlık halindeki Devletlerce tahsisen kabul edilmiş kaideler koyan gerek genel, gerek 

özel milletler arası anlaşmalar; 

b)  Hukuk kaidesi olarak kabul edilmiş olan umumi bir tatbikatın müeyyidesi olarak 

milletlerarası teamülü; 
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uyuşmazlığın tarafı olan devletlerin aralarındaki bu uyuşmazlığı anlaşma yoluyla 

gidermesi gerektiği belirtilmiş olmaktadır. 

 BMDHS madde 83/4’e göre ise, uyuşmazlık tarafı devletler arasında yürürlükte olan bir 

anlaşmanın olması halinde, kıta sahanlığının sınırlandırılmasına yönelik sorunların çözümü bu 

anlaşma hükümlerine göre gerçekleştirilecektir. 

 BMDHS madde 83/1’de dikkat çeken bir başka husus ise sınırlandırmanın hakkaniyete 

uygun (equitable solution) bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğidir. Dolayısıyla uyuşmazlık 

tarafı olan devletler kıta sahanlığının sınırlandırılmasına yönelik olarak yapacakları anlaşmayı 

uluslararası hukuka uygun bir biçimde hakkaniyete uygun şekilde gerçekleştirmelidirler. 

Bununla birlikte, uyuşmazlık tarafı devletler arasında herhangi bir anlaşma yapılamadığı 

takdirde, sınırlandırmaya yönelik olarak uygulanacak olan her türlü yöntem hakkaniyete uygun 

olma ilkesi göz önüne alınarak uygulanacaktır.19 

 Kıta sahanlığının sınırlandırılmasına yönelik olarak uluslararası hukukun öngörmüş 

olduğu sınırlandırmaya yönelik ilkeler, uluslararası mahkeme kararları doğrultusunda tespit 

edilmiş olan ilkelerdir.20 Bunlar özellikle doğal uzantı ve hakkaniyete uyguluk21 ilkeleridir. 

Ancak burada önemli olan husus ise, kıta sahanlığına yönelik olarak yapılan sınırlandırmada 

uygulanacak olan hakkaniyete uygun (hakça) ilkelerin neler olduğu ve hangi unsurlardan 

teşekkül ettiğidir. Hakça bir çözüme ulaşmak için bilinçli bir şekilde, uygulanması gereken 

ilkeler maddede sayılmamıştır.22 Hakkaniyete uygun ilkelerin tespiti noktasında tarafların özel 

bir rızası gerekli olmayıp, bu ilkeler uluslararası hukukun uygulanması anlamına gelmektedir. 

Bu ilkeler tespit edilirken somut olay göz önünde bulundurulur ve sınırlandırılacak olan kıta 

sahanlığı bölgesinin tüm özellikleri dikkate alınır. Özellikle bu alanda ortak petrol yatağının 

bulunması, devletlerin yaşamsal çıkarları, tarihi hakların varlığı, kıyıların genel istikameti ve 

ilişkili oldukları diğer kıyılar gibi durumlar hakkaniyete uygun ilkelerin belirlenmesinde önemli 

 

c)  Medeni milletlerce kabul edilen genel hukuk prensiplerini; 59 uncu madde hükmü mahfuz 

kalmak şartıyla, hukuk kaidelerinin tâyininde yardımcı vasıta olarak muhtelif milletlerin adli 

kararları ile en yetkili müelliflerinin doktrinlerini; tatbik eder. 

 2- İşbu hüküm taraflar mutabık iseler Divanın hak ve nısfetle karar vermek yetkisine halel 

getirmez.” Bozkurt, Milletlerarası Hukuk Mevzuatı. 
19  Kuran, Deniz Hukuku, 229. 
20  Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 226; Kuran, Deniz Hukuku, 229. 
21  Ayrıntı için bkz. Akkutay, Kıta Sahanlığı, 143 vd. 
22  Yusuf Aksar, “Uluslararası Hukukta Deniz Alanlarının Sınırlandırılması: Doğu Akdeniz 

Uyuşmazlığı” 23. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2, 2012, 229; Nelerin hakkaniyet 

ilkesi sayılabileceğine yönelik bkz. Mustafa Koç, “Uluslararası Hukukta Deniz Alanlarının 

Sınırlandırılması Gelişmeleri ve Türkiye’nin Deniz Alanlarının Sınırlandırılması”, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2006, 185. 
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rol oynarlar.23 Daha önceleri zımni olarak uygulanan hakkaniyet ilkesine ilk atıf, 

Almanya, Hollanda ve Danimarka’nın taraf olduğu Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı davası 

dolayısıyla olmuştur. Bu nedenle hakkaniyet ilkesi deniz alanlarının sınırlandırılmasında 

uygulanan bir pozitif hukuk kuralı halini almıştır.24 

 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin altıncı maddesinde kıyıları karşı karşıya 

veya yandaş olan devletlerin kıta sahanlığı sınırlarını aralarındaki anlaşmayla tespit edecekleri 

eğer böyle bir anlaşma ile tespit edemezlerse eşit uzaklık – özel durumlar kuralı neticesinde bu 

sınırları belirlemeleri gerektiği ifade edilmiştir.25 Eşit uzaklık ilkesinin salt olarak uygulanması 

durumunda haksızlıklar meydana gelmesi düşüncesinden kaynaklı olarak, bu ilkenin özel 

durumlara yönelik istisnayla birlikte bir sınırlandırma kuralı teşkil ettiği ve yalnız başına 

kullanılamayacağı ifade edilmiştir. Özel durumların neler olduğu ise ilgili düzenlemede açıkça 

belirtilmemiştir ve somut olaya göre farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır. Özel durumlar 

hem coğrafi hem de coğrafi olmayan faktörlerden oluşabilir ve genel manada, sınırlandırma 

yapılacak olan bölgede ada veya adacıkların bulunması, kıyının özel şekli, üçüncü devletlerin 

varlığı, ekonomik faktörler gibi hususlar olarak ifade edilebilir.26 Ancak 1982 BMDHS’ye taraf 

olan devletler arasında, 1982 BMDHS hükümlerinin, 1958 Cenevre Sözleşmesi hükümlerinden 

daha üstün bir değer taşıyacağı dolayısıyla bu sözleşmeye taraf olan devletlerin aralarındaki 

uyuşmazlıkları 83. madde doğrultusunda çözmeleri gerektiği belirtilmelidir.27 

B. Münhasır Ekonomik Bölge 

1. Genel Olarak Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı 

 Münhasır ekonomik bölge, kıyı devletine ekonomik nitelikte önemli hak ve yetkiler 

vermekte ve kıyıdan (karasularının ölçülmeye başlamış olduğu esas hatlardan) itibaren iki yüz 

 
23  Sami Doğru, “Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon Kaynakları ve Uluslararası Hukuka Göre 

Bölgedeki Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge Alanlarının Sınırlandırılması”, TBB 

Dergisi, no. 119, 2015, 524; Kuran, Deniz Hukuku, 230; Akkutay, Kıta Sahanlığı, 116 vd.  
24  Mehmet Akif Kütükçü, İslam Safa Kaya, “Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Petrol 

ve Doğalgaz Kaynakları ile Türkiye’nin Hukuki Durumu”, Batman Üniversitesi Yaşam 

Bilimleri Dergisi 6, no. 2/1, 2016, 86-88. 
25  1958 CKSS m. 6, akt. Kuran, Deniz Hukuku, 327, 328. 
26  İslam Safa Kaya, Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki Petrol ve 

Doğalgaz Kaynakları (Ankara: Adalet Yayınevi, 2016), 47-60; Doğru, “Hidrokarbon”, 527; 

Ünsal Kudu, “Türkiye-Yunanistan Karasuları Sorunu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Marmara Üniversitesi, 2009, 51; Kuran, Deniz Hukuku, 228; Yücel ve Kaya, 

Uluslararasın Hukuk, 226; Bkz. Koç, “Deniz Alanlarının Sınırlandırılması”, 188. 
27  Kuran, Deniz Hukuku, 230. 
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deniz millik bir alanı kapsamaktadır.28 Bu alanda kıta sahanlığı kavramı devletlere deniz 

yatağı ve toprağın altında belirli yetkiler veriyordu. Bunun yanında balıkçılık bölgesi de kıyı 

devletine karasularının ötesinde canlı kaynaklar üzerinde tanımaktaydı. Ancak zamanla 

devletlerin kıta sahanlığı ve balıkçılık bölgesini aşan talepleri oluşmuş, gelişen süreçte buna 

aranan çözümler neticesinde münhasır ekonomik bölge kavramı ortaya çıkmış ve zamanla 

gelişmiştir.29 1947 yılında Şili’nin kıta sahanlığı ve ona bitişik olarak 200 millik bir alanda 

egemenlik iddiasında bulunduğu açıklaması ile münhasır ekonomik bölge alanının devlet 

uygulamalarına girdiği iddia edilmektedir.30 1974 yılındaki Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı 

ile konu tartışılmaya başlanmış ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile 

kendisine uluslararası hukukta düzenleme alanı bulmuştur.31 

 Münhasır ekonomik bölge karasularının ölçülmeye başlanmış olduğu esas hatlardan 

itibaren hesaplandığı için münhasır ekonomik bölgenin içerisine karasuları da dahildir. 

Münhasır ekonomik bölge, kıyı devletinin karşısında bulunan devlet ile arasındaki deniz 

alanının dört yüz mil veya daha yüksek bir mesafe olması durumunda, kıyı devleti tarafından 

iki yüz mil olarak ilan edilebilir.32 Ancak bu deniz alanının sınırlandırılmasında da görüleceği 

üzere münhasır ekonomik bölge yalnızca ilan yoluyla belirlenmeyip devletlerin anlaşması veya 

bütünler yöntem yoluyla da münhasır ekonomik bölge ilan edilebilir.33 

 Münhasır ekonomik bölge açık deniz rejiminin bir istisnası olup temel anlamda kıyı 

devletinin egemenliği altında değildir. Bununla birlikte bu alanda kıyı devletine, deniz 

tabanında, toprak altında, su alanında canlı ve cansız doğal kaynaklar üzerinde belirli hak ve 

yetkiler verilmektedir.34 Ek olarak bu bölgenin üzerindeki hava bölgesindeki rüzgar ve güneş 

enerjileri gibi doğal kaynaklar üzerinde de kıyı devletine hak ve yetkiler tanınmıştır.35 Bu hak 

ve yetkiler araştırma, işletme, korunma, muhafaza etme ve idareye ilişkindir.36 

 Münhasır ekonomik bölgede kıyı devletine tanınan bu haklar, münhasır niteliktedir ve 

bu alanda kıyı devleti izin vermediği müddetçe, kıyı devleti dışında bir devlet doğal kaynaklar 

 
28  BMDHS, m. 57; Kuran, Deniz Hukuku, 243. 
29  Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 216. 
30  Bozkurt, Erdal ve Poyraz, Devletler Hukuku, 143. 
31  Kuran, Deniz Hukuku, 243; Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 216. 
32  Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 216. 
33 Atilla Sandıklı, Türkan Budak ve Bekir Ünal, Doğu Akdeniz'de Enerji Keşifleri ve Türkiye, 

(Ankara: Bilgesam Yayınları, 2013), 17.  
34  Kuran, Deniz Hukuku, 244; Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 217. 
35  Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 217. 
36  BMDHS, m. 56. 
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üzerinde araştırma yapamaz, bu kaynakları işletemez. Kıyı devletinin kendisine tanınan 

yetkileri kullanabilmesi amacıyla kıyı devletine başka haklar da tanınmıştır. Bunlar; diğer 

devletlerin uluslararası sulardan ulaşım noktasında kabul edilmiş bazı haklar başta olmak üzere 

bu alanı kullanmasını engellemeyecek şekilde kıyı devletinin yetkilerine ilişkin tesisler, 

platformlar, suni adalar kurması, kurduğu tesis ve platformların çevresinde beş yüz metre 

çapında güvenlik bölgesi ilan etmesi, canlı ve cansız kaynakların korunmasına ilişkin tedbirler 

alması şeklide ifade edilebilir.37 

 Münhasır ekonomik bölgenin açık denizlerin bir istisnası olması, kıyı devletinin 

egemenliği altında olmaması dolayısıyla, kıyı devletine münhasır olarak verilmiş olan belirli 

haklar haricinde bu alanların diğer devletlerin kullanımına açık olması asıl olarak ifade edilir. 

Diğer devletler tarafından açık denizlerden nasıl faydalanılabiliyorsa bu alanlardan da doğal 

kaynaklarla ilgili olan hususlar haricinde aynı şekilde yararlanılabilir.38 Diğer devletler bu 

alanda, kıyı devletinin hakları ve yükümlülüklerini dikkate alarak, seyrüsefer ve uçuş 

serbestliğinden, deniz altı kabloları ve petrol boruları döşeme serbestliğinden ve denizin 

uluslararası diğer hukuka uygun amaçlarla kullanılmasına ilişkin serbestliklerden BMDHS 

hükümlerine uygun olarak yararlanabilirler.39 

 Münhasır ekonomik bölge kıta sahanlığının aksine ilana bağlı bir haktır ve Türkiye 

1986’da Karadeniz’de münhasır ekonomik bölge ilan etmiş ve 1987 yılında Sovyetler Birliği 

ile münhasır ekonomik bölge sınırı oluşturmuşlardır. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 

ardından bu anlaşma Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Gürcistan ile yürütülmeye devam 

etmiştir. Bulgaristan ile olan yan sınır ise 1997 yılında belirlenmiştir. Ancak Ege ve Akdeniz’de 

şu ana kadar bir münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiştir.40  

2. Münhasır Ekonomik Bölgenin Sınırlandırılması 

 Münhasır ekonomik bölge karasularının ölçülmeye başlanmış olduğu esas hatlardan 

itibaren iki yüz millik bir alanı ihtiva etmektedir. İki yüz millik bu alan mutlak bir biçimde 

uygulanamamaktadır. Bunun en önemli istisnası ise kıyıları karşılıklı ve yandaş olan 

devletlerdir. Kıyıları karşılıklı ve yandaş olan devletlerin mutlak olarak iki yüz deniz mili 

münhasır ekonomik bölge ilan etmeleri durumunda, ilan eden devletlerin münhasır ekonomik 

bölgeleri birbirleriyle aynı alan üzerinde çakışacak ve aynı bölgede her iki devletinde kendisine 

 
37  BMDHS, m. 62, 73; Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 217. 
38  Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 217. 
39  BMDHS, m. 58. 
40  Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 218; Bozkurt, Erdal ve Poyraz, Devletler Hukuku, 

146. 
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inhisari haklar tanıyan bir bölgeye sahip olması gibi mümteni bir sonuç ortaya çıkacaktır. 

Böyle bir durumun olanaksız olması nedeniyle kıyıları karşılıklı ve yandaş olan devletler için 

kıta sahanlığındaki duruma benzer şekilde farklı bir düzenleme yapılmıştır. 1982 BMDHS ile 

düzenleme altına alınan münhasır ekonomik bölgenin nasıl sınırlandırılacağı da aynı 

sözleşmede belirtilmiştir. Buna göre BMDHS m. 74’e göre: 

 “1- Sahilleri bitişik veya karşı karşıya bulunan devletler arasında münhasır ekonomik 

bölgenin sınırlandırılması, hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla, Uluslararası 

Adalet Divanı Statüsünün 38. maddesinde belirtildiği şekilde uluslararası hukuka uygun olarak 

anlaşma ile yapılacaktır.  

 2- Uygun bir süre içerisinde bir anlaşmaya varamadıkları takdirde ilgili devletler XV. 

Kısımda öngörülen usullere başvuracaklardır.  

 3-1. paragrafta öngörülen anlaşma akdedilinceye kadar ilgili devletler, anlayış ve 

işbirliği ruhu içerisinde, pratik çözüm getiren geçici düzenlemelere girişmek ve bu geçiş süresi 

içerisinde nihai anlaşmanın akdini tehlikeye düşürmemek veya engellememek için ellerinden 

gelen gayreti göstereceklerdir. Geçici düzenlemeler, nihai sınırlandırmaya halel 

getirmeyecektir. 

 4- İlgili devletler arasında yürürlükte olan bir anlaşma varsa, münhasır ekonomik 

bölgenin sınırlandırılmasına ilişkin sorunlar bu anlaşmaya uygun olarak çözümlenecektir.” 

 Bu maddeden de görüldüğü üzere, kıyıları karşılıklı ve yandaş olan devletler arasında 

münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılması kıta sahanlığının sınırlandırılmasıyla paralel bir 

şekilde düzenlenmiştir. Buna göre devletler Uluslararası Adalet Divanı Statüsü 38. madde de 

belirtilen şekilde hakkaniyete uygun bir anlaşma yapacaklar41, uygun bir süre içerisinde 

anlaşmayı yapamazlarsa BMDHS’nin uyuşmazlıkların çözümüne dair kısmında öngörülen 

usullerde çözüm yoluna gideceklerdir. Devletler bir anlaşmaya varana kadar geçici çözümler 

getirebilecekler ve bu geçici çözümler nihai çözüme ulaşmaya bir engel teşkil etmeyecektir. 

İlgili devletler arasında daha önceden akdedilmiş bir anlaşma mevcut olduğu takdirde, bu 

devletlerin arasındaki uyuşmazlığın çözümünde bu anlaşmaya uygun bir şekilde hareket 

edilecektir. Tüm bu aşamalarda devletler anlaşamamışlarsa, BMDHS’nin V nolu ekinin, ikinci 

bölümünde düzenlenen uzlaştırma usulüne zorunlu olarak başvuracaklardır. Bu başvurunun 

ardında uzlaştırma komisyonu bir gerekçeli karar sunacaktır. Uzlaştırma komisyonunun 

sunmuş olduğu bu rapor doğrultusunda taraflar anlaşmak amacıyla görüşmeler yapacaklar ve 

 
41  Ayrıntılı bilgi “Kıta Sahanlığının Sınırlandırılması” başlığında verildiği için burada tekrar 

edilmeyecektir. 
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aksini kararlaştırmadıkları müddetçe, bu görüşmelerin sonucunda anlaşamadıkları 

takdirde karşılıklı rızalarının da bulunması şartıyla yargı yoluna başvurmakla yükümlü hale 

geleceklerdir. Sözleşmenin 298. maddesinde düzenlendiği üzere, devletlerin bu tür bir 

sınırlandırmayı yargı yoluyla çözme yükümlülüğünü sözleşmenin kapsamı dışında tutma 

hakları olması nedeniyle, sınırlandırma gerekçesiyle tek taraflı bir şekilde yargı yoluna 

başvurulamayacaktır.42 

C. Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının Karşılaştırılması 

 Karasuları dışında kıyı devletine kullanabileceği inhisari nitelikte önemli yetkiler veren, 

kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge kavramları, açık deniz rejiminin birer istisnasını 

oluşturmaktadır.43 Bununla birlikte bu iki kavram, özellikle kaynakları ve kapsamları 

bakımından birbirlerinden ayrışırlar. Kıta sahanlığı kavramının ortaya çıkmasında, karasularına 

bitişik mahiyetteki sualtı alanlarında, deniz yatağı ve toprak altındaki cansız doğal kaynakların 

araştırılması ve işletilmesi fikri etkili olmuşken, münhasır ekonomik bölge kavramının 

teşekkülünde kıyı devletinin bölgedeki balıkçılık kaynaklarını işletmesi fikri önem arz 

etmiştir.44 Bu fikirler ışığında, özellikle Truman bildirisiyle kendisine dayanak bulan bu iki 

kavramdan, kıta sahanlığı kavramı ilk kez 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi ile, 

münhasır ekonomik bölge kavramı ise 1982 BMDHS ile ilk kez uluslararası bir anlaşmada 

düzenleme alanı bulmuştur.45 

 Kıta sahanlığı kavramı coğrafi ve jeolojik bir nitelik taşır ve kıyı devletinin kara 

ülkesinin doğal uzantısıdır. Mesafe ölçüsü görüşüne dayanan münhasır ekonomik bölge ise bu 

niteliklere bağlı olmayan tamamen hukuki mahiyette bir kavramdır.46 

 Kıyı devletinin kara ülkesinin doğal uzantısı konumunda olan kıta sahanlığı üzerindeki 

yetkilerinin kaynağı, kara ülkesindeki egemenlik hakkıdır. Kıyı devletinin bu bölge üzerindeki 

hakları bir işgal veya duyuruya gerek kalmaksızın mevcuttur.47 Kıyı devleti bu bölgedeki 

yetkilerini kullanmıyor olsa da bir başka devlet kıyı devletinin rızası olmadan burada faaliyette 

bulunamaz.48 Bu durum kıta sahanlığı üzerindeki hakların inhisariliğini göstermektedir. 

Münhasır ekonomik bölge ise ilana bağlı olarak devletin hak ve yetkiler elde edebildiği bir 

 
42  Kuran, Deniz Hukuku, 260. 
43  Karaman Engür, Balıkçılık Hakları, 59. 
44  Kuran, Deniz Hukuku, 260. 
45  Karaman Engür, Balıkçılık Hakları, 59. 
46  Kuran, Deniz Hukuku, 261; Karaman Engür, Balıkçılık Hakları, 59. 
47  BMDHS, m. 77/3. 
48  BMDHS, m. 77/2. 
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alandır.49 Bu durum ise münhasır ekonomik bölge daha kapsamlı bir alanı ifade ediyor 

olsa dahi, kıta sahanlığına olan ihtiyacın sürmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla kıyı devleti 

münhasır ekonomik bölge ilan etmemiş de olsa, kıta sahanlığına sahiptir. Türkiye açısından 

bakıldığında, Karadeniz haricindeki denizlerde münhasır ekonomik bölge ilan edilmemiştir 

ancak Türkiye buralarda kıta sahanlığına sahiptir.50 

 Kıta sahanlığı üzerinde kıyı devletine tanınan haklar, sabit türden canlı organizmaları 

ve deniz yatağında veya toprak altında bulunan mineral ve diğer canlı olmayan kaynakları ihtiva 

etmektedir.51 Münhasır ekonomik bölge ise kıyı devletine, kıta sahanlığının ihtiva etmiş olduğu 

deniz yatağı ve toprak altındaki hakların yanında, bu alanların üzerinde bulunan sulara da şamil 

mahiyette haklar tanımaktadır.52 Bu bakımdan kıyı devletine, iki yüz deniz miline kadar olan 

bölge de münhasır ekonomik bölge rejimi, kıta sahanlığına nazaran çok daha kapsamlı yetkiler 

tanımaktadır. Ancak kıyı devleti, münhasır ekonomik bölgede iki yüz millik bir alanda bu 

yetkilere sahipken, kıta sahanlığı derinlik ve işletilebilme durumuna göre farklılık arz eder ve 

istisnaî de olsa iki yüz deniz milinin üzerine de çıkabilir. Dolayısıyla kıta sahanlığının iki yüz 

milin üzerine çıkabildiği durumlarda, iki yüz mili aşan bu alan üzerinde, kıyı devletinin faaliyet 

icra edebilmesi için kıta sahanlığı kavramı, münhasır ekonomik bölge kavramına göre daha 

büyük önem arz eder.53 

 İstisna teşkil eden durumlar haricinde münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı 

bölgesi birbiriyle çakışan bir nitelik arz etmektedir. Bu durumda aynı kaynakların araştırılıp, 

işletilmesinde farklı hukuki rejimlerin uygulanması söz konusu olabilir şeklinde görülse de, 

daha kapsayıcı bir nitelik ifade eden münhasır ekonomik bölge rejiminin uygulanması daha 

pratik olacaktır. Ancak bu iki bölgenin tam ölçüşmediği durumlarda birbirine çok yakın olan 

aynı nitelikteki kaynakların işletilmesinde farklı hukuki rejimlerin uygulanması söz konusu 

olabilir.54  

D. Adalar Bakımından Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge 

 Ada ilk olarak, 1930 La Haye konferansında “Suların en yüksek olduğu zaman sürekli 

olarak açıkta kalan, etrafı sularla çevrili bir kara parçasıdır” şeklinde tanımlanmıştır. 1982 

 
49  Karaman Engür, Balıkçılık Hakları, 59. 
50  Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 218. 
51  BMDHS, m. 77/4. 
52  BMDHS, m. 56. 
53  Kuran, Deniz Hukuku, 262; Yücel ve Kaya, Uluslararasın Hukuk, 217; Karaman Engür, 

Balıkçılık Hakları, 60, 61. 
54  Kuran, Deniz Hukuku, 262. 
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BMDHS sözleşmesi ise adaların tarifi ve hangi haklara sahip olduklarını düzenlemiştir.55 

Buna göre ada: “Sularla çevrili olan ve sular yükseldiğinde su üstünde kalan, doğal olarak 

meydana gelmiş bir kara parçasıdır.”56 Aynı maddede, üzerinde insanların oturması için 

elverişli bulunmayan veya kendilerine özgü bir ekonomik yaşam alanları olmayan adalar 

haricindeki adaların kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerinin sınırlandırılmasının 

diğer kara parçaları bakımından uygulanabilir hükümlere uygun olarak yapılacağı da ifade 

edilmiştir. İnsanların oturması için elverişli olmayan veya kendine özgü bir ekonomik yaşam 

alanı bulunmayan adaların ise kıta sahanlıkları veya münhasır ekonomik bölgelerinden 

bahsedilemeyeceği belirtilmiştir.57 

 Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerin sınırlandırılmasında adaların ayrı bir 

önemi vardır. Adalar bulundukları coğrafyaya göre bu alanların sınırlandırılmasına farklı 

etkilerde bulunacaklardır. Buna göre, kıyı devletine bağlı olan bir adaya tanınacak deniz yetki 

alanı ile bağımsız olarak bu alanlara sahip olacak adalar farklı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Kıta 

sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılmasında öncelikle kıyı devletinin kara 

ülkesinin coğrafi özellikleri dikkate alınacak, bu özellikleri işlevsiz kılan diğer coğrafi unsurlar 

ise, tali bir nitelik arz edecektir. Bu görüş uygulanmadığı takdirde kıyı devletinin kara ülkesinin 

özelliklerinin etkisinden bahsedilmez ve kıyı devletine kısmi etki tanınmışken adalara tam etki 

tanınmış olur. Bu nedenle adalar ve kıyı devleti arasında coğrafi şartlar doğrultusunda 

hakkaniyete uygun bir çözüm yoluna gidilmelidir.58 

 Adalar bulundukları konuma göre kendilerine hiç etki tanınmayacağı gibi, çok veya az 

oranda da olsa bir etkinin tanınması söz konusu olabilir. Bağlı bulunduğu devletin anakarasına 

en yakın adalara “kıyısal adalar” denir ve bunlara belirli ölçekte etki tanınır. Ancak “yanlış 

(ters) taraftaki adalar” olarak adlandırılan, bağlı olduğu devlete değil de diğer bir devletin 

anakarasına yakın olan adalara ya sınırlı bir etki tanınır ya da hiç etki tanınmaz. Ancak sınırlıda 

olsa bir etki tanınması için üzerinde ekonomik ve sosyal yaşam koşulu şarttır. İstisnai de olsa 

Greenland örneğinde görüldüğü üzere, oldukça büyük ve üzerinde sosyal ve ekonomik yaşam 

bulunan ama yanlış taraftaki ada konumunda olan bir adaya da tam etki tanınabilmektedir. Bu 

durumun da altında yine hakkaniyete uygunluk ilkesi yatmaktadır.59 

 
55  Ali Erdem, “Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge Uyuşmazlığı; Türkiye”, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harp Akademileri, 2014, 66. 
56  BMDHS, m. 121/1. 
57  BMDHS, m. 121/2,3. 
58  Akkutay, Kıta Sahanlığı, 127 vd. 
59  Kütükçü ve Kaya, “Petrol ve Doğalgaz”, 87; Doğru, “Hidrokarbon”, 532, 533; Koç, “Deniz 

Alanlarının Sınırlandırılması”, 211. 
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SONUÇ 

 Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge kavramları açık deniz rejiminin birer 

istisnasıdır. Kıta sahanlığı jeolojik ve coğrafi nitelikte bir kavram iken, münhasır ekonomik 

bölge hukuki mahiyette bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kıta sahanlığı kavramı, sualtı 

deniz yatağı ve toprak altındaki cansız doğal kaynakların araştırılması için kıyı devletine 

inhisarî bir yetki tanırken, münhasır ekonomik bölge ile kıta sahanlığının kapsam alanındaki 

yetkilere ek olarak su alanında canlı ve cansız varlıklar üzerinde kıyı devletine yetki 

tanımaktadır.  

 Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge kavramları normal şartlarda karasularının 

ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz millik bir bölgeyi ifade eder. Ancak 

kıyıları yandaş veya karşılıklı olan ve bu 200 deniz millik mesafelerin birbiriyle çakıştığı 

devletler açısından bu alanların sınırlandırılması farklılık arz eder. Bu doğrultuda 1958 Cenevre 

Kıta Sahanlığı Sözleşmesin’de bu devletlerin kıta sahanlığını aralarındaki anlaşma ile tespit 

edecekleri eğer böyle bir anlaşma yapılmamışsa eşit uzaklık – özel şartlar prensipleri 

doğrultusunda bu alanların sınırlandırılması gerektiği vurgulanmıştır. 1982 BMDHS ile de bu 

devletlerin aralarında hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşma hedefiyle, Uluslararası Adalet 

Divanı Statüsü’nün 38. maddesine uygun bir biçimde taraflar arasında anlaşma yoluyla kıta 

sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge alanlarının sınırlandırılabileceği ifade edilmiştir. 

 

KAYNAKÇA 

Acer, Yücel ve Kaya, İbrahim, Uluslararası Hukuk, Ankara: Seçkin Yayınevi, 2019. 

Akkutay, Ali İbrahim, 200 Deniz Milinin Ötesindeki Kıta Sahanlığı, Ankara: Adalet Yayınevi, 

2018. 

Aksar, Yusuf, “Uluslararası Hukukta Deniz Alanlarının Sınırlandırılması: Doğu Akdeniz 

Uyuşmazlığı” 23. Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi, no. 2, 2012, 225-238. 

Bozkurt, Enver, Erdal, Selcen ve Poyraz, Yasin, Devletler Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları, 

2017. 

Bozkurt, Enver, Milletlerarası Hukuk Mevzuatı, Ankara: Yetkin Yayınları, 2014. 

Doğru, Sami, “Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon Kaynakları ve Uluslararası Hukuka Göre 

Bölgedeki Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge Alanlarının Sınırlandırılması”, 

TBB Dergisi, no. 119, 2015, 503-554. 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 38 

Erdem, Ali, “Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik Bölge Uyuşmazlığı; Türkiye”, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Harp Akademileri, 2014. 

Karaman Engür, Seçil Nergiz,, Türkiye’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki Balıkçılık 

Hakları Ankara: Adalet Yayınevi, 2018.  

Kaya, İslam Safa, Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Doğu Akdeniz’deki Petrol ve 

Doğalgaz Kaynakları, Ankara: Adalet Yayınevi, 2016. 

Koç, Mustafa, Uluslararası Hukukta Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Gelişmeleri ve 

Türkiye’nin Deniz Alanlarının Sınırlandırılması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 

Üniversitesi, 2006. 

Kudu, Ünsal, “Türkiye-Yunanistan Karasuları Sorunu”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

Marmara Üniversitesi, 2009. 

Kuran, Selami, Uluslararası Deniz Hukuku, İstanbul: Beta Yayınevi, 2016. 

Kütükçü Mehmet Akif ve Kaya, İslam Safa, “Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Petrol 

ve Doğalgaz Kaynakları ile Türkiye’nin Hukuki Durumu”, Batman Üniversitesi Yaşam 

Bilimleri Dergisi 6, no. 2/1, 2016, 81-96. 

Sandıklı, Atilla, Türkan Budak ve Bekir Ünal, Doğu Akdeniz'de Enerji Keşifleri ve Türkiye, 

Ankara: Bilgesam Yayınları, 2013. 

Yaycı, Cihat, Sorular ve Cevaplar İle Birlikte Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı, İstanbul: 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Yayınevi, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 39 

HİZMET KALİTELERİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ: BİR İÇERİK 

ANALİZİ 

 Öğr. Gör. Dr. Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

 

 

ÖZET  

 

Kotler ve yakın arkadaşları tarafından tüketici davranışları içerisinde önemli bir yere sahip 

olduğu ifade edilen müşteri şikayetleri; günümüz küresel pazarlarda işletmelerin varlıklarını 

devam ettirebilmeleri adına oldukça önemlidir. Bazı işletmeler şikayetlerden uzak durmaya 

çalışırken bazı işletmeler tarafından şikayetleri hızlıca çözümlemek amacıyla çağrı merkezleri 

kurulmuştur. Özünde işletmeler için bir armağan niteliğinde olduğu ifade edilen müşteri 

şikayetleri, müşterilerin işletmeden almış oldukları hizmetten duydukları memnuniyetsizliğe 

karşı sergiledikleri duygusal bir tepki olarak tanımlanmaktadır.  

Tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkındaki düşüncelerini öğrenmek amacıyla diğer 

tüketicilerin görüş ve yorumlarına başvurmaları olarak tanımlanan ağızdan ağıza pazarlama, 

gelişen bilgisayar ve internet teknolojisi ile sanal ortama taşınmış ve e-WOM kavramının ortaya 

çıkmasına neden olmuştur. İnternet ortamında gerçekleşen kişilerarası iletişim olarak ifade 

edilen e-WOM ile şikayetlerin de internet ortamında kolay ve hızlı paylaşıldığı görülmektedir.  

Perakende sektöründe önemli bir yere sahip olan indirim marketler, hızlı tüketim malları 

perakendeciliği yapmakta ve son yıllarda tüketiciler tarafından yoğun talep görmektedir. Genel 

olarak düşük faaliyet giderleri sonucu piyasa fiyatının altında ürün fiyatlaması yapan, mağaza 

ve raf dizaynı gibi görsel çekiciliğe önem vermeyen ve yaygın olarak hemen her şehirde birden 

fazla mağaza ile faaliyet gösteren indirim marketler yüksek cirolara sahip işletmelerdir.  

Çalışmada e-WOM kanallarından biri olan www.sikayetvar.com sitesinde perakende 

sektöründe büyük paya sahip indirim marketlerin hizmet kalitelerine ilişkin müşteri 

şikayetlerine yönelik içerik analizi yapılmıştır. Çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren indirim 

marketlerden en yoğun mağazaya sahip olan ilk üç işletme ele alınmıştır. Belirli zaman dilimi 

içerisinde son 100 şikâyetin incelendiği çalışmada, verilerden elde edilen frekans analizleri 

sonucunda müşterilerin en çok şikâyet ettiği konuların çalışan personelin müşterilere yönelik 

tutumları, ayıplı ürünler ve özel indirimli ürünlerin çalışanlar tarafından ayrılması olarak 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: müşteri şikayeti, hizmet kalitesi, indirim marketler 
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CUSTOMER COMPLAINTS ON THE SERVICE QUALITY OF DISCOUNT 

MARKET: A CONTENT ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

Customer complaints, which were stated by Kotler and his close friends to have an important 

place in consumer behavior is very important for businesses to survive in today's global 

markets. While some businesses try to avoid complaints, some businesses have established call 

centers to quickly to resolve complaints. In essence, customer complaints, which are expressed 

as a gift for businesses, are defined as an emotional reaction of customers to their dissatisfaction 

with the service they receive from the business. 

The word of mouth marketing, defined as the application of consumers to the opinions and 

comments of other consumers in order to learn their opinions about a product or service, has 

been moved to the virtual environment with the developing computer and internet technology 

and caused the emergence of the concept of e-WOM. With e-WOM, which is expressed as 

interpersonal communication in the internet environment, is seen that the complaints are shared 

easily and quickly in the internet environment. 

Discount markets, which have an important place in the retail sector, are fast moving consumer 

goods retailers and have been in great demand by consumers in recent years. Generally, 

discount markets are the ones with high turnover, which make product pricing below the market 

price as a result of low operating expenses, do not pay attention to visual appeal such as store 

and shelf design, and operate with more than one store in almost every city. 

In the study, a content analysis was conducted for customer complaints regarding the service 

quality of discount markets, which have a large share in the retail sector, on the 

www.sikayetvar.com website is one of the e-WOM channels. The study focuses on the first 

three enterprises with the most intensive operating stores from discount stores Turkey. In the 

study in which the last 100 complaints were examined within a certain period of time, the most 

common complaints of the customers as a result of the frequency analysis obtained from the 

data were determined as the separation of defective products and special discount products by 

the employees. 

Keywords: customer complaint, service quality, discount markets 
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GİRİŞ 

Literatürde pek çok çalışmaya konu olan müşteri şikayetlerinin genellikle tüketici davranışı ve 

yönetimsel açılardan incelendiği görülmektedir. 1900’lü yılların ikinci yarısından itibaren 

araştırmacıların dikkatini çeken bu konu genellikle şikayete sebep olan etmenler ve şikayet 

sonucu tüketici davranışları açılarından incelenmiştir.  

Satın aldıkları bir mal veya hizmet ile ilgili yaşanan sorunlar sonucu ortaya çıkan şikayet direkt 

olarak işletmelere aktarıldığı gibi tüketici derneklerine ya da yasal mercilere de 

aktarılabilmektedir. Teknolojinin gelişmesi ile giderek artan internet kullanımı günümüzde 

bireylerin birbirleri ile iletişim sağladıkları sosyal ağların çoğalmasına neden olmuştur. 

Kullanıcılar birbirleri ile hazırlamış oldukları veya başkaları tarafından hazırlanan içerikleri 

paylaştıkları gibi diğer kullanıcıları etkilemek adına işletmelere yönelik yorumlar da yaparak 

şikayet ve memnuniyetlerini dile getirmektedirler. Geleneksel ağızdan ağıza pazarlamanın 

yerini alan elektronik ağızdan ağıza pazarlama kavramı (e-WOM) bir ürünü satın alma 

niyetinde olan potansiyel tüketicilerin önceki kullanıcıların deneyimlerinden etkilenmelerine 

de olanak sağlamaktadır.  

Açık erişimin sağlandığı sosyal ağlar ve tüketicilerin işletme ve ürünler ile yaşamış oldukları 

şikayetleri yayınlayan web siteler de işletmelerin takip etmek zorunda oldukları platformlardır. 

Bugün pek çok şikayet sitesinde tüketiciler tarafından yapılmış yorumlar potansiyel 

tüketicilerin satın alma niyetlerinin olumlu ya da olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Bu 

çalışma tüketici şikayetlerinin en yoğun paylaşıldığı internet sitelerinden www.sikayetvar.com 

‘da yer alan indirim marketlerin hizmet kalitelerine yönelik şikayetleri incelemektedir. Hızlı 

tüketim perakendeciliğinde giderek artan payı ile indirim marketler her gelir düzeyinden 

tüketicinin alışveriş yaptığı alanları oluşturmaktadır. Çalışmada indirim marketlerin hizmet 

kalitelerine yönelik şikayetler üzerine içerik analizi oluşturularak şikayetlerin ağırlıklı olarak 

hangi konularda yoğunlaştığı belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

1. Kavramsal Çerçeve 

1.1. Tüketici Şikayetleri 

Şikayet; Tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin beklentileri karşılamaması 

sonucu ortaya çıkan yada diğer tüketiciler tarafından deneyimlenmesi istenmeyen durumlar 

olarak tanımlanmaktadır (Kılıç ve Ok:2012). Satın alma eylemi sonucu memnuniyetsizlik 

yaşayan bireyler şikayetlerini işletmelere farklı kanallar vasıtası ile iletebilmektedirler.  Bazı 

http://www.sikayetvar.com/
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durumlarda ise tüketicilerin şikayetlerini dile getirmeden satın alma eylemini 

gerçekleştirdikleri işletmeyi değiştirdikleri de gözlemlenmektedir.  

Tüketicilerin olumsuz geri bildirimleri (Bell vd.:2004) olarak da ifade edilen şikayet 

tüketicilerin satın alma eylemi sonucu beklentilerinin karşılanamaması olarak da 

tanımlanmaktadır (Lapre ve Tsikriktsis:2006). Müşteriler tarafından işletmelere sunulmuş bir 

armağan niteliğinde olan şikayetler sonucu işletmeler eksik yönlerini ve karşı karşıya oldukları 

tehditleri çözümleme fırsatı yakalayabilmekte ve söz konusu şikayetleri değerlendirerek 

benzeri sorunların yeniden yaşanmasını önleyebilmektedirler.  

Beklentilerin karşılanmaması sonucu ortaya çıkan memnuniyetsizlik hali ve beraberinde ortaya 

çıkan şikayet kavramı pazarlama karması unsurları başta olmak üzere pek çok nedenden 

kaynaklanabilmektedir. Şikayetlerin içerikleri incelendiğinde müşteriler tarafından oluşturulan 

şikayetlerin ürün ve hizmetin sunumu, kalitesi, beklentileri karşılayıp karşılamaması, 

zamanında ve taahhüt edildiği gibi yerine getirilip getirilmemesi gibi pek çok konuda 

yoğunlaştığı görülmektedir.  

İşletmeler için kaçınılmaz olan şikayetler doğru yönetildiğinde işletmeler için oldukça büyük 

avantajlara dönüşmektedir. Rekabetin yoğun olduğu alanlarda müşteri şikayetlerinin kapsamlı 

analizlerinin yapılması işletmeleri rakiplerine göre ön plana çıkartacak olanaklar sunmaktadır.  

 

1.2. e-WOM 

Satın alma eylemi sonucu tüketiciler başta yakın çevreleri olmak üzere pek çok kişi ile 

yaşadıkları deneyimleri paylaşmaktadırlar. Bu konuda başvurdukları tavsiye ağızdan ağıza 

pazarlama kavramının ana temasını oluşturmaktadır. Kullanıcılar tarafından paylaşılan 

tavsiyeler ise potansiyel tüketicilerin satın alma karar süreçlerini etkileme konusunda diğer 

faktörlere göre daha baskındır.  

Tüketicilerin deneyimlerini ve satın aldıkları mal ve hizmetlere yönelik tutumlarını dile 

getirmeleri ağızdan ağıza pazarlama olarak ifade edilmektedir. Tüketiciler arasında kurulan 

iletişime dayalı olan ağızdan ağıza pazarlama kavramı, mal ve hizmetlerin özellikleri ya da 

satıcılar hakkındaki bilgileri potansiyel ve mevcut tüketicilere ilettikleri bir informal iletişim 

olarak da tanımlanmaktadır (Aba:2011).  

Yoğun bir şekilde reklama maruz kalan tüketiciler tarafından artık satın alma kararlarında 

deneyim sahiplerinin tavsiye ve şikayetleri oldukça büyük önem taşımaktadır. Teknolojide 

yaşanan gelişmeler ve iletişim alanında yaşanan ilerlemeler sonucunda ağızdan ağıza pazarlama 

kavramı da güncellenmiş ve elektronik ağızdan ağıza pazarlama kavramı doğmuştur.  
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Tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetlere yönelik davranış ve tutumlarını elektronik 

ortamda paylaşmaları olarak ifade edilen e-WOM, birbirlerini önceden tanımayan kişiler 

tarafından pek çok alanda tavsiye ve şikayetlerin paylaşıldığı bir iletişim uygulamasıdır 

(Sarıışık ve Özbay:2012). İnternetin yalnızca tüketiciler tarafından online alışveriş olarak 

gelişmesi ile birlikte hızlı bilgi aktarımı ve paylaşımı ile geleneksel tüketici davranışı 

değişmeye başlamıştır (Gürce ve Tosun:2017). Gelişen teknoloji ile birlikte internetin kişiler 

için önemi artmış, tüketicilere de satın alma niyetinde oldukları mal ve hizmetleri fiyat, kalite 

ve özellik başta olmak üzere pek çok yönden karşılaştırma imkanı sağlamıştır.  

Kişiler arası tavsiye ve şikayetlerin elektronik kanallar aracılığıyla paylaşılması ya da iletilmesi 

olarak tanımlanan e-WOM, tüketicilerin karşılıklı olarak etkileşimlerini sağlamaktadır (Ho ve 

Dempsey:2010, Goyette, vd.:2010). 

İnternet kullanımının artması sonucu tüketicilerin bir araya gelerek oluşturdukları çevrimiçi 

gruplar olarak da adlandırılan sanal gruplar, ortak gereksinmelere sahip bireyler tarafından 

kurulmuştur. Tüketiciler bu kapsamda kurulan grupların yorumlarını paylaştıkları internet 

sitelerinden yararlanarak satın alacakları ürünü değerlendirip daha rasyonel satın alma kararı 

vermeyi amaçlamaktadırlar.  

1.3. Hizmet 

Kotler tarafından bir tarafın diğer tarafa sunmuş olduğu soyut bir faaliyet ya da hareket olarak 

tanımlanan hizmet, depolanamayan, el değiştiremeyen ve üretildiği anda tüketilen soyut bir 

kavramdır. Hizmet sektörünün hızlı gelişimi, hizmet kalitesi kavramının da önemini artırmıştır. 

Hizmet kalitesi, işletmelerin uzun dönemde sergilemiş oldukları performanslarının 

değerlendirmeleri sonucu ortaya çıkan müşteriler tarafından yapılan değerlendirmeler olarak 

ifade edilmektedir (Hoffman ve Bateson, 1997, Robledo, 2001).  

Ürün kalitesine göre değerlendirmesi daha zor olan hizmet kalitesinde sadece hizmet değil, 

hizmetin sunulma süreci de değerlendirilmektedir. Hizmet kalitesinin ölçümünde pek çok 

yöntemden faydalanılmaktadır. Parasuraman, Zeithaml ve Berry tarafından 1988 yılında 

geliştirilen SERVQUAL ölçeği bu kapsamda en yoğun başvurulan ölçektir. İşletmelerin hizmet 

kalitesini fiziksel özellikler, güvenilirlik, yanıt verebilirlik, güven ve empati olmak üzere beş 

boyutta toplayan ölçek pek çok sektörde kullanılmıştır. Müşteri tarafından algılanan kalitenin 

önemli olduğu (Torlak, 1998) hizmet kalitesinde kalite kişiden kişiye değişmekte ve 

işletmelerin müşterilerin beklentilerini anlamalarının güç olduğu bir durumu ifade etmektedir.  

SERVQUAL ölçeğinde yer alan boyutlardan olan güvenilirlik; işletmeler tarafından söz verilen 

hizmetin zamanında ve doğru bir şekilde yerine getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İşletme 

ya da çalışanların fiziksel donanımlarını olarak tanımlanan fiziksel özellikler, çalışanların 
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hizmetin tam olarak ne zaman verileceği ile bilgileri müşteriler ile paylaştığı ve hızlı 

hizmet ve müşteri isteklerini karşılamada çalışanların yardımcı olmaları olarak tanımlanan 

yanıt verebilirlik, müşterilerin işletmeye duydukları güveni ifade eden güven ve çalışma 

saatleri, müşteri menfaati ve ilgili çalışanlar olarak ifade edilen empati SERQUAL ölçeğinin 

diğer boyutlarını oluşturmaktadır.  

1.4. İndirim Marketler 

İndirimli mağazalar, bakkallar ve süpermarketlerin büyüklükleri arasında bir büyüklüğe sahip, 

düşük fiyatlarda ve sade sunumlarıyla sınırlı ürün grubu bulunduran mağazalardır. Özellikle 

düşük ve orta düzey gelire sahip müşterilerine kaliteli ürünleri düşük fiyattan satan indirim 

marketler 1980’li yıllarda Amerika’da ortaya çıkmışlardır.  

Satış hacimlerinin yüksek olması, müşterilerin self servis yöntemiyle alışveriş yapması ve çok 

az müşteri hizmeti sunulması sonucunda ürünlerin düşük fiyatla satılabilmesi sonucu bu tür 

marketlerde fiyatlar süpermarketlere göre oldukça düşüktür. Gösterişli mağazacılık 

anlayışından uzak, genellikle 2-4 arasında kasanın hizmet verdiği, 3-7 arasında çalışanı olan, 

raf anlayışının kolilerden ibaret olduğu indirim marketler Türkiye’de ilk olarak 1995 yılında 

kurulmaya başlanmıştır. Genellikle 300-500 m2 arası mağaza büyüklüğüne sahip olan bu 

marketler, toptancıları aradan kaldırarak direkt üretici ile iletişim sağlamaktadır. Maliyetlerin 

bu şekilde minimize edildiği indirim marketlerde ortalama 500 civarında ürün çeşidi yer 

almaktadır.  

Türkiye’de indirim marketler kapsamında yer alan BİM, ŞOK, A101 ve DiaSa gibi marketler 

yaygın mağaza ağına sahip işletmelerdir. Hızlı tüketim perakendeciliği sektöründe ve 

ekonomide oldukça önemli role sahip olan indirim marketlerden sağlanan hizmetin kalitesinin 

ölçümü daha verimli ve etkin hizmet sağlamak açısından gereklidir.  

 

 

2. Uygulama 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Çalışmanın amacı, Türkiye’nin en büyük dijital şikayet platformu sikayetvar.com web sitesinde 

indirim marketler ile ilgili yer alan şikayetlerin incelenerek, bu şikayetlerin hangi konular 

üzerinde yoğunlaştıklarını ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda tüketicilerin sıklıkla başvurdukları 

şikayet sitelerinden olan www.sikayetvar.com isimli web sitesinde indirim marketler ile ilgili 

2020 yılı ilk çeyreğinde yer alan ilk 100 şikayet incelenmiş ve içerik analizi yapılmıştır. 

Herhangi bir metinde yer alan değişkenleri ölçmek amacıyla başvurulan içerik analizi ile veriler 

tanımlanmış ve kategorileştirilmiştir (Wimmer ve Dominick, 2000). İndirim marketler alanında 

http://www.sikayetvar.com/
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faaliyet gösteren Türkiye’de en yaygın mağaza ağına sahip olan üç işletme için incelenen 

hizmet kalitelerine yönelik şikayetler SERVQUAL ölçeği doğrultusunda boyutlandırılmış ve 

değerlendirilmiştir.  

2.2. Bulgular  

Elde edilen bulguların analizinde, betimleyici analiz tekniklerinden faydalanılmış ve frekans ve 

yüzdelik oranları incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular, SERVQUAL ölçeğinde yer 

alan 5 boyut doğrultusunda sınıflandırılmıştır.  

 

Tablo 1. Fiziksel Donanım Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri- Çalışanlara 

Yönelik 

Fiziksel Donanım (Çalışanlara Yönelik) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 6 6 0,06 94 94 0,94 100 

Y 9 9 0,09 91 91 0,91 100 

Z 1 1 0,01 99 99 0,99 100 

TOPLAM 16 16 0,053 284 284 0,947 300 

 

Tablo 1’de indirim market çalışanlarına yönelik kılık kıyafet titizliği, çalışanların temizliği ve 

öz bakımları gibi konularda yer alan şikayetler değerlendirilmiştir. İncelenen toplam 300 

şikayet içerisinde çalışanlara yönelik fiziksel donanım alt boyutunda yer alan şikayetlerin 

toplam şikayetler içerisindeki payı %5,3’tir. Sektörde yer alan mağazalar açısından 

incelendiğinde ise Y mağazasının çalışanlara yönelik fiziksel donanım konusunda almış olduğu 

şikayetin toplam şikayetler içerisindeki payının %9 ile rakiplerinden fazla olduğu 

görülmektedir.  

Tablo 2. Fiziksel Donanım Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri- Mağazaya Yönelik 

Fiziksel Donanım (Mağazaya Yönelik) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 3 3 0,03 97 97 0,97 100 

Y 1 1 0,01 99 99 0,99 100 

Z 1 1 0,01 99 99 0,99 100 

TOPLAM 5 5 0,017 295 295 0,983 300 
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Tablo 2’de indirim marketlerin mağazalarına ait fiziksel donanım konusunda yer alan 

şikayetler yer almaktadır. Mağaza gürültüsü, ısıtma ve soğutma sistemlerinde yaşanan çevresel 

sorunlar, mağaza içi fiziksel donanım gibi alt boyutlardan oluşan mağazaya yönelik fiziksel 

donanım şikayetlerinin toplam şikayetler içerisindeki oranı %1,7 olarak belirlenmiştir. İndirim 

marketler içerisinde ise %3 ile X mağazasına yönelik şikayetlerin rakiplerine göre daha fazla 

olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 3. Fiziksel Donanım Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri- Ürünlere Yönelik 

Fiziksel Donanım (Ürünlere Yönelik) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 34 34 0,34 66 66 0,66 100 

Y 18 18 0,18 82 82 0,82 100 

Z 14 14 0,14 86 86 0,86 100 

TOPLAM 66 66 0,22 234 234 0,78 300 

 

Tablo 3’te ürünlere yönelik şikayetler incelendiğinde toplam şikayetler içerisindeki payının 

%22 olduğu görülmektedir. Ürünlere yönelik şikayetler alt boyutunda incelenen şikayetlerin 

hemen hepsi ayıplı ürünlerden oluşmaktadır. Bozuk, kırık ya da sağlıksız formdaki ürünler 

olarak tanımlanan ayıplı ürünler, ambalajında ya da reklamında yer alan içeriklere uymayan, 

standardında hata olan ve tüketicinin beklediği faydayı ortadan kaldıran arızalı, hasarlı 

ürünlerdir. Toplam şikayetler içerisinde oldukça önemli bir paya sahip olan ayıplı ürün 

şikayetleri işletmeler bazında incelendiğinde %34 ile X işletmesinin en çok ayıplı ürün şikayeti 

alan işletme olduğu görülmektedir.  

Tablo 4. Güvenilirlik Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri- Zamanında ve Taahhüt 

Edildiği Gibi Hizmet Sağlama 

Güvenilirlik (Zamanında ve Taahhüt Edildiği Gibi Hizmet Sağlama) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 22 22 0,22 78 78 0,78 100 

Y 20 20 0,20 80 80 0,80 100 

Z 67 67 0,67 33 33 0,33 100 

TOPLAM 109 109 0,363 191 191 0,637 300 

 

SERVQUAL ölçeğinin boyutlarından olan güvenilirlik boyutunu oluşturan zamanında ve 

taahhüt edildiği gibi hizmet sağlama alt boyutunda yer alan şikayetler Tablo 4’te incelenmiştir. 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 47 

Toplam şikayetler içerisinde %36,3 ile en önemli paya sahip olan şikayetleri online 

alışveriş sitesine sahip olan indirim marketlerden satın alınan ürünlerin zamanında 

gönderilmediği ya da eksik gönderildiğine yönelik şikayetler oluşturmaktadır. Çalışmada 

incelenen indirim marketler karşılaştırıldığında ise Z işletmesinin %67 ile en çok şikayeti alan 

işletme olduğu görülmektedir.  

Tablo 5. Güvenilirlik Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri- Müşteri Sorunlarına 

Samimi Yaklaşım 

 Güvenilirlik (Müşteri Sorunlarına Samimi Yaklaşım) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 0 0 0 100 100 1,00 100 

Y 3 3 0,03 97 97 0,97 100 

Z 0 0 0 100 100 1,00 100 

TOPLAM 3 3 0,01 297 297 0,99 300 

 

Tablo 5’te müşteri sorunlarına yönelik samimi yaklaşım alt boyutunda yer alan şikayetler 

incelenmiştir. Tüm şikayetler içerisinde %1’lik paya sahip olan bu alt boyuttaki şikayetlerin en 

fazla Y işletmesine yönelik olduğu görülmektedir.  

 

 

Tablo 6. Güvenilirlik Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri – Doğru Hizmet Sağlama 

Güvenilirlik (Doğru Hizmet Sağlama) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 11 11 0,11 89 89 0,89 100 

Y 7 7 0,07 93 93 0,93 100 

Z 7 7 0,07 93 93 0,93 100 

TOPLAM 25 25 0,083 275 275 0,917 300 

 

SERVQUAL ölçeği güvenilirlik boyutunda yer alan doğru hizmet sağlama alt boyutunda 

indirim marketlere yönelik şikayetlerin incelendiği Tablo 6’da toplam şikayetlerin tüm 

şikayetler içerisindeki payının %8,3 olduğu görülmektedir. Çalışanların müşterilerine doğru 

hizmeti ilk seferde sunmaları olarak ifade edilen bu alt boyutta en fazla şikayet X işletmesine 

yöneliktir.  
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Tablo 7. Yanıt Verebilirlik Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri – Zaman 

Bilgisi Paylaşımı 

Yanıt Verebilirlik (Zaman Bilgisi Paylaşımı) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 0 0 0 100 100 1,00 100 

Y 0 0 0 100 100 1,00 100 

Z 0 0 0 100 100 1,00 100 

TOPLAM 0 0 0 300 300 1,00 300 

 

Tablo 7’de indirim marketlere yönelik şikayetler zaman bilgisi alt boyutunda incelenmiş ve bu 

konuda herhangi bir şikayetin yer almadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışanların bir hizmetin tam 

olarak ne zaman verileceği ile ilgili bilgileri müşterileri ile paylaşmalarını ifade eden bu boyutta 

hiçbir şikayet ile karşılaşılmaması çalışanların bu konuda özenli ve titiz oldukları anlamına 

gelmektedir.  

 

Tablo 8. Yanıt Verebilirlik Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri – Hızlı Hizmet Sağlama 

Yanıt Verebilirlik (Hızlı Hizmet Sağlama) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 0 0 0 100 100 1,00 100 

Y 0 0 0 100 100 1,00 100 

Z 0 0 0 100 100 1,00 100 

TOPLAM 0 0 0 300 300 1,00 300 

 

Tablo 8’de çalışanların müşterilerine yönelik hızlı hizmet sağlama konusunda yer alan 

şikayetler incelenmiştir. Herhangi bir şikayetin yer almadığı bu alt boyutta her üç işletme 

çalışanlarının müşterilerine hızlı hizmet sağladıkları görülmektedir. 

Tablo 9. Yanıt Verebilirlik Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri – Müşteri 

Hizmetleri Servisine Erişim 

Yanıt Verebilirlik (Müşteri Hizmetleri Servisine Erişim) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 0 0 0 100 100 1,00 100 

Y 5 5 0,05 95 95 0,95 100 

Z 3 3 0,03 97 97 0,97 100 

TOPLAM 8 8 0,027 292 292 0,973 300 
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Online alışverişin sağlandığı indirim marketlerde aktif olarak yer alan müşteri hizmetleri 

servisi ile iletişimin sağlanması konusunda şikayetleri içeren müşteri hizmetleri servisine erişim 

şikayetleri Tablo 9’da incelendiğinde tüm şikayetler içerisindeki payının %2,7 olduğu 

görülmektedir. Müşteri hizmetleri servisi bulunmayan X işletmesine yönelik herhangi bir 

şikayetin olmadığı, Y işletmesine ise incelenen şikayetler içerisinde %5 oranında müşteri 

hizmetleri servisine erişim şikayetlerinin geldiği çalışmada elde edilen bulgular arasındadır. 

 

Tablo 10. Güven Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri – Mağazaya Güven 

Güven (Mağazaya Güven) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 4 4 0,04 96 96 0,96 100 

Y 13 13 0,13 87 87 0,87 100 

Z 2 2 0,02 98 98 0,98 100 

TOPLAM 19 19 0,063 281 281 0,937 300 

 

Tablo 10’da mağazaya güven alt boyutunda yer alan şikayetler incelendiğinde incelenen 300 

şikayet içerisindeki payının %6,3 olduğu görülmektedir. Müşterilerin alışveriş yaparken 

kendilerini güvene hissetmeleri olarak tanımlanan bu alt boyutta en fazla şikayet %13 ile Y 

işletmesine yöneliktir. 

Tablo 11. Güven Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri – Nazik Çalışanlar 

Güven (Nazik Çalışanlar) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 19 19 0,19 81 81 0,81 100 

Y 22 22 0,22 78 78 0,78 100 

Z 5 5 0,05 95 95 0,95 100 

TOPLAM 46 46 0,153 254 254 0,847 300 

 

Güven boyutu altında yer alan nazik çalışanlar alt boyutundaki şikayetler incelendiğinde 

şikayetlerin personelin müşteriye saygısızlığı konusunda yoğunlaştığı görülmektedir. Tüm 

şikayetler içerisinde önemli bir yüzdeye sahip olan bu alt boyutta en çok şikayetin ise Y 

işletmesine yönelik olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
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Tablo 12. Güven Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri –Bilgili Çalışanlar 

Güven (Bilgili Çalışanlar) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 0 0 0 100 100 1,00 100 

Y 0 0 0 100 100 1,00 100 

Z 0 0 0 100 100 1,00 100 

TOPLAM 0 0 0 300 300 1,00 300 

 

Çalışanların müşterilerin sorunlarına cevap verecek bilgiye sahip oldukları olarak tanımlanan 

bu alt boyutta her üç işletmeye yönelik herhangi bir şikayet bulunmamaktadır. 

 

Tablo 13. Empati Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri –Çalışma Saatleri 

Empati (Çalışma Saatleri) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 1 1 0,01 99 99 0,99 100 

Y 2 2 0,02 98 98 0,98 100 

Z 0 0 0 100 100 1,00 100 

TOPLAM 3 3 0,01 297 297 0,99 300 

 

SERVQUAL ölçeğinde yer alan empati boyutunun alt boyutunu oluşturan çalışma saatleri 

boyutunda tüm şikayetler içerisinde %1’lik oranda şikayet yer almaktadır. Çalışma saatlerinin 

uygunluğu, çalışma saatlerine uyulup uyulmaması konusunda yer alan şikayetler işletmeler 

açısından incelendiğinde %2’lik pay ile Y işletmesinin en fazla şikayeti aldığı görülmektedir.  

Tablo 14. Empati Boyutunda Yer Alan Müşteri Şikayetleri – Müşteri ile İlgilenen 

Çalışanlar 

Tablo 5B: Empati (Müşteri ile İlgilenen Çalışanlar) 

Firma  Şikayet Var Frekans Yüzde (%) Şikayet Yok Frekans Yüzde (%) Toplam 

X 0 0 0 100 100 1,00 100 

Y 0 0 0 100 100 1,00 100 

Z 0 0 0 100 100 1,00 100 

TOPLAM 0 0 0 300 300 1,00 300 
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Tablo 14’te müşteri ile ilgili çalışanlar alt boyutunda yer alan şikayetler incelenmiştir. 

Çalışanların müşteri menfaatini herşeyin üzerinde tuttuğu ve müşterilerin özel isteklerini 

anlayarak ilgilendiklerini ifade eden bu alt boyutta herhangi bir şikayet yer almamaktadır.  

 

Tablo 15. İndirim Marketlerin Hizmet Kalitelerine Yönelik Şikayetler ve Oranları 

 

    

Şikayet Sebebi Şikayet Sayısı Şikayet Yüzdesi (%) 

Çalışanların Kılık Kıyafet Özeni 16 0,053 

Mağazanın Fiziki Koşulları 5 0,017 

Ürünlerin Kalitesi 66 0,22 

Zamanında ve Taahüt Edildiği 

Gibi Hizmet Sağlama 
109 0,363 

Müşteri Sorunlarına Samimi 

Yaklaşım 
3 0,01 

Doğru Hizmet Sağlama 25 0,083 

Müşteri Hizmetleri Servisine 

Erişim 
8 0,027 

Mağazaya Güven 19 0,063 

Nazik Çalışanlar 46 0,154 

Çalışma Saatleri 3 0,01 

TOPLAM 300 1 

   
İndirim marketlerin hizmet kalitelerine yönelik şikayetlerin yer aldığı Tablo 15 incelendiğinde 

en çok şikayetin %36,3 ile zamanında ve taahhüt edildiği gibi hizmetin sağlanması, %22 ile 

ürünlerin kalitesi ve %15,4 ile nazik çalışanlar konularında yoğunlaştığı görülmektedir. En az 

şikayet ise %1’lik oran ile müşteri sorunlarına samimi yaklaşım ve çalışma saatleri konusunda 

yer almaktadır.  

 

Sonuç ve Öneriler 

Gelişen teknoloji sayesinde internet insan hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Birbirleri 

ile sürekli etkileşim halinde olan bireyler gelişen internet sayesinde pek çok sosyal ağda iletişim 

sağlamakta, paylaşımlar yapmakta ve içerikler oluşturmaktadırlar. Kişilerin kendilerine ait 

resimleri, fikirleri, yorumları paylaştıkları sosyal ağlar potansiyel tüketicilerin satın alma 

kararlarında da oldukça önemli rol üstlenmektedir. Kişiler satın aldıkları ürünler ile ilgili yorum 

ve tavsiyeleri sosyal ağlar üzerinden paylaşmakta böylelikle potansiyel müşterileri önemli 

ölçüde etkilemektedirler.  
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Satın alınan mal ve hizmetlerden duyulan memnuniyet kadar memnuniyetsizlik olarak da 

ifade edilen şikayet kavramı beklentilerin karşılanamaması durumudur. Şikayet; doğrudan 

işletmeye yapılabileceği gibi yasal mercilere de yapılmaktadır. Bazı durumlarda ise bireylerin 

şikayetten kaçınarak söz konusu işletmeden vazgeçtikleri görülmektedir. Gelişen teknoloji ile 

internetin yaygın olarak kullanımı müşterilerin şikayetlerinin sanal ortamlara aktarılarak yeni 

kullanıcılara iletilmesini sağlamaktadır. Satın alma kararlarında etkili olan şikayetler potansiyel 

tüketicilere ürün ve işletme ile ilgili bilgiler sağlamaktadır. Hemen her sektörde mevcut 

müşteriler tarafından yapılan şikayetler potansiyel müşterilere yol göstermekte, işletme ve 

ürüne karşı bir tutum sergilemelerine neden olmaktadır.  

Hızlı tüketim perakendeciliği sektöründe oldukça önemli yere sahip olan indirim marketler 

düşük ve orta düzey gelire sahip müşteriler başta olmak üzere hemen her gelir grubunun 

alışveriş yaptığı işletmelerdir. Geleneksel mağaza anlayışından uzak bir duruş sergileyen 

indirim marketler gösterişsiz raflar, sıradan aydınlatma cihazları ve az sayıda çalışanları ile 

maliyetleri en aza indirerek düşük fiyatlı ürünler sunmaktadır. Dünyada ve Türkiye’de sayıca 

artış gösteren mağazaları ile faaliyet gösteren indirim marketler uygun çalışma saatleri ile 

müşterilerine hizmet sağlamaktadır.  

Hizmet kavramı hizmet kalitesi kavramı ile özdeşleşmiş ve işletmenin sağlamış olduğu hizmet 

performansının müşteriler tarafından nasıl algılandığının ölçülmesi olarak literatürde yer 

almıştır. Hizmet kalitesinin ölçülmesine yönelik geliştirilen pek çok ölçek müşterilerin 

işletmelerden bekledikleri hizmet performansı ile karşılaştıkları hizmet arasındaki farkı ölçmeyi 

amaçlamaktadır.  

Çalışmada indirim marketlere yönelik 2020 yılının ilk çeyreğinde yer alan ilk 100 şikayet 

incelenmiştir. Söz konusu şikayetler SERVQUAL ölçeğine göre boyutlandırılmış ve 

kategorileştirilmiştir. Fiziksel donanım, güvenilirlik, yanıt verebilirlik, güven ve empati 

boyutlarından oluşan ölçekte sektörde lider 3 işletmeye yönelik toplam 300 şikayet 

değerlendirilmiştir.  

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre şikayetlerin zamanında ve taahhüt edildiği gibi yerine 

getirilmediği, ayıplı ürünlerin yer aldığı ve personelin müşteriye saygısızlığı konularında 

yoğunlaştığı görülmektedir. En az şikayetin ise çalışma saatleri ve müşteri sorunlarına samimi 

yaklaşım konularında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda indirim marketlerin hizmet 

kalitelerinin artırılmasına yönelik yapılacak olan faaliyetlerin başta zamanında ve taahhüt 

edildiği gibi hizmet sağlama konusunda yapılması gerekmektedir. Online mağazaların yer 

aldığı indirim marketlerde yoğun olarak yaşanan zamanında ve taahhüt edildiği gibi hizmetin 

sağlanamaması sorununun çözümü söz konusu şikayetleri ortadan kaldıracaktır. Bu konuda 
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işletmelerin online alışverişlerde güven sağlaması gerekmektedir. Ürünün teslim 

süresinde ya da stokta yer almayan ürünün satışta görünmemesi gibi düzenlemeler zamanında 

ve taahhüt edildiği gibi hizmetin sağlanamaması şikayetlerini ortadan kaldırmaya yönelik 

olacaktır. Şikayetler içerisinde ikinci sırada yoğunlaşan ayıplı ürün konusunda işletmelerin 

üretici firma ile anlaşarak müşterilerine mağduriyet yaşatmamaları sağlanmalıdır. Değişim ya 

da iade kolaylıkları ile bu şikayetin aşılacağı öngörülmektedir. Bir diğer şikayet konusu olan 

personelin müşteriye saygısızlığı konusunda ise mağaza içi yapılacak kısa anketler ile 

çalışanların değerlendirilmesi yapılarak nazik çalışanların ödüllendirilmesi diğer çalışanların 

da nazik davranmaları konusunda yönlendirme sağlayacaktır. Çalışmanın ilgili sektörde 

yapılacak olan yeni çalışmalara ışık tutması beklenmekte, literatüre katkı sağlaması 

amaçlanmaktadır.   

 

KAYNAKÇA 

Aba, G. (2011). Sağlık Hizmetlerinde Ağızdan Ağıza Pazarlama: Bir Alan Araştırması. Fırat 

Saglık Hizmetleri Dergisi, 6(16), 45- 60. 

 

Bell, J. B., B. Menguc & S. L. Stefani (2004) “When Customers Dissappoint: A Model of 

Relational Internal Marketing and Customer Complaints”, Academy of Marketing Science, 

32(2): 112-126.  

 

Goyette, I., Ricard, L., Bergeron, J., Marticotte, F. (2010). “E-wom scale: Word-of mouth 

measurement scale for e-services context”, Canadian Journal of Administrative Sciences, 27, 

5-23. 

 

Gürce, M. Y., Tosun, P. (2017). Kargo Hizmetlerine İlişkin Müşteri Şikayetleri: Bir İçerik 

Analizi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 9(3), 177-196. 

 

Ho, J.Y.C., Dempsey, M. (2010). “Viral marketing: Motivations to forward online content”, 

Journal of Business Research, 63, 1000-1006. 

 

Hoffman, K.D., Bateson, J.E. (1997). Essentials of service marketing, The Dryden Press, USA. 

 

Kılıç, B., Ok, S. (2012). “Otel İşletmelerinde Müşteri Şikayetleri ve Şikayetlerin 

Değerlendirilmesi”, Journal of Yasar University, 25(7), 4189-4202. 

 

Lapre M. A., & N. Tsikriktsis (2006). Organizational Learning Curves for Customer 

Dissatisfaction: heterogeneity Across Airlines, Management science, 52 (3), March, 352-366. 

 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 54 

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., Berry, L.L. (1988). “SERVQUAL: A multiple 

itemscale for measuring consumer perceptions of service quality”, Journal of Retailing,  

 641, 12-40. 

Robledo, M.A. (2001). “Measuring and managing service quality: Integrating customer 

expectations”, Managing Service Quality, Vol.11, No.1, 22-31. 

 

Sarıışık M, ve Özbay G. Elektronik ağızdan ağıza iletişim ve turizm endüstrisindeki 

uygulamalara ilişkin bir yazın incelemesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 

2012; 8(16): 1-22.   

 

Torlak, Ö. (1998) Hizmet Kalitesini İyileştirmede Belediye Hizmet Kullanıcılarının Şikayet 

Sürecinin Düzenlenmesi, Kamu Yönetiminde Kalite 1. Ulusal Kongresi, 26- 27.Mayıs, Ankara, 

TODAİE Yayın No. 289, I. Cilt, 357-370. 

 

Wimmer, D.D., Dominick, J.R. (2000). Mass Media Research: An Introduction, Wadsworth 

Publishing Company, Belmont. 

 

https://eticaretsozlugu.kobisi.com/ayipli-mal-nedir/ (Erişim: 21/5/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eticaretsozlugu.kobisi.com/ayipli-mal-nedir/


   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 55 

KREDİ KARTI SAHİPLİĞİNDE TÜKETİCİLERİN TERCİHLERİNİ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

Öğr. Gör. Dr. Onur KÖKTÜRK 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

Öğr. Gör. Dr. Nur ÇAĞLAR ÇETİNKAYA 

Çankırı Karatekin Üniversitesi 

 

ÖZET 

Mal ve hizmetlerin alışverişinde genel olarak kabul gören ve satınalma gücünü ifade eden para; 

ortak bir değer ölçütü, tasarruf, ödünç verme ve değişim aracıdır. Değişim aracı olarak 

tanımlanan para; mal para, temsili para, kaydi para, para benzerleri ve plastik para olmak üzere 

türlere ayrılmaktadır. Para ile aynı satın alma işlemlerinde kullanılan kredi kartları; banka 

tarafından kullanıcılarına verilen, genellikle bir aylık süre içerisinde yapılan harcamalarda 

kullanılan ve başta kullanım kolaylığı olmak üzere pek çok nedenden dolayı tercih edilen bir 

para türüdür.  

Toplumun neredeyse tamamı tarafından kabul gören kredi kartları, gelir düzeyi yüksek kişiler 

tarafından yanlarında para taşımamak, orta ve düşük gelir düzeyine sahip kişiler tarafından ise 

borçlanarak alışveriş yapmayı sağlaması özelliği başta olmak üzere tercih edilmektedir. Günlük 

hayatta yaygın olarak kullanılan kredi kartları aynı zamanda bireysel bankacılığın da en önemli 

unsurunu oluşturmaktadır. Taksitlendirme özelliğinden nakit yerine geçme özelliğine kadar 

birçok fonksiyona sahip olan kredi kartları kullanıcılar tarafından bilinçli kullanıldığında 

kullanıcılarına birçok avantaj sağlamaktadır.  

Bankalar tarafından kullanıcıların gelirlerine bağlı olarak belirlenen limitler kapsamında 

kullanım imkânı sunulan kredi kartları ile kullanıcılar ileriki bir dönemde elde edecekleri geliri 

bugün harcamaktadır. Rasyonel insan kavramı varsayımını esas alan klasik iktisatçılara göre 

mal ve hizmet çeşitliliği karşısında insanın satın alma kararlarında rasyonel davranması 

gerekmektedir. Bu nedenle kredi kartlarına ait farklı özelliklerin kullanıcıları etkiledikleri ve 

tercih edilmelerine neden oldukları görülmektedir.  

Çalışmada Çankırı ilinde kredi kartı sahipliğinde tüketicilerin tercihlerini etkileyen faktörler 

incelenmiş, bu kapsamda katılımcılara anket yöntemi ile yöneltilen sorular analiz edilmiştir. 

Kredi kartı tercih nedenleri demografik ve sosyo-ekonomik yönden analiz eden çalışmada 

kullanıcıların kredi kartı tercihlerinde farklı faktörlerin etkisi altında kaldıkları sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: kredi kartı, tüketici davranışı, bireysel bankacılık 
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ABSTRACT 

Money that is generally accepted in the exchange of goods and services and expresses 

purchasing power, is a common measure of value, a means of saving, lending and exchange. 

Money, which is defined as a means of exchange, is divided into types such as goods money, 

representative Money, registered money, money equivalents and plastic money. Credit cards 

used in the same purchases as money; is a type of money that is given to the users by the bank, 

which is generally used for the expenditures made within a month, and is preferred for many 

reasons, especially ease of use. 

 

Credit cards, which are accepted by almost all of the society, are preferred especially for those 

who have high income, not to carry money with them, and for those with middle and low 

income, to make shopping by borrowing. Credit cards, which are widely used in daily life, are 

also the most important element of retail banking. Credit cards, which have many functions 

from installment to cash replacement, offer many advantages to users when used consciously.  

With credit cards, which are offered to be used by banks within the limits set by the users 

depending on their income, the users spend the income they will get in a future period today. 

According to classical economists based on the assumption of rational human concept, people 

should behave rationally in purchasing decisions in the face of diversity of goods and services. 

Therefore, it is seen that different features of credit cards affect users and cause them to be 

preferred. 

 

In this study, factors affecting consumers ' preferences in credit card ownership in Çankırı 

province were examined and the questions posed to the participants by the survey method were 

analyzed. In this study, which analyzed the reasons of credit card preference in demographic 

and socio-economic terms, it was concluded that the users were under the influence of different 

factors in their credit card preferences. 

Keywords: credit card, consumer behavior, retail banking 

 

 

1. Giriş 

 

Ekonomideki gelişmelere bağlı olarak gelişen tüketici talepleri, teknolojide yaşanan 

gelişmelere bağlı olarak artan tüketim ile birlikte günlük yaşamda kredi kartlarının önemi 

yaşamın her alanında artmıştır. Bunun yanında günümüzde online ticaretteki ciddi artış ve 

nakitsiz toplum anlayışı doğrultusunda ekonomik birimlerin daha az nakit kullanma isteği kredi 

kartı kullanımını arttırmıştır. Ödeme sistemleri içerisinde kolay, hızlı ve güvenli bir ödeme 

yöntemi olmasından dolayı önemli bir yeri olan kredi kartları yalnızca dış ticarette değil 

perakende sektöründe yapılan ödemelerde de aktif olarak kullanılmaktadır.   

Kredi kartı kullanımın bu derece artması zaman zaman bireylerin bilinçsizce kredi kartı 

kullanımına neden olmaktadır. Esas amacı nakit taşımadan alışveriş yapılabilmesine olanak 
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sağlanması olmasına rağmen kredi kartları vasıtasıyla bireyler gelecekte elde edecekleri 

gelirleri önceden kullanarak borçlanabilmektedirler. Borcun tamamının ya da belirli bir 

kısmının ödenememesi durumunda söz konusu borç faiziyle artmakta ve kredi kartı 

kullanıcılarının borçluluğu daha artmaktadır. Bu nedenle çalışmada bireyler kredi kartı 

kullanımı tercihleri inceleme altına alınmıştır. 

  Çalışmada bireysel bankacılık ürünü olarak kabul edilen kredi kartı inceleme konusu 

eden literatürdeki çalışmalar incelenmiştir. Kaya (2008) tek yönlü varyans analizi ve post hoc 

testi ile yaptığı çalışmasında bireysel müşterilerin, demografik özelliklerinin kredi kartı 

tercihinde etkili olup olmadığını incelemiştir. Elde edilen bulgular sonucunda bireysel 

müşterilerin demografik özelliklerinin kredi kartı tercihini satışta özendirme ve doğrudan 

pazarlama faktörleriyle etkilediği yönündedir.  

Pulat (2019) aylık harcama ve kredi kartı ödeme alışkanlığının demografik değişkenlerle olan 

ilişkisi Chi square analizi yöntemi ile incelenmiştir. Ki-kare analizi sonucunda, medeni durum 

ile ödeme alışkanlığı ve aylık harcama tutarı arasında ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca cinsiyet ile 

kredi kartı harcaması arasında ilişki bulunurken ödeme alışkanlığı arasında ilişki tespit 

bulunmamıştır. Bir diğer taraftan kredi kartı ödeme alışkanlığı ile kredi kartı kullanım tercihi 

arasında ilişki bulunmuş ve ödeme alışkanlığı için en çok kullanılan yöntemler tek çekim ve 

taksitli alışverişler olarak tespit edilmiştir. 

Kuşçuoğlu (2018) beş faktörlü kişilik özelliklerinin kredi kartı kullanma kararı ve kompulsif 

satın alma eğilimi üzerindeki etkisi; kredi kartı kullanımının ve kredi kartına yönelik tutumun 

kompulsif satın alma davranışı üzerindeki etkisi; cinsiyetin kompulsif satın alma ve kredi 

kartına yönelik tutum üzerindeki etkisi ile hesap ekstrelerinin takibi ile kredi kartı limitinin 

kompulsif satın alma davranışı üzerindeki etkisi araştırmıştır. 

Çerçi (2018) çalışmasında kredi kartı kullanıcılarının temel özelliklerinin kredi kartı kullanımı 

üzerindeki etkilerinin banka şubelerine göre farklılık gösterip göstermediğini amaçlamaktadır. 

Kredi kartı kullanıcılarının cinsiyeti ile kredi kartı kullanımları arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu ve erkeklerin kredi kartı kullanım olasılıklarının kadınlardan daha yüksek olduğu tespit 

etmiştir. Elde edilen bulgulara göre evli bireylerin kredi kartı kullanma olasılığı bekarlara göre 

daha fazla olduğu ve kredi kartı sahibi olma ile meslek arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu 

tespit etmiştir. Ayrıca söz konusu çalışmada yüksek gelire sahip olan müşterilerin kredi kartı 

kullanma olasılığı da yüksek bulunmuştur. 

  Adıgüzel ve Saygılı (2012) Tokat ili için yaptıkları çalışmalarında bireylerin sosyo-ekonomik 

özellikleri ile kredi kartı kullanım durumları, sahip olunan kredi kartı sayısı, aylık harcama 
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tutarı gibi faktörler arasındaki ilişki durumunu incelemişlerdir. Gençler, evliler, aylık 

geliri yüksek ve otomobil sahibi kişiler tarafından kredi kartının özellikle kullanıldığı 

saptanmıştır.  

Kendirli ve diğerleri (2009) Yozgat ve Kayseri için yaptıkları çalışmalarında kredi kartı 

kullananları cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi ve meslek grupları açısından 

incelemişler ve alışveriş yapma oranının nakit para çekme oranından fazla olması BKM 

tarafından açıklanan veriler ile benzerlik gösterdiğini tespit etmişlerdir. Çalışma kapsamında, 

kredi kartının itibar göstergesi olarak değerlendirilmesinin Yozgat ilinde daha yüksek olduğu 

bulgulanmıştır. Bu yaş grubunun ailenin harcamalarını kontrol eden ve yönlendiren grup olması 

kredi kartı kullanımında bu faktörleri ön plana çıkarmaktadır. Kredi kartlarının fon sağlama 

aracı olarak kullanılmasına ilişkin yapılan analiz sonucu ortaya çıkan farklılığın Kayseri 

ilindeki katılımcılar için fark teşkil ettiği görülmektedir. 

Durukan ve diğerleri (2005) tarafından kredi kartlarındaki taksit uygulamasının tüketicilerin 

harcama alışkanlıkları üzerindeki etkisi ölçülmeye çalışılmıştır. Tüketicilerin satın alma 

tercihlerindeki en önemli faktörlerin kredi kartı ile taksitli alışveriş yapma imkânı, bol çeşit ve 

kaliteli ürün olduğu görülmüştür. Kredi kartı ile alışverişlerde taksit, reklam ve diğer 

promosyon araçlarının rolünü ankete katılan tüketicilerin yarısı tarafından “oldukça etkili” 

şeklinde düşünülmektedir. Kredi kartında taksit uygulaması harcamaları artırır düşüncesine 

tüketiciler çok büyük oranla katılmaktadır. Çalışmada kredi kartı kullananların aylık geliri ile 

kredi kartı taksitlerinden doğan borçların tutarı arasında anlamlı bir ilişki, kredi kartı 

taksitlerinden doğan borçların tutarı ve kredi kartı borcunun ödenmeyen miktarı ile eğitim 

düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 

Sait (2013) bireylerin kredi kartı taleplerinde etkili olan sosyo-ekonomik faktörlerin 

belirlenmesini amaçladığı çalışmasında kredi kartı kullanımının harcamalara olan etkisinin 

analizi yapılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular gelir seviyesi ile kredi kartı kullanımı 

arasında pozitif yönlü olduğu ve gelir seviyesi yükseldikçe bireylerin kredi kartı kullanımı da 

arttırdığı bulunmuştur. Bir diğer taraftan eğitim düzeyleri ve ait oldukları meslek grubu ile kredi 

kartı talebi arasında da pozitif yönlü bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. 

 

2. Kavramsal Çerçeve 

Plastik para olarak kabul edilen kredi kartı 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları 

Kanunu’na göre; nakit kullanımı gerekmeksizin mal ve hizmet alımı veya nakit çekme olanağı 

sağlayan basılı kartı veya fizikî varlığı bulunmayan kart numarası olarak ifade edilmektedir. 
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Yılmaz ve diğerlerine (2007) göre kredi kartı “mülkiyeti bir banka ya da finansal bir 

kuruma ait olan ve bankanın müşterilerine belirli bir kredi limiti dâhilinde işyerlerinden mal ve 

hizmet satın alma ile nakit ödeme veya ATM’lerden nakit çekimlerde kullanılması için verilen 

kart”, olarak nitelendirmektedirler. Üzgören ve diğerlerine (2007) göre ise “kişilerin nakit para 

taşımaksızın kaydi para ile mal ve hizmet satın almalarına olanak tanıyan bir ödeme aracıdır.  

İlk kez 1887 yılında Edward Bellamy’ın “Looking Backward Or Life In The Year 2000” isimli 

bilim kurgu romanında ortaya atılmıştır kartlı ödeme fikri ortaya atmıştır. Daha sonra ABD’de 

ilk kredi kartını 1894 yılında Hotel Credit Letter Company çıkartmıştır. Turizm sektöründen 

sonra 1914 yılında Western Union Bank “şimdi al sonra öde sloganı” ile kredi kullandırma 

işlevine de sahip olan kredi kartı düzenlenmiştir. Nakit para yerine ödeme aracı olarak kabul 

edilen ilk kredi kartı, 1950 yılında, merkezi New York’ta olan Diners Club tarafından 

çıkartılmıştır (Kaya 2008:7).  

Kredi kartlarının avantajlarının anlaşılmasıyla birlikte önce Amerika sonrasında ise Avrupa’da 

kredi kartı uygulaması yaygınlaşmaya başlamıştır. 1950-1970 yılları arasında pek çok kuruluş 

kendi kredi kartını çıkarmış, ardından artan kredi kartları sebebiyle ortaya çıkan yoğun rekabet 

sonunda bu kuruluşlar birleşerek ortak bir kredi kartı çıkarmışlardır. Diğer ülkeler de kartları 

pazarlamak isteyen kuruluşlarla lisans sözleşmeleri imzalayarak uluslararası kredi kartı 

organizasyonlarını oluşturmuşlardır (Yücel ve Çiftçi, 2019:387).  

1968’de Türkiye’de ilk kredi kartını Koç grubuna bağlı Setur A.Ş. Diners Club’tan yetki alarak 

çıkarmıştır. Daha sonraki yıllarda ise Türkiye’de kredi kartı kullanımı her yıl devamlı artış 

göstermiştir. (Tugay ve Başgül, 2007:217). 1975 yılına kadar Diners Club ve American Express 

Türkiye’de kredi kartı piyasasının iki aktörü olmuşlardır. 1975 yılında ise Anadolu Kredi 

Kartları Turizm Ticaret A.Ş. ile Access, Mastercard ve Eurocard ile piyasaya girmiştir. 1981’ 

de Anadolu Bankası A.Ş. ile A.B.C. Turizm birlikte Visa'nın temsilciliğini almışlardır 

(Pulat,2019: 6). 

Ödeme sistemleri içerisinde; nakit kullanımı gerekmeksizin her türlü ödemeyi ve para 

transferini sağlayan veya destekleyen sistem, platform ve altyapıları oluşturmak, işletmek ve 

geliştirmek için 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığıyla kurulan 

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) faaliyete geçmiştir (BKM). Bu tarihten sonra ödeme 

sistemlerinde yaşanan gelişmeler kredi kartı kullanımını daha da artırmıştır. 

Kredi kartı bireylere nakit para taşımalarına gerek olmadan ödeme yapabilme imkânı 

sunmasının yanı sıra, söz konusu ödemeyi taksitlerle geri ödeyerek sunulan krediden 

yararlanmalarını da sağlamaktadır. Tüketici bakımından kredi kartının önemli bir özelliği, 

isterse bu kartı kullanarak yaptığı tüm harcamalarını taksitlendirebilmesi, isterse ekonomik 
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durumuna göre kartın kredi fonksiyonundan dilediği oranda yararlanabilmesidir. Buna 

karşılık kredi kartları bireylere ihtiyaçları olmasa bile mal ya da hizmetleri edinme imkânı 

vermekte, mali güçlerini düşünmeden ani bir kararla alışverişe sevk edebilmektedir. 

(Akipek,2003:104).  

Temel işlevleri açısından bakıldığında kredi kartının en önemli fonksiyonu para ödeme 

karşılığında yapılan mal ve hizmet alımına bir alternatif getirmesidir. Bu hem malı ve hizmet 

satan kişi için hem de alıcı için cazip olmaktadır. Satıcı açısından bakıldığında müşterinin yeteri 

kadar parası olmasa da mal veya hizmetini satabilirken, müşteri ise satın alma gücüne o an için 

sahip olmasa da o ürünü satın alabilecektir. Bu nedenle kredi kartı sahipleri limitleri dahilinde 

hesaplarında para olsun veya olmasın alışverişlerini yapabilmektedir. Bu durum kredi kartı 

sahibine kredi olanağı yaratmaktadır. Ödeme aracı olarak kullanılacak kredi kartı; dayanıklı 

olmalı ve çabuk bozulmamalı ve kartın çıkarıldığı ülkenin para birimi ve uluslararası düzeyde 

geçerli olan konvertibil para birimi ile işlem yapabilmelidir (Çavuş, 2006: 175).  

Kredi kartı sahipleri ihtiyaç duymaları durumunda kredi kartıyla nakit kredi çekme imkanları 

bulunmaktadır. Bu durum hem uygulama hem de risk açısından bankalara önemli kolaylıklar 

sağlamaktadır. Kart sahibiyle ilgili olarak yapılacak istihbarat işlemleri bir kez olduğundan 

birçok bürokratik işlem ortadan kalkmaktadır. Bu da bankaların maliyetlerini azaltan bir 

faktördür.  

Ayrıca kredi kartı ile yapılan alışverişlerde bankalar belli oranda komisyonu üye işyerlerinden 

verilen hizmet karşılığı aldıklarından önemli bir gelir elde etmektedirler. Kredi kartları, tüketici 

kredileri dışında bankaların müşteri sayısının artmasında da dolaylı yoldan etki sağlamaktadır. 

Kredi kartı hizmetlerini kaliteli bir biçimde sunan bankaların diğer hizmetlerimin de satışında 

önemli artışlar meydana gelmektedir (Atlı, 2015: 123-124). 

 

3. Uygulama 

Çalışmanın evrenini kredi kartı sahipleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 

Çankırı'da yerleşik kredi kartı sahiplerinden oluşmaktadır. Çalışmada zaman ve maliyet kısıtı 

nedeniyle Çankırı ilinde yerleşik 410 kişiden elde edilen bulgular analiz edilmiştir. Evrenin çok 

büyük olması ve tamamına ulaşmanın mümkün olmaması nedeniyle örneklem hacmi %95 

güven düzeyinde %5 hata payı ile yeterli düzey 384 olarak belirlenmiş ve 410 anket formu 

değerlendirmeye alınmıştır. 

Çalışmada kredi kartı sahipliğinde tüketicilerin tercihlerini etkileyen faktörlerin neler olduğu 

incelenmiştir. Bu kapsamda Çankırı ilinde yerleşik 410 katılımcıya anket uygulanmış, 

katılımcılardan elde edilen sonuçlar analiz edilmiştir. Çalışmada katılımcılara uygulanan anket 
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iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların demografik özelliklerini 

tanımlamak adına yöneltilmiş 8 soru ikinci bölümde ise tamamı orijinal ölçekten uyarlanmış 23 

soru yer almaktadır. Çalışmada katılımcılardan elde edilen veriler SPSS 25 programına 

aktarılmış ve çeşitli istatistiksel analizler yapılmıştır. Katılımcılardan elde edilen bulgulara göre 

katılımcıların cinsiyet, medeni durum, yaş, öğrenim durumu, meslekleri, aylık gelir ve 

harcamaları demografik özellikler olarak çalışmada yer almıştır.   

Çalışmanın ikinci bölümünü oluşturan sorular analiz edildiğinde orijinal ölçekte beklendiği 

şekilde dağılım gösterdiği ve 7 faktör altında toplandığı görülmektedir. Bu faktörler bankanın 

özellikleri, Kredi Kartı Özellikleri, Dağıtım, Banka Sermaye Yapısı, Fiyat, Müşteri İlişkileri 

Yönetimi ve Doğrudan Pazarlamadır. Çalışmaya ait KMO ve Barlett's testi sonuçları çalışmanın 

faktör analizine uygun ve örneklemin yeterli sayıda olduğunu göstermektedir.  

 

Tablo 1: Açıklanan Varyans Oranı 

Total Variance Explained 

Component 
Initial 

Eigenvalues 
  

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadings 

    

  Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6.29 28.57 28.57 6.29 28.57 28.57 3.17 14.39 14.39 

2 2.46 11.20 39.77 2.46 11.20 39.77 2.52 11.46 25.85 

3 2.06 9.37 49.14 2.06 9.37 49.14 2.41 10.94 36.79 

4 1.54 7.02 56.17 1.54 7.02 56.17 2.36 10.71 47.51 

5 1.25 5.70 61.87 1.25 5.70 61.87 1.96 8.91 56.41 

6 1.09 4.97 66.84 1.09 4.97 66.84 1.80 8.20 64.61 

7 1.06 4.80 71.63 1.06 4.80 71.63 1.55 7.02 71.63 

8 0.81 3.70 75.33             

9 0.75 3.43 78.76             

10 0.70 3.20 81.96             

11 0.56 2.56 84.53             

12 0.51 2.33 86.86             

13 0.46 2.08 88.94             

14 0.39 1.78 90.72             

15 0.36 1.63 92.34             

16 0.32 1.45 93.79             

17 0.29 1.33 95.13             

18 0.27 1.23 96.36             

19 0.25 1.15 97.50             

20 0.23 1.03 98.54             

21 0.18 0.81 99.34             

22 0.14 0.66 100.00             
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Tablo 1’de yer alan açıklanan varyans oranlarına ait sonuçlar incelendiğinde 7 faktörün 

öz değeri 1’den büyüktür. Açıklanan varyans oranı ise %71,63’tür. Son faktörün katkısı yüzde 

7 oranındadır. 

 

Tablo 2: Döndürülmüş Bileşenler Matrisi 

 

  

Rotated Component Matrix 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

KKÖ3 0.871             

KKÖ2 0.854             

KKÖ1 0.789             

KKÖ4 0.767             

2 

BÖ2   0.834           

BÖ1   0.834           

BÖ3   0.798           

3 

D4 0.428   0.711         

D1     0.686         

D2     0.677         

D3     0.568         

4 

BSY2       0.742       

BSY1       0.683       

BSY3       0.653       

5 
F2         0.852     

F1         0.822     

6 

MIY1           0.894   

MIY2           0.708   

MIY3         0.418 0.548   

7 

DP2             0.746 

DP1             0.68 

DP3       0.446     0.492 

 

Tablo 2 döndürme işlemi yapıldıktan sonra maddelerin faktörlere aktarılmasıyla elde edilmiştir. 

Tablo incelediğinde faktör yüklerinin hiçbiri 0.40’dan daha az değildir. Faktör yükleri 

arasındaki fark 0.1’dan düşük bir madde de bulunmamaktadır. 
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Tablo 3: Faktörlerde Yer Alan Maddelerin Kısaltmaları 

 

KKÖ3 

Kredi Kartı Özellikleri 
KKÖ2 

KKÖ1 

KKÖ4 

BÖ2 

Banka Özellikleri BÖ1 

BÖ3 

D4 

Dağıtım 
D1 

D2 

D3 

BSY2 

Banka Sermaye Yapısı BSY1 

BSY3 

F2 
Fiyat 

F1 

MIY1 

Müşteri İlişkileri Yönetimi MIY2 

MIY3 

DP2 

Doğrudan Pazarlama DP1 

DP3 

 

 

Çalışmada faktörleri oluşturan boyutların birbirleri ile ilişkileri çoklu korelasyon analizi ile 

ölçümlenmiş ve Bankanın özellikleri ve müşteri ilişkileri yönetimi boyutlarının birbirleri ile 

ilişkili olmadığı ancak diğer tüm boyutların birbirleri ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Bankanın özellikleri ve müşteri ilişkileri yönetimi boyutlarının birbirleri ile ilişkili olmaması 

müşteri temsilciliklerine yöneltilen şikayetler ile ilişkilendirilmiş, bankalara yapılan 

şikayetlerin ağırlıklı olarak müşteri ilişkilerinden kaynaklanarak ortaya çıktığı ve müşteriler 
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tarafından bankanın özellikleri ile ilişkilendirilmediği bireysel karşılandığı şeklinde 

yorumlanmıştır. Faktör analizi sonrasında ilgili demografik değişkenlerin faktörler ile ilişkisini 

ölçmek amacıyla ANOVA testi yapılmıştır. Öncelikle varyansların homojen dağılıp 

dağılmadığının tespiti için Levene testi yapılmıştır. Varyansların homojen dağılması 

durumunda ANOVA testi ile varyansların homojen dağılmaması durumunda ise Welch testi ile 

gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı test edilmiştir. 

 

Tablo 4: Cinsiyet Değişkeni ve Faktörler Arasındaki İlişki 

    
Varyansların 

Homojenliği 
  Anova Testi Welch Testi 

  Ortalama 
Levene 

Statistic 
Sig. F Sig. Sig. 

Banka Özellikleri   19.032 0.000 8.571 0.004 0.006 

Kadın  4.3348   Ho RED   Ho RED Ho RED 

Erkek 4.1142           

Kredi Kartı Özellikleri   0.057 0.812 0.424 0.516   

Kadın  3.9694   Ho Kabul   Ho Kabul   

Erkek 4.0249           

Dağıtım   4.508 0.034 0.239 0.625 0.630 

Kadın  4.2020   Ho RED   Ho Kabul Ho Kabul 

Erkek 4.1644           

Doğrudan Pazarlama   0.003 0.953 0.004 0.950   

Kadın  4.1572   Ho Kabul   Ho Kabul   

Erkek 4.1529           

Müşteri İlişkileri 

Yönetimi 
  1.929 Ho Kabul 0.264 0.608   

Kadın  3.5226       Ho Kabul   

Erkek 3.5691           

Fiyat   43.896 0.000 21.533 0.000 0.000 

Kadın  4.3362   Ho RED   Ho RED Ho RED 

Erkek 3.8729           

Banka Sermaye Yapısı   13.464 0.000 2.703 0.101 0.110 

Kadın  3.6652   Ho RED   Ho Kabul Ho Kabul 

Erkek 3.5009           

 

Tablo 4 incelendiğinde öncelikle banka özellikleri ve fiyatta anlamlı bir farklılık 

bulunmaktadır. Ortamlalar üzerinden bakıldığında kadınlar için fiyatın ve banka özelliklerinin 

kredi kartı tercihinde daha önemli olduğu görülmektedir. 
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Tablo 5: Medeni Durum Değişkeni ve Faktörler Arasındaki İlişki 

    
Varyansların 

Homojenliği 
  Anova Testi Welch Testi 

  Ortalama 
Levene 

Statistic 
Sig. F Sig. Sig. 

Banka Özellikleri   0.813 0.368 0.014 0.907   

Evli  4.2319   Ho Kabul   Ho Kabul   

Bekar 4.2410           

Kredi Kartı Özellikleri   2.303 0.130 2.108 0.147   

Evli  3.9177   Ho Kabul   Ho Kabul   

Bekar 4.0432           

Dağıtım   8.186 0.004439 2.019 0.156 0.175 

Evli  4.1180   Ho RED   Ho Kabul Ho Kabul 

Bekar 4.2289           

Doğrudan Pazarlama   0.702 0.402695 3.561 0.060   

Evli  4.0745   Ho Kabul   Ho Kabul   

Bekar 4.2075           

Müşteri İlişkileri 

Yönetimi 
  1.331 0.24931 2.588 0.108   

Evli  3.4534   Ho Kabul   Ho Kabul   

Bekar 3.6011           

Fiyat   27.404 0.00 18.371 0.000 0.00009 

Evli  3.8665   Ho RED   Ho RED Ho RED 

Bekar 4.3032           

Banka Sermaye Yapısı   0.023 0.878 12.042 0.001 0.000642 

Evli  3.3810   Ho Kabul   Ho RED Ho RED 

Bekar 3.7296           

 

Tablo 5 medeni durumun kredi kartı tercihinde hangi faktör açısından bir fark olup olmadığını 

göstermektedir. Fiyat faktöründe varyansların homojen dağıldığına dair boş hipotez red edildiği 

için gruplar arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı Welch testi ile sınamıştır. Welch testi 

sonucuna göre kredi kartı tercihinde Fiyat faktörü için anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

Banka Sermaye Yapısı faktöründe varyanslar homojen olarak dağıldığı için Anova testi ile 

gruplar arasındaki fark incelenmiş ve gruplar arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  
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Tablo 6: Yaş Değişkeni ve Faktörler Arasındaki İlişki 

    
Varyansların 

Homojenliği 
  Anova Testi 

Welch 

Testi 

  Ortalama 
Levene 

Statistic 
Sig. F Sig. Sig. 

Banka Özellikleri   17.433 0.00 8.441 0.000 0.022 

25 ve altı 4.2766   
Ho 

RED 
  

Ho 

RED 
Ho RED 

26-30 4.3016           

31-35 4.2063           

36-40 4.4907           

41-50 3.3718           

51 yaş ve üzeri 4.3238           

Kredi Kartı Özellikleri   8.934 0.00 7.252 0.000 0.000 

25 ve altı 4.0993   
Ho 

RED 
  

Ho 

RED 
Ho RED 

26-30 4.2024           

31-35 3.6071           

36-40 3.4444           

41-50 3.7885           

51 yaş ve üzeri 4.2357           

Dağıtım   6.965 0.00 6.537 0.000 0.003 

25 ve altı 4.2773   
Ho 

RED 
  

Ho 

RED 
Ho RED 

26-30 4.1071           

31-35 3.9167           

36-40 4.3958           

41-50 3.5288           

51 yaş ve üzeri 4.2714           

Doğrudan Pazarlama   5.940 0.00 5.736 0.000 0.000 

25 ve altı 4.2227   
Ho 

RED 
  

Ho 

RED 
Ho RED 

26-30 4.3889           

31-35 3.8492           

36-40 3.8519           

41-50 4.3718           

51 yaş ve üzeri 3.9524           

Müşteri İlişkileri 

Yönetimi 
  4.547 0.00 1.525 0.181 0.179 

25 ve altı 3.6026   
Ho 

RED 
  

Ho 

Kabul 
Ho Kabul 

26-30 3.5397           

31-35 3.4762           

36-40 3.1759           

41-50 3.6667           

51 yaş ve üzeri 3.5238           

Fiyat   8.054 0.00 9.621 0.000 0.000 

25 ve altı 4.2904   
Ho 

RED 
  

Ho 

RED 
Ho RED 

26-30 4.5714           

31-35 3.6548           

36-40 3.8333           

41-50 3.2692           

51 yaş ve üzeri 4.0857           
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Banka Sermaye Yapısı   7.686 0.00 9.067 0.000 0.000 

25 ve altı 3.8239   
Ho 

RED 
    Ho RED 

26-30 3.4524           

31-35 2.8889           

36-40 3.5926           

41-50 3.0513           

51 yaş ve üzeri 3.4952           

 

Tablo 6 da bireylerin yaşları ile kredi kartı tercihinde etkili olan faktörler açısından bir fark olup 

olmadığı incelenmiştir. Genel olarak bakıldığında Müşteri İlişkileri Yönetimi faktörü dışında 

tüm faktörlerde anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

 

Tablo 7: Eğitim Durumu Değişkeni ve Faktörler Arasındaki İlişki 

 

    
Varyansların 

Homojenliği 
  Anova Testi Welch Testi 

  Ortalama 
Levene 

Statistic 
Sig. F Sig. Sig. 

Banka Özellikleri   4.192 0.01578 2.893 0.057 0.000 

İlkokul     Ho RED   Ho Kabul Ho RED 

Ortaokul 4.8750           

Lise 4.2593           

Üniversite 4.2222           

Lisansüstü             

Kredi Kartı Özellikleri   3.340 0.036411 5.525 0.004 0.000 

İlkokul     Ho RED   Ho RED Ho RED 

Ortaokul 4.5625           

Lise 3.5556           

Üniversite 4.0133           

Lisansüstü             

Dağıtım   2.205 0.112 0.875 0.418   

İlkokul     Ho Kabul   Ho Kabul   

Ortaokul 4.0625           

Lise 4.0093           

Üniversite 4.2007           

Lisansüstü             

Doğrudan Pazarlama   10.754 0.000028 15.498 0.000 0.000 

İlkokul     Ho RED   Ho RED Ho RED 

Ortaokul 4.4583           

Lise 3.4691           

Üniversite 4.1982           

Lisansüstü             

Müşteri İlişkileri 

Yönetimi 
  5.255 0.005581 5.049 0.007 0.000 

İlkokul     Ho RED   Ho RED Ho RED 

Ortaokul 4.4583           

Lise 3.3086           

Üniversite 3.5404           
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Lisansüstü             

Fiyat   12.509 0.000 1.591 0.205 0.650 

İlkokul     Ho RED   Ho Kabul Ho Kabul 

Ortaokul 3.5000           

Lise 4.2037           

Üniversite 4.1400           

Lisansüstü             

Banka Sermaye Yapısı   11.120 0.000 1.791 0.168   

İlkokul     Ho RED   Ho Kabul   

Ortaokul 3.0000           

Lise 3.7654           

Üniversite 3.5929           

Lisansüstü             

 

 

Tablo 7’de bireylerin kredi kartı tercihinde eğitim durumları açısından anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı incelenmiştir. Banka Özellikler, Kredi Kartı Özellikleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi, 

Fiyat, Doğrudan Pazarlama ve Banka Sermaye Yapısı faktörlerinin varyansları homojen 

dağılmadığı için Welch testi yapılmıştır. Welch testi sonuçlarına göre eğitim durumundaki 

değişmelerim banka özellikleri, kredi kartı özellikleri, Doğrudan pazarlama ve müşteri ilişikleri 

yönetiminde anlamlı farklılıkları bulunmaktadır.  

 

Tablo 8: Meslek Değişkeni ve Faktörler Arasındaki İlişki 

 

    
Varyansların 

Homojenliği 
  Anova Testi Welch Testi 

  Ortalama 
Levene 

Statistic 
Sig. F Sig. Sig. 

Banka Özellikleri   14.618 0.000 3.388 0.005 0.080 

Memur 3.9086   Ho RED   Ho RED Ho Kabul 

İşçi 4.3725           

Serbest Meslek 4.2982           

Emekli 4.2464           

Öğrenci 4.2345           

Diğer 4.3846           

Kredi Kartı Özellikleri   7.203 0.000 3.581 0.004 0.009 

Memur 3.7177   Ho RED   Ho RED Ho RED 

İşçi 3.7794           

Serbest Meslek 3.8553           

Emekli 4.3152           

Öğrenci 4.1410           

Diğer 3.9145           

Dağıtım   2.822 0.01612 3.776 0.002 0.012 
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Memur 3.8387   Ho Kabul   Ho RED Ho RED 

İşçi 4.4559           

Serbest Meslek 4.3289           

Emekli 4.1196           

Öğrenci 4.2849           

Diğer 4.1731           

Doğrudan Pazarlama   6.003 0.000 3.131 0.009 0.079 

Memur 4.1237   Ho RED   Ho RED Ho Kabul 

İşçi 4.4314           

Serbest Meslek 3.7193           

Emekli 3.9130           

Öğrenci 4.2345           

Diğer 4.1339           

Müşteri İlişkileri 

Yönetimi 
  0.543 0.744 4.063 0.001   

Memur 3.7796   Ho Kabul   Ho RED   

İşçi 4.0784           

Serbest Meslek 3.0702           

Emekli 3.6812           

Öğrenci 3.5504           

Diğer 3.3789           

Fiyat   4.150 0.001093 2.996 0.011 0.029 

Memur 3.7419       Ho RED Ho RED 

İşçi 4.5294   Ho RED       

Serbest Meslek 4.0000           

Emekli 4.2609           

Öğrenci 4.2529           

Diğer 4.0983           

Banka Sermaye Yapısı   4.376 0.001 5.785 0.000 0.001 

Memur 3.1075   Ho RED   Ho RED Ho RED 

İşçi 4.0784           

Serbest Meslek 3.6316           

Emekli 3.3333           

Öğrenci 3.7946           

diğer 3.5271           

 

 

Tablo 8’de bireylerin kredi kartı tercihinde meslekleri açısından anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı incelenmiştir. Kredi kartı özellikleri, dağıtım, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Fiyat ve 

Banka Sermayesi Yapısı faktörleri açısından bireylerin kredi kartı tercihinde anlamlı farklılıklar 

bulunmaktadır.  
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Tablo 9: Aylık Gelir Değişkeni ve Faktörler Arasındaki İlişki  

 

    
Varyansların 

Homojenliği 
  Anova Testi 

Welch 

Testi 

  Ortalama Levene Statistic Sig. F Sig. Sig. 

Banka Özellikleri   17.992 0.000 2.483 0.043 0.203 

0-2000 TL 4.2449   Ho RED     Ho Kabul 

2001-4000 TL 4.2911           

4001-6000 TL 4.3838           

6001-8000 TL 4.3750           

8001 TL ve üzeri 3.9778           

Kredi Kartı Özellikleri   8.675 0.000001 3.488 0.008 0.074 

0-2000 TL 4.0918   Ho RED     Ho Kabul 

2001-4000 TL 3.9177           

4001-6000 TL 4.0227           

6001-8000 TL 4.1438           

8001 TL ve üzeri 3.6583           

Dağıtım   11.464 0.00 2.276 0.060 0.202 

0-2000 TL 4.2296   Ho RED   
Ho 

Kabul 
Ho Kabul 

2001-4000 TL 4.2152           

4001-6000 TL 4.1591           

6001-8000 TL 4.3313           

8001 TL ve üzeri 3.9250           

Doğrudan Pazarlama   3.051 0.017 2.757 0.028 0.035 

0-2000 TL 4.1565   Ho RED   
Ho 

RED 
Ho RED 

2001-4000 TL 4.3038           

4001-6000 TL 3.9091           

6001-8000 TL 4.2833           

8001 TL ve üzeri 4.0333           

Müşteri İlişkileri 

Yönetimi 
  4.962 0.000649 4.317 0.002 0.004 

0-2000 TL 3.4677   Ho RED   
Ho 

RED 
Ho RED 

2001-4000 TL 3.7595           

4001-6000 TL 3.7071           

6001-8000 TL 3.8000           

8001 TL ve üzeri 3.2389           

Fiyat   18.793 0.00 16.829 0.000 0.000 

0-2000 TL 4.2577   Ho RED   
Ho 

RED 
Ho RED 

2001-4000 TL 4.6013           

4001-6000 TL 4.2121           

6001-8000 TL 3.5125           

8001 TL ve üzeri 3.4750           

Banka Sermaye Yapısı   1.769 0.134 8.252 0.000 0.000 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 71 

0-2000 TL 3.7976   
Ho 

Kabul 
  

Ho 

RED 
Ho RED 

2001-4000 TL 3.6371           

4001-6000 TL 3.6869           

6001-8000 TL 3.1333           

8001 TL ve üzeri 3.1056           

 

 

Tablo 9’da bireylerin kredi kartı tercihinde aylık gelirleri açısından anlamlı bir farklılık olup 

olmadığı incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre Doğrudan Pazarlama, Müşteri İlişkileri 

Yönetimi, Fiyat ve Banka Sermayesi faktörleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 

 

Tablo 10: Aylık Harcama Değişkeni ve Faktörler Arasındaki İlişki  

    
Varyansların 

Homojenliği 
  Anova Testi 

Welch 

Testi 

  Ortalama Levene Statistic Sig. F Sig. Sig. 

Banka Özellikleri   12.051 0.00 6.969 0.000 0.001 

0-2000 TL 4.2446   Ho RED   
Ho 

RED 
Ho RED 

2001-4000 TL 4.4242           

4001-6000 TL 3.8246           

6001-8000 TL 3.8929           

8001 TL ve üzeri 4.5417           

Kredi Kartı Özellikleri   4.192 0.00245 2.312 0.057 0.220 

0-2000 TL 4.0751   Ho RED   
Ho 

Kabul 
Ho Kabul 

2001-4000 TL 3.9870           

4001-6000 TL 3.6645           

6001-8000 TL 3.9911           

8001 TL ve üzeri 3.8125           

Dağıtım   5.431 0.000 0.617 0.650 0.737 

0-2000 TL 4.2092   Ho RED   
Ho 

Kabul 
Ho Kabul 

2001-4000 TL 4.1981           

4001-6000 TL 4.0000           

6001-8000 TL 4.1786           

8001 TL ve üzeri 4.2188           

Doğrudan Pazarlama   1.229 0.298 2.436 0.047 0.012 

0-2000 TL 4.1574   
Ho 

Kabul 
  

Ho 

RED 
Ho RED 

2001-4000 TL 4.0433           

4001-6000 TL 4.4474           

6001-8000 TL 4.2262           

8001 TL ve üzeri 4.0521           

Müşteri İlişkileri 

Yönetimi 
  7.506 0.000008 1.249 0.290 0.195 

0-2000 TL 3.5393   Ho RED   
Ho 

Kabul 
Ho Kabul 

2001-4000 TL 3.6277           
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4001-6000 TL 3.7018           

6001-8000 TL 3.2738           

8001 TL ve üzeri 3.4063           

Fiyat   11.038 0.00 15.515 0.000 0.000 

0-2000 TL 4.2897   Ho RED      Ho RED  

2001-4000 TL 4.3182           

4001-6000 TL 4.1184           

6001-8000 TL 2.9286           

8001 TL ve üzeri 3.6094           

Banka Sermaye Yapısı   4.088 0.002929 6.104 0.000 0.000 

0-2000 TL 3.6810   
Ho 

Kabul 
  

Ho 

RED 
Ho RED 

2001-4000 TL 3.6494           

4001-6000 TL 3.4211           

6001-8000 TL 2.7500           

8001 TL ve üzeri 3.7292           

 

Tablo 10’da bireylerin kredi kartı tercihinde aylık harcamaları açısından anlamlı bir farklılık 

olup olmadığı incelenmiştir. Banka özellikleri, Doğrudan Pazarlama Fiyat ve Banka Sermayesi 

Yapısı faktörleri açısından aylık harcama faktörü açısından anlamlı bir fark bulunmaktadır. 

 

4. Sonuç 

Bankacılık sektörü reel sektör ile finansal sektör arasında bir köprü durumundadır. Ekonomi ve 

teknoloji alanındaki gelişmeler bu sektörde yeni bankacılık ürünlerinin çıkmasına ve mevcut 

ürünlerin daha da gelişmesine yol açmaktadır. Bireysel bankacılık ürünleri içerisinde en 

önemlilerinden bir tanesi kredi kartlarıdır. Çalışmada kredi kartları tercihinde etki edecek 

faktörler çalışmanın ana konusu olarak yer almaktadır. Bu doğrultuda cinsiyet, medeni durum, 

yaş, öğrenim durumu, meslekleri, aylık gelir ve harcamaları demografik özellikler açısından 

kredi kartı tercihinde etkili 7 faktör arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Elde edilen bulgular doğrultusunda Fiyat ve Banka Sermayesi Yapısı hemen hemen bütün 

demografik değişkenler için önemli birer faktördür. Bu nedenle kredi kartı sahipliğinde kredi 

kartına uygulanan faiz oranın düşük olması tercihte etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca bankanın 

sermaye yapısının güçlü olması bankaya duyulan güven açısından önemli olacaktır. Dağıtım 

kanallarının fazla olması yaş ve meslek faktörleri dışında diğer faktörler açısından anlamlı bir 

farklılık bulunmaktadır. Bu nedenle pos cihazı ve ATM sayısının fazla, banka şubelerinin 

yaygın olması söz konusu iki faktör dışında anlamlı bir farklılığa yol açmamaktadır. Aylık gelir 

açısından bakıldığında dağıtım kanalı dışındaki tün faktörler için anlamlı farklılık söz 

konusudur. 
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Genel olarak bakıldığında bankaların kredi kartları tercihinde yaşanan son gelişimleri 

yakından takip edip bu gelişimleri kendi bünyelerinde hayata geçirmeleri, tutundurma 

faaliyetlerine önem vermeleri ve kredi kartı tercihlerini araştırmak adına pazarlama 

araştırmalarına önem vermeleri gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışma farklı örneklem 

gruplarıyla farklı istatistiksel yöntemlerle bu alanda çalışmalar yapacaklara ışık tutması 

beklenmektedir. 
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BİLGİ PAYLAŞIMININ ÖNCÜLLERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI 

A FIELD STUDY EXPLORING THE ANTECEDENTS OF KNOWLEDGE SHARING 
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ÖZET 

Bilgi çağında en önemli unsurlardan biride bilginin etkin bir şekilde yönetilmesi ve rekabetçi 

avantajlara dönüştürülmesidir. Bilgiyi elinde tutan kişi ya da kurumların bugün küresel 

ekonomide çok önemli rol oynadıkları yadsınamaz bir gerçekliktir. Bilgi yönetiminde en 

önemli unsurlardan biri olan bilgi paylaşımı konusu bu çalışmanın ana temasını oluşturmuştur. 

Araştırmada bilgi paylaşımın öncülleri üzerinde durulmakta ve bunların bilgi paylaşımı 

üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Çalışmada bilgi paylaşım öncülleri şu şekildedir; 

yardımseverlik, öz yeterlilik, bilgi teknolojilerinin kullanımı, ödüllendirme ve yönetici desteği. 

Araştırma, bankacılık sektöründe bilgi paylaşımına yönelik olarak yapılmıştır ve bu kapsamda 

kamu bankalarında çalışanlara yönelik olarak anket çalışması yürütülmüştür. 

Araştırma kapsamında ilgili literatürden yola çıkarak hipotezler oluşturulmuş ve bunları test 

etmek için regresyon analizinden faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda yardımseverlik, 

yönetici desteği ve ödüllendirmenin hem bilgi toplama hem de dağıtmayı pozitif yönde 

etkilediği belirlenmiştir. Bilgi paylaşım öncüllerinde bilişim teknolojileri kullanımı bilgi 

toplamayı etkilerken, bilgi dağıtmada etkisi görülmemiştir. Bilgi paylaşımı öncüllerinden öz 

yeterliliğin ise bilgi paylaşımın iki boyutu üzerinde etkisinin olmadığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Bilgi, Bilgi Yönetimi, Bilgi Paylaşımı, Bilgi Toplama, Bilgi Dağıtma, 

Bilgi Paylaşım Öncülleri 

 

ABSTRACT 

One of the most important elements in the information age is the effective management of 

information and its conversion into competitive advantages. It is an undeniable reality that 

individuals or institutions holding information play an important role in the global economy 

today. The subject of information sharing, which is one of the most important elements in 
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information management, has been the main theme of this study. The study focuses on 

the premises of information sharing and their effects on information sharing are investigated. 

The information sharing antecedents in the study are as follows; helpfulness, self-efficacy, use 

of information technologies, rewarding and management support. The research was carried out 

for information sharing in the banking sector and in this context, a survey was conducted for 

employees working in public banks. 

Within the scope of the research, hypotheses were created based on the relevant literature and 

regression analysis was used to test them. As a result of the research, it has been determined 

that rewarding philanthropy and executive support positively affects both information 

collecting and distribution. While the use of information technologies in information sharing 

antecedents has affected the collection of information, it did not have a effect on the distribution 

of information. It is determined that self-efficacy, which is one of the antecedents of information 

sharing, has no effect on two dimensions of information sharing. 

Keywords: Information, Information Management, Information Sharing, Information 

Gathering, Information Distribution, Information Sharing Antecedents 

 

1.GİRİŞ 

Bilgi, bilginin etkin kullanımı, bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilme becerisi günümüzün en 

önemli rekabet aracıdır. Bilgiyi elinde tutan kişi ya da kurumların bugün küresel ekonomide 

çok önemli rol oynadıkları yadsınamaz bir gerçekliktir. Özellikle, takibi neredeyse imkansız 

hale gelen teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bugünlerde bilginin teknolojiyle 

birleştirilerek kullanılması stratejik öneme sahiptir. Küresel ekonomilerde önemli bir yeri teşkil 

eden bankacılık sektöründe de bilginin etkin kullanımı, bilginin doğru şekilde ve zamanında 

paylaşılması bu bakımdan çok önemlidir. 

Bilgi paylaşımı, Hendriks (1999)tarafından en az iki birey veya grup arasında birinin bilgiye 

sahip olması ve diğerinin de bu bilgiyi elde etmesi olarak ifade edilirken, Yang (2007: 84) 

tarafından ise, bir bireyin başkalarına yardım etme noktasında gönüllü olmasının yanı sıra, 

becerilerini geliştirmek için diğerlerinden yeni bir şeyler öğrenmek için göstermiş olduğu 

isteklilik davranışı neticesinde gerçekleşen bir olgu olarak tanımlanmıştır(Işık, 2018:643). Bilgi 

paylaşımı önemi bireyler ve örgütler arasında bireylerin sahip olduğu bilgiyi örgütsel düzeye 

taşıyarak örgütler için ekonomik ve rekabetçi bir değere dönüştürmesinden gelmektedir 

(Hendriks, 1999). Bilgi paylaşımının odak noktası, bilgiyi diğer birey, grup ve örgütlere 

açıklayabilen, kodlayan ve iletişim kurabilen bireyler oluşturmaktır (King, 2005: 493). Bilgi 

paylaşım süreci, çalışanların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde bulunmaları sonucunda yeni 

bilgiler üretmesi şeklinde de açılanabilmektedir  (Lin, 2007: 318).Gurteen (1999) bilgi 

paylaşımının sinerjik bir süreç olduğunu belirtmiş ve bir kişinin başkalarıyla diyaloğa 

girmesinin bireye yeni anlayış ve fikirlerden yararlanmasına olanak sağladığını ve bireyin 

fikirlerini geliştirmesine imkân tanıdığını ifade etmiştir. Bilgiden yararlanma, ancak insanların 

sahip oldukları bilgileri paylaşmaları ve başkalarından öğrenmiş oldukları bilgi üzerine yeni 

bilgiler inşa etmeleri mümkün olabilir. Bu bağlamda, bir örgütün bilgiden etkin bir biçimde 
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yararlanabilme yeteneği bilgiyi üreten, paylaşan ve kullanan çalışanlara bağlıdır (Ipe, 

2003: 341). Çalışanların da sahip olduğu bilgiyi paylaşmalarının nihai amacı, bu bilgiyi örgütsel 

varlıklara ve kaynaklara transfer etmektir (Dawson, 2001).  

Bankalarda bilgi paylaşımı da önemlidir. Burada bilginin paylaşım düzeyi ve şekli diğer 

sektörlere göre farklılık arz etmektedir. Bilginin finans sektöründeki yeri ve önemini 

incelediğimizde, bilginin finansal enstrümanlarda bir değişim yarattığını, müşterilere artı değer 

yaratmada önem taşıdığını görmekteyiz. Bilginin ve bilgi yönetiminin finans sektörüne girmesi 

ve kullanılması ile birlikte yeni bir yönetim anlayışı başlamış olup, finans çevreleri bilgi ve 

bilgi yönetimi ile kendilerini yenileme imkânına kavuşmuşlardır. Bilginin kullanımı ve bilgi 

yönetiminin finans sektöründe kullanılması ile bu sektörde yer alan kurumların verimlilikleri 

ve rekabet gücü artmıştır. 

Bu araştırmanın amacı bankalarda çalışanlar arasında bilginin paylaşımı konusunu ele almak 

ve bilgi paylaşımın öncülleri olarak bu çalışma için belirlenen değişkenlerin bilgi paylaşımı 

üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Ayrıca bu öncüllerin etki düzeylerinin derecelerini 

belirleyebilmektir. Bu öncül değişkenler; yardımseverlik, özyeterlilik, bilgi teknolojilerinin 

kullanımı, ödüllendirme ve yönetici desteği şeklindedir. Çalışmada bilgi paylaşımı bilgi 

toplama ve dağıtma olarak iki boyutta ele alınmıştır. Araştırma bir alan çalışması içermekte 

olup, veriler anket soru formu aracılığıyla banka çalışanlarından toplanmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS programında analiz edilmiş ve bulgular teori ve pratik açılardan  

değerlendirilmiştir.  

2. ÇALIŞMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

2.1.Bilgi Paylaşımı 

Bilgi paylaşımı, özellikle maddi olmayan ve aranan bir varlık olarak bilgiyi takip eden 

bankacılık sektörünün yanı sıra tüm kuruluşlar için tartışmasız önemli bir bileşendir. Rekabetçi 

ve hızla değişen çevreyi ayırt etmede, bilgi paylaşımı önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü 

yalnızca entelektüel anlamda yeniden kullanımı değil, aynı zamanda banka çalışanları 

tarafından sahip olunan bilgilerin yenilenmesini de sağlar (Abuazoum vd., 2013). Bilgi 

paylaşımı önemi bireyler ve örgütler arasında bireylerin sahip olduğu bilgiyi örgütsel düzeye 

taşıyarak örgüt için ekonomik ve rekabetçi bir değere dönüştürmektedir (Hendriks, 1999). 

King, (2005: 493), bilgi paylaşımının odak noktasını, bilgiyi diğer birey, grup ve örgütlere 

açıklayabilen, kodlayan ve iletişim kurabilen bireyler oluşturmakta olduğunu söylemiştir. 

Lin (2007:318) bilgi paylaşım sürecini, çalışanların karşılıklı olarak bilgi alışverişinde 

bulunmaları sonucunda yeni bilgiler üretilmesi şeklinde açıklamıştır. Davenport (1997), 

paylaşımı gönüllü bir eylem olarak tanımlamış ve raporlamadan ayırmıştır. Raporlama, bazı 

rutin veya yapılandırılmış formatlara dayalı bilgi alışverişini içerir. Diğer taraftan paylaşım ise, 

bilgi alışverişinde bulunan, ancak bunu yapmak için herhangi bir zorlama olmaksızın bu sürece 

gönüllü katılan bir kişinin bilinçli bir eylemini ifade etmektedir. Paylaşma anlayışı, faaliyetlerin 

eşgüdümlü olmasını kolaylaştırır, ancak etkin bilgi entegrasyonu, her bir bireyin diğer herkesin 

bilgi repertuarından haberdar olmasını gerektirir (Işık, 2018:643). Gurteen (1999:3) bilgi 

paylaşımının sinerjik bir süreç olduğunu belirtmiş ve bir kişinin başkalarıyla diyaloğa 
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girmesinin bireye yeni anlayış ve fikirlerden yararlanmasına olanak sağladığını ve bireyin 

fikirlerini geliştirmesine imkân tanıdığını ifade etmiştir. Bilgiden yararlanma, ancak insanların 

sahip oldukları bilgileri paylaşmaları ve başkalarından öğrenmiş oldukları bilgi üzerine yeni 

bilgiler inşa etmeleri mümkün olabilir. Bu bağlamda, bir örgütün bilgiden etkin bir biçimde 

yararlanabilme yeteneği bilgiyi üreten, paylaşan ve kullanan çalışanlara bağlıdır (Ipe, 2003: 

341). Çalışanların da sahip olduğu bilgiyi paylaşmalarının nihai amacı, bu bilgiyi örgütsel 

varlıklara ve kaynaklara transfer etmektir (Dawson, 2001). Araştırmacılar tarafından bilgi 

paylaşımının temel faaliyetleri; iletim ve özümseme olarak belirtilmektedir. İletim faaliyeti, 

potansiyel bilgi alıcılarına doğru şekilde bilginin sunulması ve etkin şekilde gönderilmesini 

içermekte ve özümseme faaliyeti ise bilgi kullanımının etkinliği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bilgi ve bilgi paylaşımı kavramlarının bağlı olduğu temel süreç ise bilgi yönetimi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bilgi yönetimi, bir çeşit işlevsel stratejidir ve firmalara pazara ilişkin 

teknolojik yenilik ve rekabet etme konularında yardımcı olur. Aynı zamanda bilgi 

yönetimi,  şirketlerin uzun vadeli rekabete dayalı yeteneklerini arttırması, yenilik yapabilmesi, 

uygulanması, depolanması ve korunmasında yardımcı olur (Demirhan ve Bozkurt, 2010). 

Soule (2003:38) Bilgi paylaşımında, açık bilgi paylaşım rolleri, bilgi paylaşımın ilişkili olması, 

etkileşim devamlılığı ve kalitesi, karşılıklı sorumluluk ve motivasyonun önemini belirtmiştir. 

Yeniçeri ve Demirel ( 2007:223)’de  aynı dili konuşma ve bilgiye aynı almamlar vermeleri bilgi 

paylaşımında önemli olduğunu vurgulamıştır.  

Işık (2018), bilgi paylaşımında, bilginin belli bir kaynaktan çıkarak belli bir hedefe ulaşması 

oldukça önemli olduğunu ve bu yönüyle bilgi transferinden ayrılmakta olduğunu belirmiştir.  

Bilgi transferi bilginin akışını ifade etmekte iken, bilgi transferi ise, bu ileti neticesinde alıcı 

tarafından elde edilen iletiye verilen anlamlandırmadır. Bilgi transferinde bilginin dağıtımı 

vardır ve bilginin hedefe ulaşıp ulaşmadığı test edilmemektedir. Bilgi paylaşımında karşı tarafın 

gönüllü olması ve ilgili taraflar uzlaşı sonucu bilginin değişimi olmalıdır (Işık, 2018).  

2.2. Bilgi Paylaşım Türleri 

Araştırmalarda bilgi paylaşımı çeşitli şekillerde sınıflandırılabilmektedir. Örneğin, bilgi 

paylaşım sürecindeki paylaşım davranışı, açık bilgi paylaşımı (bir şekilde yazılmış veya 

kodlanmış olan) ile örtülü bilginin paylaşımı (bir bireyin zihninde var olan) veya bilginin 

paylaşımı açısından ayır edilebilir iki çeşidin kombinasyonu şeklinde ifade dilmiştir  (King, 

2005: 493). Açık bilgi sözlü iletişimle paylaşılabilirken, örtülü bilgi ise sosyalleşme, gözlem ve 

çıraklık gibi yollar ile paylaşılmaktadır. Örtük bilginin paylaşımı hikayeler, metaforlar ve 

analoglar ile de yapılabilmektedir.  

Bazı çalışmalarda bilgi paylaşımı örgütlerde biçimsel ve biçimsel olmayan şeklinde ikiye 

ayrılmıştır. Buradaki ayrımda bilgi paylaşımı üzerinde herhangi bir kontrol sürecinin veya 

denetim sürecinin etkili olmasıdır. Bütün bilgi çeşitleri biçimsel veya biçimsel olmayan 

şekillerde paylaşılabilir (Yeniçeri ve Demirel, 2007:223). 

1) Biçimsel olamayan bilgi paylaşımı, herhangi iki birey veya çalışan arasında tesadüfen belli 

şartlara bağlı olmadan herhangi bir sohbet sırasında kendiliğinden gerçekleşen bilgi paylaşım 

şeklidir. Bu paylaşım, iki birey arasında yüz yüze etkileşim sırasında gerçekleşeceği gibi e-mail 
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ve diğer iletişim biçimleriyle de gerçekleşebilir. Biçimsel olamayan bilgi paylaşımının 

kontrol edilmesi oldukça güçtür. Çünkü nerede ne zaman nasıl gerçekleşeceği önceden 

bilinmez.  

2) Biçimsel bilgi paylaşımı ise herhangi bir organizasyonda özellikle teknoloji aracılığıyla belli 

şartlar altında örgütün bütün üyeleri arasında gerçekleştirilen bilgi paylaşımıdır. Biçimsel bilgi 

paylaşımının denetimi ve amaçlarına ulaşıp ulaşmadığını, bilgiyi paylaşan taraf ile bilgiyi kabul 

eden taraf kolayca tespit edilebilir (King, 2001:44-46). Biçimsel bilgi paylaşımında 

ödüllendirme, iletişim, örgüt yapısı, teknoloji, güven, örgüt kültürü, tepe yönetimin desteği gibi 

hususlar etkili olmaktadır (Celep ve Çetin, 2003:106-107; Ipe, 2003:40-41). 

Bu çalışmada bilgi paylaşımı bilgi toplama ve dağıtma olarak iki boyutta ele alınmıştır (Van 

Den Hooff ve De Ridde, (2004). Bunların ilki adından daanlaşılacağı üzere bilgi toplamaya 

dönük tutum ve davranışları temsil ederken, kinci boyut bilgi dağıtmaya dönük tutum ve 

davranışları kapsamaktadır.  

2.3.Bilgi Paylaşımını Etkileyen Faktörler 

Bilgi paylaşımını etkileyen faktörler araştırmalara göre değişiklik arz edebilmektedir. Bilgi 

paylaşımını etkileyen faktörler bazı araştırmacılar tarafından bilginin doğası, motivasyon ve 

fırsatlar olarak ele alınırken, diğer araştırmacılar tarafından bilgi paylaşımını etkileyen 

faktörlerin en sık olarak görülenlerini, kaynak güvenilirliği, paylaşım için motivasyon, yeni 

bilgiyi öğrenme ve uygulama becerisi şeklinde sıralamaktadır. Başka bir araştırmada bu 

faktörleri bireysel, örgütsel ve teknolojik olmak üzere üç başlık altında toplayarak bilgi 

paylaşımının engelleri olarak daha sistematik bir hale dönüştürmüştür (Köseoğlu vd., 2011). 

Altındiş ve Ağca (2011)’de yaptıkları araştırma sonucunda bilgi paylaşımını etkileyen faktörler 

bireysel, örgütsel ve teknolojik olmak üzere üç temel başlıkta sıralanmıştır.  

Bireysel faktörler adında anlaşıldığı gibi bireysel özelliklerden kaynaklanan faktörler olup bu 

faktörler bilgi paylaşımına engel teşkil edebilmektedir. Bilgi paylaşım yeteneği (sözlü yazılı 

iletişim becerisi), iletişim eksikliği, zaman ve güven yoksunluğu, sosyal ağların eksikliği, 

isteksizlik, itibar kaybetme ve hata yapma korkusu gibi birçok etkenden bahsedilebilir (Altındiş 

ve Ağca, 2011) diğer taraftan örgütsel faktörler daha çok örgütle bağlantılı faktörlerin bilgi 

paylaşımına engel teşkil edebilmesi durumuyla alakalıdır. Bu bağlamda örgütsel faktörler 

olarak olumsuz fiziksel çevre faktörler, altyapı ve kaynak yetersizlik durumları, üst yönetimin 

desteğinin olmaması, bilgi paylaşım ortamlarının eksikliği, açık ve esnek örgüt yapı ve 

sistemlerin olmaması (Altındiş ve Ağca, 2011).  Bütün örgütsel altyapı, sistem ve süreçlerin 

bilgi paylaşımını etkin kılabilmek adına seferber edilmesi gerekmektedir. Ancak böyle bir 

yaklaşım bilgi paylaşımını kolaylaştıracak ve örgütsel anlamda başarı sağlanabilecektir. 

Bireysel ve örgütsel faktörler yanında teknolojik faktörlerde bilgi paylaşımını engelleyen 

önemli bir alandır. Teknoloji özellikle bilgiye ulaşma, başkalarından bilgi toplama ve dağıtma 

gibi fonksiyonlarda önemli rol oynaktadır. Örgütsel ve bireysel düzeyde teknolojik altyapısı 

olması, bunların bireysel ve örgütsel ihtiyaçlara cevap vermesi büyük önem taşımaktadır. 

Teknolojik bağlamda telefon, fax, internet, intranet, extranet, yazılım filtreleri, akıllı etmenler, 

veri ambarı gibi modern bilgi teknolojileri bilgi paylaşımı için etkin bir şekilde kullanılmalıdır 

(Altındiş ve Ağca, 2011).  
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3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

3.1.Araştırmanın Amacı  

Çalışmanın amacı bankalarda bilginin paylaşımı konusunu ele almak ve bilgi paylaşımın 

öncülleri olarak bu çalışma için belirlenen değişkenlerin bilgi paylaşımı üzerindeki etkilerini 

araştırmaktır. Ayrıca bu öncüllerin etki düzeylerinin derecelerini belirleyebilmektir. Bu öncül 

değişkenler; yardımseverlik, özyeterlilik, bilgi teknolojilerinin kullanımı, ödüllendirme ve 

yönetici desteği şeklindedir. Çalışmada bilgi paylaşımı bilgi toplama ve dağıtma olarak iki 

boyutta ele alınmıştır.  

3.2. Araştırmanın Hipotezleri 

Çalışmada bilgi paylaşım öncüllerinin bilgi paylaşımı üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Bu 

çerçevede ilgili literatürden yola çıkılarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir. 

H1: Yardımseverlik bilgi toplamayı pozitif yönde etkiler. 

H2: Yardımseverlik bilginin dağıtılmasını pozitif yönde etkiler. 

H3: Öz yeterlilik bilgi toplamayıpozitif yönde etkiler. 

H4:  Öz yeterlilik bilginin dağıtılmasınıpozitif yönde etkiler. 

H5: Yönetici desteği bilgi toplamayı pozitif yönde etkiler. 

H6: Yönetici desteği bilginin dağıtılmasınıpozitif yönde etkiler. 

H7: Bilgi teknolojisinin kullanılması bilgi toplamayı pozitif yönde etkiler. 

H8: Bilgi teknolojisinin kullanılması, bilginin dağıtılmasınıpozitif yönde etkiler. 

H9:Ödüllendirme bilgi toplamayıpozitif yönde etkiler. 

H10:Ödüllendirme bilginin dağıtılmasını pozitif yönde etkiler. 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Çalışmanın evrenini, kamu bankalarında görev yapan toplamda 250 banka çalışanı 

oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında kamu bankalarında çalışan 250 kişiye gerek mail 

aracılığıyla gerekse bireysel görüşme yöntemiyle ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu 

kapsamdakendilerine ulaşılabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden ve araştırma örneklemini 

oluşturan174banka çalışanından geri dönüş sağlanmıştır. 

3.4. Araştırmada Veri Toplama Aracı 

Araştırmada bilgi toplama ve dağıtmadeğişkenleriVan Den Hooff ve De Ridder (2004)’ün 

“Knowledge sharing in context: theinfluence of organizationalcommitment, 

communicationclimateand CMC use on knowledgesharing” adlı çalışmadan alınmıştır. 

Araştırmada bilgi paylaşımın öncülleri olarak yardımseverlik, öz yeterlilik, üst yönetim desteği, 
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bilgi teknolojilerinin kullanımı ve örgütsel ödüller Lin (2007)’in “Knowledge 

sharingandfirminnovationcapability: an empiricalstudy” adlı çalışmasından alınmıştır. 

Çalışmada kullnılan ölçeklerde her bir önerme için “Kesinlikle Katılmıyorum”, 

“Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” ifadelerini içeren 

5’li Likert tipinde bir yelpaze kullanılmıştır. Araştırma kapsamında ayrıca katılımcılara yönelik 

olarak demografik bilgilerini ortaya koymaya yönelik kişisel bilgi formu da kullanılmıştır.       

3.5. Veri Analizi ve Güvenilirlik 

Araştırmada kullanılan ölçeğin uygulanmasından sonra elde edilen veriler bilgisayar ortamına 

aktarılmış ve SPSS 23.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz yöntemi olarak 

ilişki düzeyini belirlemek için frekans analizi, regresyon analizi, korelasyon analizi 

uygulanarak hipotezler test edilmeye çalışılmıştır. Testlerde, yanılma olasılığı ya da 

güvenilirlik aralığı olarak α=0,05 seçilmiştir. Normal dağılım için Skewness(Çarpıklık) ve 

Kurtosis(Basıklık) değerleri -2 ve +2 arasında bulunmuş olup, verilerin normal dağıldıkları 

belirlenmiştir. 

Tablo 1’de ankette yer alan ölçeklerin Cronbach Alpha güvenirlik katsayıları verilmiştir. Analiz 

sonucunda ortaya çıkan rakamlara bakıldığında yapılan ölçeğin büyük ölçüde güvenilir olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 1. Ölçeklerin Cronbach Alpha Güvenilirlik Katsayıları 

Ölçekler Cronbach Alpha Katsayısı 

Bilginin Dağıtılması 0.81 

Bilginin Toplanması 0.93 

Özyeterlilik 0.67 

Bilgi Teknolojisinin Kullanımı 0.95 

Yönetici Desteği 0.89 

Yardımseverlik 0.84 

Ödüllendirme 0.82 

 

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırmanın bu bölümünde veri analizi sonuçları açıklanmaktadır. Bu kapsamda araştırmaya 

katılan bankacıların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyleri, mesleki çalışma sürelerive unvan gibi 

demografik bilgilerine yönelik yapılan frekans analizive hipotezleri test etmeye yönelik 

regresyon analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

4.1. Demografik Bilgilerine İlişkin Bulgular 

Aşağıdaki tablolarda katılımcıların cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyleri ve mesleki 

çalışma sürelerine ilişkin frekans analizi sonuçları yüzdesel dağılım olarak gösterilmiştir. 

Araştırmaya katılan toplamda 174 banka çalışanının % 35,1  (61 kişi) kadın , % 64’9 u  (113 

kişi) erkektir.  
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklere Göre Yüzdesel Dağılımı 

Cinsiyet Sayı Yüzde (%) Eğitimlerinin Sektörle 

İlişkisi 

Sayı Yüzde (%) 

Kadın 61 35,1 Evet 114 65,5 

Erkek 113 64,9 Hayır 60 34,5 

Toplam 174 100  Toplam 174 100 
Yaş Sayı Yüzde (%) Ünvan  Sayı Yüzde (%) 

20-25 12 6,9 Banko Asistanı 14 8,0 

26-31 79 45,4 Servis Görevlisi 28 16,1 
32-37 55 31,6 Servis Yetkilisi 68 39,1 

38-43 14 8,0 Yönetmen Yard. 38 21,8 

44 ve üzeri 14 8,0 Yönetmen 17 9,8 
Toplam 174 100 Müdür 9 5,2 

Toplam   174 100  
Eğitim Sayı Yüzde (%) Çalışma Süresi Sayı Yüzde (%) 

Lise 11 6,3 1-4 Yıl 40 23,0 

Önlisans 14 8,0 5-9 Yıl 74 42,5 

Lisans 131 75,3 10-14 Yıl 33 19,0 
Lisansüstü 18 10,3 15 yıl ve Üzeri 27 15,5 

Toplam 174 100 Toplam 174 100 

Katılımcıların yaş gruplarına göre dağılımı Tablo 2’da gösterilmektedir. Araştırmaya katılan 

banka çalışanlarının yaş gruplarına göre dağılımları incelendiğinde, % 9,9’unun  (12 kişi) 20–

55 yaş aralığında, % 45,4’ünün (79 kişi) 26 ve 31 yaş aralığında, % 31,9’unun (55 kişi) 32–37 

yaş aralığında, % 8’inin  (14 kişi) 38-43 yaş aralığında, % 8’inin  (14 kişi) 44 ve üzeri yaş 

aralığında olduğu belirlenmiştir.  

Katılımcıların eğitim düzeylerine göre dağılımı Tablo 2’da gösterilmektedir. Araştırmaya 

katılan bankacıların % 6,3’ü (11 kişi) lise düzeyinde eğitim görmüş, % 8’i (14 kişi) önlisans, % 

75,3’ü (131 kişi) lisans, % 10,3’ü (18 kişi) lisansüstü yani yüksek lisans ve doktora eğitimi 

görmüşlerdir.  

Katılımcıların mesleki çalışma sürelerine göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Araştırmaya katılan bankacıların mesleki çalışma sürelerine bakıldığında  % 23’ü (40 kişi) 1-4 

yıllık mesleki çalışma süresine sahip, % 42,5’i (74 kişi) 5-9 yıllık, % 19’u (33 kişi) 10-14 yıl, 

% 15,5’i (27 kişi) 15 yıl ve üzeri mesleki çalışma süresine sahiptir.   

Katılımcıların unvanlarına göre dağılımları Tablo 2’de gösterilmektedir. Araştırmaya katılan 

bankacıların unvanlarına bakıldığında % 8’i (14 kişi) banko asistanı, % 16,1’i (28 kişi) servis 

görevlisi, % 39,1’i (68 kişi) servis yetkilisi, % 21,8’i (38 kişi) yönetmen yardımcısı, % 9,8’i 

(17 kişi) yönetmen, % 5,2’si (9 kişi) müdür pozisyonunda çalışmaktadır.  

Araştırmaya katılan bankacıların aldıkları eğitimin bankacılık sektörü ile ilişkisi olup olmaması 

sorusuna verdikleri cevaplara göre katılımcıların % 65,5’i (114 kişi) Evet, % 34,5’i (60 kişi) 

Hayır şeklinde ortaya çıkmıştır. Buna yönelik yüzdesel dağılımlar Tablo 

7.13’degösterilmektedir. 

4.2.  Regresyon Analizi Sonuçları 

Bu bölümde araştırmanın temel hipotezlerini test etmeye yönelik olarak çoklu regresyon 

analizleri yapılmış ve yorumlanmıştır. Araştırmanın H1, H3,  H5, H7 ve H9 hipotezlerini test 

etmek için çoklu regresyon analizi uygulanmış ve Tablo 3’de sunulmuştur.   
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Tablo 3.Bilgi Toplamayı Etkileyen Faktörlere İlişkin Çoklu Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken:  

Bağımsız Değişkenler: 

Bilgi Toplama 

β p R2 F 

Yardımseverlik ,352 ,000 .713 83,573 

Öz Yeterlilik ,014 ,818   

Yönetici Desteği ,174 ,001   

Ödüllendirme ,381 ,000   

Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ,078 ,028   

Tablo 3’da görüleceği üzere bilginin toplanmasında bilgi paylaşım süreçlerinden 

yardımseverlik (β=,352;p<0,05), yönetici desteği (β=,174;p<0,05), ödüllendirme  

(β=,381;p<0,05) ve bilişim teknolojilerinin kullanımı (β=,078;p<0,05) etkisinin olduğu, diğer 

taraftan öz yeterliliğin (β=,014;p>0,05)  herhangi bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Bilginin 

toplanmasında etkisi olan değişkenlerin açıklama gücünün %71 olduğu görülmektedir. Sonuç 

olarak araştırmanın bu bulgusundan hareketle; “H1: Yardımseverlik bilgi toplamayı pozitif 

yönde etkiler”, “H5: Yönetici desteği bilgi toplamayı pozitif yönde etkiler”, “H7: Bilgi 

teknolojisinin kullanılması bilgi toplamayı pozitif yönde etkiler”ve “H9:Ödüllendirme bilgi 

toplamayı pozitif yönde etkiler” hipotezleri kabul edilmiş, “H3: Özyeterlilik bilgi toplamayı 

pozitif yönde etkiler” hipotezi ise reddedilmiştir.Araştırma sonuçlarına bilgi paylaşım 

öncüllerinin bilgi toplamayı etkileme derecesi açısından bakıldığında, yüksekten düşüğe doğru;  

yardımseverlik, ödüllendirme, yönetici desteği ve bilim teknolojileri kullanımı olduğu 

görülmektedir. 

Araştırmanın H2, H4,  H6, H8 ve H10’uncu hipotezlerini test etmek için çoklu regresyon 

analizine başvurulmuş ve sonuçlar Tablo 4’de açıklanmıştır. 

Tablo 4. Bilgi Dağıtmayı Etkileyen Faktörlere İlişkin Çoklu Regresyon Analizi 

Bağımlı Değişken:  

Bağımsız Değişkenler: 

Bilgi Dağıtma 

β p R2 F 

Yardımseverlik ,380 ,000 .653 63,345 

Öz Yeterlilik ,026 ,689   

Yönetici Desteği ,202 ,000   

Ödüllendirme ,253 ,000   

Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ,058 ,125   

Tablo 4’de görüleceği üzere bilginin dağıtılmasında bilgi paylaşım süreçlerinden 

yardımseverlik (β=,380;p<0,05),yönetici desteği (β=,202;p<0,05)  ve 

ödüllendirmenin(β=,253;p<0,05) etkisinin olduğu, diğer taraftan bilgi öz yeterliliği 

(β=,026;p>0,05) ile bilişim teknolojilerinin kullanımının(β=,058;p>0,05)  etkisinin olmadığı 

görülmüştür. Bilginin dağıtılmasında etkisi olan değişkenlerin açıklama gücünün %65 olduğu 

görülmektedir. Bu sonuçlardan hareketle; “H2: Yardımseverlik bilginin dağıtılmasını pozitif 

yönde etkiler”, “H6: Yönetici desteği bilginin dağıtılmasını pozitif yönde etkiler” ve 

“H10:Ödüllendirme bilginin dağıtılmasını pozitif yönde etkiler” hipotezleri kabul edilmiş, “H4:  

Özyeterlilik bilginin dağıtılmasını pozitif yönde etkiler” ile “H8: Bilgi teknolojisinin 

kullanılması, bilginin dağıtılmasını pozitif yönde etkiler” hipotezleri ise reddedilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına bilgi paylaşım öncüllerinin bilgi dağıtmayı etkileme derecesi açısından 

bakıldığında, yüksekten düşüğe doğru;  yardımseverlik, ödüllendirme ve yönetici desteği 

olduğu görülmektedir. 
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5. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçtiğimiz bu yüzyılda artık veri, bilgi, bilgi yönetimi 

gibi kavramlar iş çevreleri için ön plana çıkmıştır. Bilgi, bilginin etkin kullanımı, bilgiye en 

hızlı şekilde ulaşabilme becerisi günümüzün en önemli rekabet aracıdır. Bilgiyi elinde tutan 

kişi ya da kurumların bugün küresel ekonomide çok önemli rol oynadıkları yadsınamaz bir 

gerçekliktir. Özellikle, takibi neredeyse imkansız hale gelen teknolojinin baş döndürücü hızla 

geliştiği bugünlerde bilginin teknolojiyle birleştirilerek kullanılması stratejik öneme sahiptir. 

Küresel ekonomilerde önemli bir yeri teşkil eden bankacılık sektöründe de bilginin etkin 

kullanımı, bilginin doğru şekilde ve zamanında paylaşılması bu bakımdan çok önemlidir. 

Bu araştırmanın amacı bankalarda çalışanlar arasında bilginin paylaşımı konusunu ele almak 

ve bilgi paylaşımın öncülleri olarak bu çalışma için belirlenen değişkenlerin bilgi paylaşımı 

üzerindeki etkilerini araştırmaktır. Ayrıca bu öncüllerin etki düzeylerinin derecelerini 

belirleyebilmektir. Bu öncül değişkenler; yardımseverlik, öz yeterlilik, bilgi teknolojilerinin 

kullanımı, ödüllendirme ve yönetici desteği şeklindedir. Çalışmada bilgi paylaşımı bilgi 

toplama ve dağıtma olarak iki boyutta ele alınmıştır. Araştırma bir alan çalışması içermekte 

olup, veriler anket soru formu aracılığıyla banka çalışanlarından toplanmıştır. Elde edilen 

veriler SPSS programında analiz edilmiş ve bulgular aşağıda teorik ve uygulama bağlamında 

değerlendirilmiştir.  

Araştırmaya göre, bilginin toplanması ve bilginin dağıtılmasında yardımseverliğin etkili olduğu 

görülmüştür. Bu sonuç üzerine araştırmanın ilk iki hipotezi “H1: Yardımseverlik bilgi 

toplamayı pozitif yönde etkiler ve H2: Yardımseverlik bilginin dağıtılmasını pozitif yönde 

etkiler” kabul edilmiştir. Buradan hareketle iş görenler arasındaki yardımseverlik duygusu ne 

kadar yüksek olursa kurumun ihtiyaç duyduğu bilginin o kadar kolay ve etkin bir şekilde 

toplanıp paylaşılabileceği sonucuna varılabilir. Bu sonu çerçevesinde bankalarda çalışanlar 

arasında yardımseverliğin teşvik edilmesi ve artırılması yönünde her türlü ödül, destek, sistem 

ve politikalara yer verilmesi bilgi paylaşımına olumlu katkı sağlayacaktır.  

Araştırmada her ne kadar öz yeterliliğin bilginin toplama üzerinde etkisi olmasa da, bilginin 

dağıtılmasına olumlu katkısı olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç çerçevesinde araştırmanın üçüncü 

hipotezi “H3: Öz yeterlilik bilgi toplamayı pozitif yönde etkiler” reddedilirken, dördüncü 

hipotezi “H4: Öz yeterlilik bilginin dağıtılmasını pozitif yönde etkiler” kabul edilmiştir. Bu 

sonuca göre bireylerin öz yeterlilik düzeylerinin bilginin toplanmasına etkisi olmazken, bilgi 

dağıtma konusunda pozitif etkisi olduğu söylenebilir.  

Araştırmada elde edilen başka bir sonuç yönetici desteğinin bilginin paylaşımın her iki 

boyutunu da pozitif yönde etkilemesidir. Dolayısı ile çalışmanın beşinci ve altıncı 

hipotezleri.“H5: Yönetici desteği bilgi toplamayı pozitif yönde etkiler, H6: Yönetici desteği 

bilginin dağıtılmasını pozitif yönde etkiler” elde edilen bu sonuçlarla desteklenmiş olmaktadır. 

Bu sonuç, yönetici desteğini bilginin toplanması ve dağıtılmasında önemli bir etken olduğunu 

göstermektedir. Genel kabul görmüş yaklaşımlara göre kurum içi yapılan tüm faaliyetlerde iş 

görenlerin yönetici desteği alması onların hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. 

Bu bağlamda bankalarda yönetici desteğinin artırılması bilgi paylaşımına olumlu yönde katkısı 

olabileceği söylenebilir.  



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 86 

Çalışman sonucunda elde edilen diğer bir sonuç, bilgi teknolojisi kullanımının bilgi 

toplama üzerinde pozitif etkisi varken bilgi dağıtma noktasında etkisi görülmemiştir. Bu sonuç 

beklentimizin aksine bir sonuç olarak karşımıza çıkmıştır. Elde edilen bu sonuçlar neticesinde 

araştırmanın yedinci hipotezi “H7: Bilgi teknolojisinin kullanılması bilgi toplamayı pozitif 

yönde etkiler desteklenirken, sekizinci hipotezi “H8: Bilgi teknolojisinin kullanılması, bilginin 

dağıtılmasını pozitif yönde etkiler” desteklenmemiştir. Araştırmanın bu bulgusu Işık (2018)’ın 

araştırma bulgusu ile benzerlik göstermektedir. Her ne kadar bilgi teknolojisi kullanımının bilgi 

dağıtma konusunda önemi olduğunu bilinse de, çalışmada bu desteklenmemiştir. Bugün 

teknolojiyi etkin kullanan kurumların bilgiyi de etkin bir şekilde kullanıp yönettikleri 

görülmektedir. Rekabet edilebilirlik noktasında bilginin en önemli unsur olduğu ifade 

edilebilir.Bu çerçevede bankaların bilgi paylaşımını artırması bilgi teknolojileri kullanımını 

çalışanlar arasında yaygınlaştırma ve üst düzeye çıkarma ile mümkün olabilecektir.  

Araştırmanın son bulgusu ise ödüllendirmenin bilgi paylaşımı üzerindeki etkisine yöneliktir. 

Bu bağlamda çalışma sonucunda ödüllendirmenin bilginin toplanması ve dağıtılması üzerinde 

pozitif etkileri tespit edilmiştir. Bu sonuç neticesinde araştırmanın dokuz ve onuncu hipotezleri 

“H9: Ödüllendirme bilgi toplamayı pozitif yönde etkiler ve H10: Ödüllendirme bilginin 

dağıtılmasını pozitif yönde etkiler” desteklenmiştir. İş görenlerin en önemli motivasyon 

kaynaklarından biri olan ödüllendirmenin ne kadar önemli olduğu bu çalışmayla da 

desteklenmiştir. İş görenlerin ödüllendirildiği kurumlarda bilginin etkin ve doğru bir şekilde 

toplanıp dağıtılması bir şekilde garanti altına alınmış olacaktır. Bu çerçevede bilgi paylaşımın 

artırmak isteyen bankalar ödüllendirmeye önem vermelidirler.  

Araştırmada elde edilen sonuçlardan biride bilgi paylaşım öncüllerinin bilgi paylaşımını 

etkileme düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırma sonuçlarına bilgi paylaşım öncüllerinin bilgi 

toplamayı etkileme derecesi açısından bakıldığında, yüksekten düşüğe doğru;  yardımseverlik, 

ödüllendirme, yönetici desteği ve bilim teknolojileri kullanımı olduğu görülmektedir. Araştırma 

sonuçlarına bilgi paylaşım öncüllerinin bilgi dağıtmayı etkileme derecesi açısından 

bakıldığında, yüksekten düşüğe doğru;  yardımseverlik, ödüllendirme ve yönetici desteği 

olduğu görülmektedir. Bilgi paylaşımın öncüllerinin bilgi paylaşım boyutları olan toplama ve 

dağıtmayı etkileme derecesi açısından büyük benzerlik gösterdiği de çalışma sonuçlarından 

görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar çalışanlar arasında bilgi paylaşımını artırmak isteyen 

bankaların yardımseverlik, ödüllendirme, yönetici desteği ve bilim teknolojileri kullanımına 

önem vermeleri gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca bankalarda çalışanlar arasında bilgi 

paylaşımına en yüksek katkı sıralamasının yardımseverlik, ödüllendirme, yönetici desteği ve 

bilim teknolojileri kullanımına şeklinde olduğu belirlenmiştir. Bilgi paylaşımını artırmak 

isteyen işletmeleri bu katkı düzeylerini dikkate almaları ve bu çerçevede hareket etmeleri 

gerektiği söylenebilir. 
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ÖZET 

Günümüzde gelişen teknoloji ve endüstrileşme ile birlikte her geçen gün çalışma hayatına 

katılan kadın sayısında artış olmaktadır. Kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranına bakıldığında, 

böylesi bir gücün iş yaşamına ve özellikle de girişimcilik alanına verebileceği yararların göz 

ardı edilemeyecek kadar önem arz ettiği kolaylık ile anlaşılabilmektedir. Çalışma hayatının güç 

şartları içerisinde iş kuran kadın girişimciler, yalnızca kendi gelirleri ve kariyerleri için çalışmış 

olmayarak, aynı zamanda ülke ekonomisine ve elbette toplumun refahına büyük yararlar 

sağlayacaktır. Ancak diğer bir taraftan kadın girişimciler gerek işletmelerini kurarken gerekse 

işletmelerinin faaliyetleri sürdürürken birçok sorun ve engelle karşı karşıya kalmaktadır. Bu 

amaçla çalışmada, Ankara ili perspektifinden, kadın girişimcilerde bulunması gereken 

özellikleri, kadınları girişimciliğe iten faktörleri, kadın girişimci olmanın avantajlarını, kadın 

girişimcilerin hem işletmelerini kurma aşamasında hem de girişimcilik faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri noktasında karşılaştıkları sorunları irdelemekle beraber gelecek ile ilgili 

planlarını da kuramsal ve uygulama çerçevesinde ele almayı amaçlamaktadır. Araştırma 

sonuçlarına göre; kadın girişimcilerin büyük çoğunluğunun ekonomik bağımsızlık elde etmek 

için iş kurma girişiminde bulunduğu,  işletmelerini kurarken en çok sermaye temin etme 

konusunda sıkıntı yaşadıklarını, işletme faaliyetlerini sürdürürken ise en büyük zorluğun vergi 

ödemeleri olduğunu ve yaptıkları iş dolayısıyla fiziksel ve zihinsel yorgunluk, yıpranma ile 

karşı karşıya kaldıklarını belirtmişlerdir. Çalışma sonuçlarının literatüre ışık tutması 

beklenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın Girişimciliği, Kadın Girişimciliğin Dinamikleri 

 

ABSTRACT 

Today, with the developing technology and industrialization, there is an increase in the number 

of women participating in working life daybyday. When we look at the ratio of the female 

population to the male population, it can be easily understood that the benefits such a power 

can give to business life and especially to the entrepreneurship field are too important to be 

ignored. Women entrepreneurs who set up business under the difficult conditions of working 
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life will not only have worked for their own income and career, but will also have great 

benefits to the national economy and, of course, to the welfare of society. On the other hand, 

women  entrepreneurs face many problems and obstacles while both establishing and 

maintaining their businesses. For this purpose, from the perspective of Ankara province, it 

examines the features that should be present in women entrepreneurs, the factors that push 

women to entrepreneurship, the advantages of being a woman entrepreneur, the problems faced 

by women entrepreneurs both in the stage of establishing their businessesand in terms of 

sustaining   their entrepreneurship activities, as well as their future plans. According to the 

research results; stated that the vast majority of women entrepreneurs have attempted to 

establish a business to achieve economic independence, have the most difficulties in obtaining 

capital while establishing their businesses, and that the biggest challenge is to face tax and 

physical and mental fatigue, deterioration due to their work. The results of the study are 

expected to shed  light on the literature. 

Keywords: Entrepreneurship, Women Entrepreneurship, Dynamics of Women 

Entrepreneurship 

 

1. GİRİŞ 

Girişimcilik farklı tanımlamalarıyla, algılanış biçimleriyle ve karşıladığı ihtiyaçlarla tarihin 

değişik dönem ve zamanlarında değişik görevler üstlenmiş fakat her zaman varlığını 

sürdürmüştür. Öyle ki insanoğlu, doğayla olan etkileşimi süresince, gerek problemlere çözüm 

üretmekte ve gerekse çevreye adaptasyon sürecinde girişimcilik zihniyetinden oldukça 

yararlanmıştır. Girişimciliğin bu tarihi işlevselliği, öneminin giderek artmasına olanak 

sağlamıştır (Ercan ve Gökdeniz, 2009: 76). 

Girişimcilik, istihdam problemine önemli bir çözüm imkanı sunduğu gibi ayrıca ekonomik 

olarak gelişmenin de dinamosudur. Çünkü girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik 

alanlarından yüksek verimlilik alanlarına geçiş sürecinde baş faktördür. Piyasadaki rekabeti en 

üst seviyelere ulaştırarak, diğer firmaları yeniliklere yönelmeye zorlar; bununla beraber elde 

ettikleri başarılar topluma refah ve iş imkanları, tüketicilere ise tercih eşitliliği yaratır. Bireye 

ise kendi refahını ortaya çıkarma fırsatı verir (TÜSİAD, 2004: 1). Bu nedenle Türkiye’nin 

ekonomik refaha erişebilmesi için girişimci sayısının üst düzeylere çıkartılması gerekmektedir 

(Harbi ve Uğurlu, 2018: 129). Bu doğrultuda girişimcilerin önlerindeki duvarları tamamiyle 

ortadan kaldırmak ve fikirlerinin ekonomiye katılmasını ve aynı zamanda ticarileşebilmesi 

imkanını sağlamak gerekmektedir (Sönmez ve Toksoy, 2014: 57). 

Ülkemizde 1990’lı yıllardan bu yana, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası 

kuruluşların kadın girişimciliğini geliştirmeye dönük ilgi ve etkinliklerinde artış 

gözlemlenmektedir. Bu gelişme, ülkemizde kadın girişimciliğine yönelik artan bir ilginin 

sonucu olarak değerlendirilmektedir. Kadınlar için girişimcilik, işsizliğe karşı bir çözüm olarak 

görülmekle beraber kadınların kendi kazançlarını elde ederek ekonomik bağımsızlık 

kazanmalarında bir araç olarak görülmektedir (Ecevit, 2007: vii). 
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Literatürde kadın girişimciliği tanımlamaları yapılırken bazı ortak noktaların ön plana 

çıktığı gözlemlenmektedir. Ev dışı bir mekânda, kendi adına kurduğu bir işletmesi olan, bir 

işletmede tek başına veya diğer işgörenlerle birlikte çalışan veya ortaklığı bulunan aynı 

zamanda iş ile ilgili olarak çeşitli kuruluşlarla iletişime geçen, işletmenin geleceği ile ilgili 

planlar yapıp stratejiler geliştiren, hem işletmeden elde ettiği gelir üzerinde, hem de yatırım ve 

kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan, işletmesi adına tüm riski üstlenen kadındır (Soysal, 

2010a: 73).  

Kadın girişimcilerin, gerek kendileri gerekse istihdam ettikleri bireyler için iş ve çalışma ortamı 

oluşturarak daha etkin ve aktif olmaları; toplumdaki konumlarının güçlenmesine, toplumların 

gelişmişlik düzeyinin etkilenmesine ve gelir dağılımında yaşanan adaletsizliği önlemeye 

önemli katkılar sağlamaktadır. Diğer taraftan ise kadın girişimciler gerek işletmelerini kurma 

aşamasında gerekse işletmelerinin faaliyetlerini yürütmeleri sırasında birçok problemle 

karşılaşmaktadır. Bu da kadınların girişimci olarak işletmelerini kurmalarına ve aynı zamanda 

mevcut kadın girişimcilerin de işletmelerini ayakta tutmalarına engel olarak işlerini zor hale 

getirmektedir (Özyılmaz, 2016: 5). 

Özellikle ülkemizde kadınların ekonomik ve sosyal açılardan hem güçlü hem de özgür birey 

olabilmelerini sağlamak için kurulan bazı kurum ve kuruluşlar yer almaktadır (Taşlıyan, 2016: 

2523). Örneğin; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB), Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı 

(KEDV),  Türkiye Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,  Kadın Emeğini 

Değerlendirme Vakfı gibi. 

Kadın girişimcilik ulusal ve uluslararası yazınlarda sıkça ele alınan konulardan biridir. Örneğin; 

D.Bowen ve R.Hisrich 1986 yılındaki “The Female Entreprenur: A Career Development 

Perspective” adlı makalesinde, kadın bireyler için kariyer modeli geliştirmişlerdir. Binitha 

Tulasidhar ise 1993 yılındaki makalesinde kadınların çalışmalarıyla çocukların refahı 

arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Joanne McGrath Cohoon, Vivek Wadhwa ve Lesa Mitchell 

2010 yılındaki makalelerinde,  kadın ve erkek girişimcilerin motivasyonları incelemişlerdir. 

A.TripathyLal‘s 2012 yılındaki çalışmasında, kadın girişimcileri iş kurmaya yönlendiren 

nedenlerin analiz etmiştir. L.Sarfaraz, N.Faghih ve A.AsadiMajd 2014 yılındaki çalışmalarında 

Türkiye’deki kadın girişimcilere yönelik analizlerini ortaya koymuşlardır (Uygun ve Günaydın, 

2019: 36). 

Bu çalışmanın amacı; girişimciliğin ülke ekonomisi açısından öneminin açıklanması, kadın 

girişimcilerin hem ülkeye hem de bireysel olarak topluma katılımlarının öneminin ortaya 

konulması, kadınları girişimciliğe iten faktörlerin belirlenmesi, kadın girişimcilerin 

işletmelerini kurarken ve faaliyetlerini yürütürken yaşadığı sorunların açıklanmasıdır. Çalışma 

literatür taramasının yanında Ankara ilinde gerçekleştirilen anket çalışması ile de 

desteklenmiştir. Literatüre katkı sağlamak çalışmanın hedefleri arasındadır.  

Çalışma giriş ve sonuç bölümleri hariç olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın 

birinci bölümünde ‘‘Girişimcilik ile ilgili temel kavramlar’’ başlığı altında, girişim, girişimci, 

girişimcilik kavramlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde ‘‘Kadın girişimciliği’’ başlığı altında, 
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kadın girişimciliğin önemi, kadın girişimciliğin karakteristik özellikleri, kadın 

girişimcilik tipleri, kadınları girişimciliğe yönlendiren faktörler ve kadın girişimcilerin 

karşılaştıkları sorunlar üzerinde durulmuştur. Çalışmanın üçüncü bölümünde ‘‘Yöntem’’ 

başlığı altında araştırmanın amacı, yöntemi, evreni ve örneklemi, bunla beraber verilerin analiz 

yöntemine yer verilmiştir.  Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde ise, ‘‘Araştırma bulguları’’ 

başlığı altında Ankara ilinde faaliyet gösteren kadın girişimciler üzerinde yapılan araştırmaya, 

araştırma sonucunda elde edilmiş olan bulgulara ve genel bir değerlendirmeye yer verilmiştir. 

Çalışma, araştırma bulgularının değerlendirildiği ve gelecek çalışmalara yön verecek 

önermelerin bulunduğu sonuç bölümü ile sona ermektedir. 

 

2. GİRİŞİMCİLİK İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR   

Girişimciliğin, yenilik, insan sermayesi, sosyal ve ekonomik büyüme üzerinde yarattığı pozitif 

etkiler, konuya olan ilginin artmasına ve konunun ayrıntılı bir biçimde incelenmesine neden 

olmuştur. Sanayi toplumundan, bilgi toplumuna geçişte girişimcilik; düşünsel emeklerin, 

ekonomik değerlere çevrilmesi olarak ifade edilmiş ve emek, teknoloji, sermaye ve doğal 

kaynaklar gibi üretim faktörleri arasında yerini almıştır. Girişim, girişimci ve girişimcilik 

kavramları günümüzde sık sık gündemde yer alan kavramlar olup, bu kavramlar ile ilgili 

literatür de çok fazla tanımlamalar bulunmaktadır. Bu bölümde ise girişimcilik ile ilgili temel 

kavramlara yer verilecektir (Özyılmaz, 2016: 4). 

2.1. GİRİŞİM  

Geçmişte kullanılan "teşebbüs" kavramı yerini bugün "girişim" kavramına bırakmıştır. Günlük 

yaşamda, girişim; bir işi yapmak için harekete geçerek kalkışma durumunu ifade etmek için 

kullanılmaktadır (Aytaç ve İlhan, 2007: 102-103). Başka bir tanıma göre ise girişim, diğer 

bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere; sermayeyi, emeği, doğal kaynakları ve diğer tüm 

faktörleri bir araya getirerek mal ve hizmet üretmek için kurulan ekonomik birimler olarak 

tanımlanmaktadır (Özyılmaz, 2016:5) 

2.2. GİRİŞİMCİLİK 

Shaver vd. (1991)’e göre girişimcilik genel kabul görmüş bir tanımlamadan yoksundur. 

Dolayısıyla girişimciliğin tanımı tam olarak ortaya konulamamıştır (Mert, 2017: 65). Ancak 

literatür de girişimcilik faaliyetinin, çeşitli niteliklerine vurgu yapılarak birçok farklı şekillerde 

tanımlamaları yapılmıştır. Fakat bu tanımlamalar, birbirinden çok farklı değildir. Tüm bu 

tanımlamalar birbirini tamamlar niteliktedir (Yelkikalan, 2006: 46). 

Girişimcilik, ülkedeki iş imkanlarını zamanında fark etme ve bunu en iyi şekilde 

değerlendirebilme sürecidir. Bu süreçte yaratıcılık ve farklılık yaratma gibi temel ögeler 

bulunmaktadır. Bu ögeler sayesinde pazardan daha fazla pay sahibi olunur, bunun sonucunda 

ise daha çok para kazanabilir duruma gelinir. Girişimcilik bireylerin veya grupların çevredeki 

iş imkanlarını kullanmak gayesiyle kaynak girdilerini ideal bir biçimde bir araya gelmesini 

sağlayarak değer ortaya koyma sürecidir (Güney, 2017: 135). 
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Girişimciliğin, refah yaratma ve sosyal adaletin önemli bir ögesi olduğu tüm dünyada 

kabul edilmektedir. Girişimcilik, yeni işlerin oluşmasıyla üretkenlik ve büyümeye katkı 

sağlayarak ekonomik fayda oluşturmaktadır (GİSEP, 2015-2018: 20).  Bu sebeple ülkenin 

ekonomik olarak kalkınmasında büyük paya sahiptir. Bir ülkede rekabete dayalı özel 

girişimcilik ne kadar gelişir ise, o ülkenin ekonomik refah düzeyi de o derece de artacaktır. 

Buna ek olarak iş imkanlarını arttırıcı niteliğiyle, işsizlik problemine önemli derecede çözüm 

olanağı sunacaktır. Hem ülke ekonomisinin gelişebilmesi hem de girişimcilerin amaç edindiği 

optimum kar seviyesine erişebilmeleri bakımından, katma değeri yüksek, bilgi yoğun mal ve 

hizmet üretimine öncelik tanınmalıdır (Bakan, 2015: 3). 

 

2.3. GİRİŞİMCİ 

Ekonomik olarak gelişmenin kilit faktörü olarak görülen girişimci teriminin bilimsel anlamdaki 

tanımını ilk kez İrlandalı ekonomist Richard Cantillon tarafından 1755 senesinde yapılmıştır. 

Cantillon’un tanıma göre ‘‘girişimci, kâr elde edebilmek maksadıyla işini hem organize 

edebilen hem de bu işin riskini üstlenebilen kişidir” (Kozak ve Yılmaz, 2010: 85). 

Girişimcinin sahip olması gereken özelliklere dair yapılan çeşitli tanım ve vurgulamalar, 

literatür de pek çok farklı tanımlamaların karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Bu doğrultuda 

girişimcinin sahip olduğu özelliklerin incelenmesi, girişimcinin işlevlerinin incelenmesi ve 

girişimcinin davranış ve faaliyetlerinin incelenmesi farklı tanımlamalar yapılması sonucunu 

doğurmuştur (GİSEP, 2015-2018: 17-18). 

Literatürdeki farklı tanımlamalar incelendiğinde; ekonomi bilimi açısından girişimci, üretim 

kaynaklarını bir araya getirerek önceki değerlerinden daha fazla değer kazandıran ve yeni bir 

iş anlayışı oluşturan bireydir. Psikoloji açısından girişimci, yeni şeyler elde etme güdüsü 

içerisinde olan, istekli, iş açısından otoriter, başkalarının emirini kabul etmeyen bireydir. İş 

adamı anlayışına göre girişimci, bir tehdit unsuru, sıkı bir rakip veyahut diğer tüm insanların 

refahı için çaba sarf eden bireydir (Güney, 2017: 130-131). İktisat terimleri sözlüğüne göre ise 

girişimci, üretim elemanlarını sistematik bir biçimde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimini 

sağlayan bireydir (21.12.2019, www.iktisatsozlugu.com). 

Diğer bir yandan girişimci, ekonomik kaynakların doğru alanlara aktarılmasındaki baş 

faktördür. Çünkü girişimci, belli bir hedefe erişebilmek için doğal kaynaklar, emek, sermaye 

ve teknoloji gibi üretim faktörlerini belirli bir çerçeve içerisinde bir araya getirerek ortaya 

koyan bireydir. Yeni düşünce, yeni ürün veya yeni hizmet üreterek, yenilikçi girişimci 

özelliğini ortaya koyarken, diğer bir yandan mevcut pazardaki fırsatları belirleyerek, bu 

fırsatları pozitif sonuçlara çevirebilen yanıyla fırsatçı girişimcilik özelliklerini de 

sergileyebilmektedir (Bakan, 2015: 3). Bu nedenle girişimci, yenilik fırsatlarından faydalanmak 

için her daim hazır şekilde bulunan, piyasadaki olabilecek tüm risklere karşı eline geçen 

fırsatları değerlendirebilecek kadar cesur olan bireydir (Dolgun, 2006: 147). 
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3.KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ  

Günümüzde sosyal, teknolojik ve endüstriyel alanlardaki tüm değişim ve gelişmeler daha çok 

sayıda kadın bireyin çalışma hayatında kendine yer bulmasına neden olmuştur. Gerek 

teknolojideki gelişmeler sayesinde bilgiye ulaşabilmenin kolay hale gelmesi, gerekse eğitim 

alan kadınların sayısındaki artışlar, kadının çalışma hayatının her alanında daha sık görülmesi 

sonucunu meydana getirmiştir. Tüm bunlar doğrultusunda girişimcilik, kadınlar için en cazip 

kariyer alanlarından birisini oluşturmaya başlamıştır (Güney, 2006: 26). 

3.1.KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN ÖNEMİ   

Son dönemlerde yayın organlarında da ele alınan önemli hususlardan birisi de elbette ki kadın 

girişimciliğidir. Kadın nüfusunun erkek nüfusuna oranına bakıldığında, böylesi bir gücün iş 

yaşamına ve özellikle de girişimcilik alanına verebileceği yararların göz ardı edilemeyecek 

kadar önem arz ettiği kolaylık ile anlaşılabilmektedir. Çalışma hayatının güç şartları içerisinde 

iş kuran ve kurduğu işi yöneten kadın girişimciler, yalnızca kendi gelirleri veya kariyerleri için 

çalışmış olmayarak, aynı zamanda ülke ekonomisine ve elbette toplumun refahına büyük 

yararlar sağlayacaktır (Güney, 2006: 26). 

Girişimci rolü ile toplumda var olabilmek kadına, diğer iş hayatı içerisinde bulunanlara nazaran 

daha fazla özerk hareket olanağı ve ileriye yönelik amaçlarına ulaşabilme fırsatları 

sunmaktadır. Böylelikle kadınlar da kendi işlerine yönelik planlar ortaya koyarak; kaynakları 

optimum şekilde kullanabilir, elde ettiği tecrübelerini değişik kanallara aktarabilir. Ayrıca 

girişimcilik kadınlara; kendi kaderlerini belirleyebilme ve bununla beraber sorunların 

üstesinden gelebilme fırsatı da sunmaktadır (Şahin, 2006: 31). 

3.2.KADIN GİRİŞİMCİLERİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ 

Yapılan birçok deneysel çalışmada, girişimcilerin pek çok ortak karakter özellikleri 

barındırdıkları ve bu özelliklerin kendi işlerini kurma hususunda onları harekete geçiren 

belirleyici unsurlar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu özellikler; (Hancı, 2004: 38).   

• Başarı arzusu, 

• Risk alabilme yönelimi, 

• Bağımsız olma isteğidir. 

Bu özellikler ile beraber, yapılan çalışmalarda kadın girişimcilerin başarılı olabilmesi için hangi 

özelliklere sahip olması gerektiğini de sıralamaya çalışmışlardır. Bunlar arasında; (Hancı, 2004: 

38).   

• Doğru kararlar alabilme, 

• Geleceğe yönelik planlar yapabilme, 

• Zamanı iyi kullanabilme, özellikleri gelmektedir.  
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3.3.KADIN GİRİŞİMCİLİK TİPLERİ  

Gürol (2000)’e göre, Tütek, A.Adler ve Izraeli tarafından yaşam aşamaları ve motivasyonlarına 

göre sınıflandırılmaları baz alınarak yapılan bir araştırma sonucu beş tür kadın girişimci tipinin 

olduğunu belirtilmektedir. İlk iki tür kadın girişimci tipi  iş hayatlarının ortalarında, yeterli 

derede de deneyim  elde ettikten  sonra firmalarından ayrılanlardır ki birinci tür “cam tavan” 

dan ötürü  yönetim basamaklarında yukarı doğru hareketine imkan tanınmadığı ve görünmeyen 

bir duvar örüldüğü için girişimci olmaktadırlar; İkinci tür  ise daha çok esneklik arzusuyla 

girişimciliğe adım atmaktadır. Üçüncü tür ise kendi işletmelerini kariyer yaşamlarının en 

başında inşa eden kadınlardır. Dördüncü tür ise çalışma hayatının bitiminde iş kuran 

kadınlardır. Beşinci tür kadın girişimci ise, hayatının herhangi bir döneminde, işsizlik korkusu 

ile girişimci olan kadınlardır (Güleç, 2011: 26). 

3.4.KADINLARI GİRİŞİMCİLİĞE YÖNLENDİREN FAKTÖRLER 

Tekin(2009)’a göre, kadınları girişimciliğe iten başlıca nedenler şu şekilde sıralanmıştır;   

• Kadınların, hayali olan bir iş fikrini gerçekleştirme isteği, 

• Kadınların, başarılı olma isteği, 

• Kadın girişimcinin ilgili alanda mesleki bilgiye ve diplomaya sahip olması, 

• Ailede tek bireyin iş yaşamında olmasından kaynaklı  maddiyat yetersizliği,   

• Aileden devir alınan işyerinin bulunması, 

• Kadınlar için iş olanaklarının düşük olması,  

• Sosyal statü elde etme arzusu, 

• Daha fazla refah düzeyine ulaşma arzusudur (Karakaş ve Gökmen, 2016: 20).  

 

3.5.KADIN GİRİŞİMCİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 

Kadınların ekonomik yaşamın içerisine dahil olması, aile ilişkilerinde demokratikleşme,  ev 

içerisindeki refahın artışı ve bununla orantılı olarak özgüvenli bireylerin yetiştirilmesi açısından 

oldukça büyük öneme sahiptir. Karar alabilen ve aynı zamanda risk üstlenerek yönetebilen 

kadınların elbette statüleri de yükselecektir. Kadın girişimcilerin, olaylara karşı farklı bakış 

açıları, yönetim stili, hizmet anlayışı veya teknoloji kullanımı gibi birçok konuda farklılık 

yaratabilir ve aynı zamanda yeniliklere de kaynaklık edebilir. Bu nedenle kendini kanıtlamış 

olan kadın bireye Türk toplumunun bakış açısı da hızla olumlu yönde değişim gösterecektir. 

Ancak kadınlar bu süreç içerisinde birçok sorun ve engellerle karşılaşmaktadır. Kadın 

girişimcileri inceleme konusu olarak edinen araştırmaların elde ettikleri sonuçlara göre, birçok 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kadınlar, genel olarak 

girişimcilerin karşılaştıkları problemlerin yanında kadın olmalarından dolayı erkeklerden farklı 

olarak bir takım sorunlar ile karşı karşıya kalmaktadır (Özyılmaz, 2016: 54). Kadın 

girişimcilerin önlerindeki engellerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: (Şahin, 2006: 64). 

• Kadınların aile yaşamı ile iş yaşamını dengede tutacak desteklerden yoksun olması ve 

aynı zamanda bu konuda sağlanılması gereken teşviklerin hayata geçirilememiş olması,  
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• İş yaşamında yöneticilerin işe alımlarda öncelikle erkek bireyleri tercih etmesi ve 

kadın bireylerin iş yaşamında verimli olamayacağına dair düşünce,  

• Kadınların ev dışında çalışmasına olumlu şekilde bakılmaması,  

• Evde aile reisinin erkek olduğuna dair düşünce ve öncelikli olarak erkeğin iş sahibi 

olması şeklindeki bakış açısı engellerden bazıları olarak gösterilmektedir. 

 

4. YÖNTEM 

4.1. Araştırmanın Amacı  

Araştırmanın temel amacı, Ankara ili perspektifinden, kadın girişimcilerde bulunması gereken 

özellikleri, kadınları girişimciliğe iten faktörleri, kadın girişimci olmanın avantajlarını, kadın 

girişimcilerin hem işletmelerini kurma aşamasında hem de girişimcilik faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri noktasında karşılaştıkları sorunları irdelemekle beraber gelecek ile ilgili 

planlarını da kuramsal ve uygulama çerçevesinde ele almayı amaçlamaktadır. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Ankette kullanılan sorular 

oluşturulurken anketin uygulanacağı kişiler için anlaşılır bir hale getirilmiştir. Elde edilecek 

olan verilerin sağlıklı olması amacıyla, katılımcılardan tanımlayıcı özel bir bilgi istenmemiş ve 

anket sonuçlarının üçüncü şahıslara ulaşılmayacağı belirtilmiştir. Araştırmanın amaçlarını 

gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan anket formundaki soruların belirlenmesinde ilgili literatür 

ve bu konuda daha önce gerçekleştirilen çalışmalar dikkate alınmıştır. Örneğin; (Özyılmaz, 

2006: 151; Şahin, 2006: 125-137; Koç, 2005: 98; Öztürk, 2016: 112; Taşlıyan vd., 2016: 2533; 

Erdun, 2011: 73; Uluköy ve Demireli, 2014: 52; Güleç, 2011: 136-137) çalışmalarından 

yararlanmıştır. Çalışmada 5’li Likert ölçeği kullanılarak anket formu oluşturulmuştur. 

4.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi  

Araştırma Ankara ilinde faaliyet gösteren kadın girişimcilere yapılmıştır. 23.12.2019 itibari ile 

ANGİKAD ile görüşülmüş, kayıtlı üye sayısının 148 olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya dahil 

edilen kadın girişimciler tesadüfi örnekleme yoluyla seçilmiştir. Hazırlanan anketler 

05.12.2019 tarihinden itibaren doğrudan görüşme yoluyla kadın girişimcilere ulaştırılmıştır. 

15.12.2019 tarihi itibari ile toplam 111 kadın girişimciye ulaşılmış, 9 kişi anket formu 

değerlendirmeye uygun bulunmamış, değerlendirmeye uygun bulunan 102 anket formu elde 

edilmiştir.  

4.4. Verilerin Analizi 

Araştırma verileri anket tekniğiyle elde edildikten sonra elektronik ortama veri girişi 

sağlanmıştır. Veri girişi ve verilerin analizinde “SPSS (Statistical Package For Social Sciences-

Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paketi)’’ kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen frekans 

analizleri tablolar yardımıyla açıklamıştır. 
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5.ARAŞTIRMA BULGULARI 

Bu bölümde anket yöntemi ile elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen 

bulgulara yer verilmiştir. 

5.1. Kadın Girişimciler Hakkında Genel Bilgiler  

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özellikleri (doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, 

sektör vs.) ilişkin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 1’de, girişim faaliyetlerine ilişkin frekans 

ve yüzde dağılımları ise Tablo 2’de gösterilmektedir. 

Tablo 1: Demografik Özellikler İle İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

Doğum Yılı N 

% 

Sektör N 

% 

1955-1965 17 

16,7 

Hizmet Sektörü 76 

74,5 

1966-1976 29 

28,4 

Sağlık Sektörü 12 

11,8 

1977-1987 34 

33,3 

Eğitim Sektörü 5 

4,9 

1988-1998 22 

21,6 

Gıda Sektörü 9 

8,8 

Toplam 102 

100,0 

Toplam 102 

100,0 

Medeni Durum  Doğum Yeri  

Evli 58 

56,9 

Ankara 53 

52,0 

Bekar 23 

22,5 

Ankara Dışındaki İller 49 

48,0 

Diğer 21 

20.6 

 

Toplam 

 

102 

100,0 Toplam 102 

100,0 

Araştırmaya katılan bireylerin doğum yılları Tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo 1. 

incelendiğinde, ankete katılanların (%16,7)’si 1955-1965 yılları arasında, (%28,4)’ü 1966-1976 

yılları arasında, (%33,3)’ü 1977-1987 yılları arasında, (%21,6)’sının 1988-1998 yılları arasında 

yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, 

kadın girişimcilerin 1977-1987 yaş aralığında yoğunlaştığı yani büyük çoğunluğunun genç 

bireylerden oluştuğu söylemek mümkün olabilir. 

Araştırmaya katılan bireylerin doğum yerleri Tablo 1.’de gösterilmektedir. Tablo 1. 

incelendiğinde, ankete katılanların (%52,0)’sinin doğum yerinin Ankara ili olduğu, 

(%48,0)’inin ise doğum yerinin Ankara dışındaki iller olduğu görülmüştür. Dolayısıyla 

katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, araştırmaya katılan kadın girişimcilerin 

büyük çoğunluğunun Ankara ilinde doğmuş bireylerden oluştuğunu söylemek mümkün 

olabilir. 

Araştırmaya katılan bireylerin medeni durumları Tablo 1’de gösterilmektedir. Tablo 1. 

incelendiğinde, ankete katılanların (%56,9)’u evli, (%22,5)’i bekar ve (%20.6)’sının ise diğer 

grubunda yer aldığı görülmüştür. Dolayısıyla katılımcıların vermiş oldukları cevaplar 
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incelendiğinde, araştırmaya katılan kadın girişimcilerin büyük çoğunluğunun evli 

bireylerden oluştuğunu söylemek mümkün olabilir. 

Araştırmaya katılan bireylerin faaliyet gösterdikleri sektörlere göre dağılımları Tablo 1’de 

verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde, ankete katılanların (%74,5)’inin hizmet sektöründe, 

(%11,8)’inin sağlık sektöründe, (%4,9)’unun eğitim sektöründe ve (%8,8)’inin ise gıda 

sektöründe faaliyet gösterdiği görülmüştür. Dolayısıyla katılımcıların vermiş oldukları cevaplar 

incelendiğinde, araştırmaya katılan kadın girişimcilerin büyük çoğunluğunun hizmet 

sektöründe faaliyet gösterdiğini söylemek mümkündür. 

Tablo 2: Girişim Faaliyetleri İle İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

Önermeler N 

% 

A.O 

s 

Sahip olduğum işletmeyi bizzat kendim kurdum 32 

31,4 

 

 

 

 

2,16 

1,10 

Sahip olduğum işletmeyi aile bireyleri ile birlikte kurduk 39 

38,2 

Sahip olduğum işletmeyi aile dışı ortaklarla kurduk 19 

18,6 

Aile işletmesine sonradan ortak oldum/ortaklık hakkı kazandım 7 

6,9 

Aile işletmesi dışındaki bir işletmeye sonradan ortak olarak dahil oldum 5 

4,9 

Katılımcıların ‘‘İşletmeyi Kendiniz Mi Kurdunuz?’’ sorusuna vermiş olduğu cevapların frekans 

dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, 

çoğunluğun ‘’Sahip olduğum işletmeyi aile bireyleri ile birlikte kurduk’’ (%38,2) yanıtını 

verdikleri ve en düşük oran ile ‘’Aile işletmesi dışındaki bir işletmeye sonradan ortak olarak 

dahil oldum’’ (%4,9) yönünde görüş bildirdiklerini söylemek mümkündür.  

Tablo 2 (Devamı): Girişim Faaliyetleri İle İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 
Önermeler 1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

A.O 

s 

Aile Ve Yakın Çevre 12 

11,8 

8 

7,8 

82 

80,4 

2,69 

,68 

Eşinden 53 

52,0 

8 

7,8 

41 

40,2 

1,89 

,96 

Kendi Birikimi 25 

24,5 

25 

24,5 

52 

51,0 

2,27 

,84 

Banka Kredi 36 

35,3 

15 

14,7 

51 

50,0 

2,15 

,92 

Kosgeb 92 

90,2 

3 

2,9 

7 

6,9 

1,17 

,53 
1*=Hiç kullanmadım 2*=Kısmen kullandım 3*=Büyük ölçüde kullandım 

Katılımcıların ‘‘Sermayenizin Kaynağı Neydi?’’ sorusuna vermiş olduğu cevapların frekans 

dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en 

yüksek ortalamaya ait değerin ‘’Aile ve yakın çevre’’ (2,69) ve en düşük ortalamaya ait değerin 

ise ‘‘Kosgeb’’ (1,17) önermelerine ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların önermelere vermiş 

oldukları cevaplar incelendiğinde, sermaye kaynaklarının 3’e yakın bir değer ile aile ve yakın 

çevre olduğu yönünde görüş bildirdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla katılımcıların 

sermayeyi temin etme konusunda daha çok aile ve yakın çevresinden destek gördüğü 

söylenebilmektedir. 
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Tablo 2 (Devamı): Girişim Faaliyetleri İle İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

Önermeler  N 

% 

A.O 

s 

Destek almıyorum 46 

45,1 

 

 

 

 

 

2,33 

1,33 

Eşimden destek alıyorum 2 

2,0 

Aile desteği alıyorum 34 

33,3 

Temizlikçi desteği alıyorum 16 

15,7 

Bakıcı desteği alıyorum 3 

2,9 

Hem bakıcı hem temizlikçi desteği alıyorum 1 

1,0 

Katılımcıların ‘‘Ev İşlerini Yürütmek Ve Çocuk Bakımı İçin Destek Alıyor Musunuz?’’ 

sorusuna vermiş olduğu cevapların frekans dağılımı Tablo 2’de yer almaktadır. Katılımcıların 

vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en yüksek oran ile ‘’Destek almıyorum’’ (%45,1) ve 

en düşük oran ile ‘‘Hem bakıcı hem temizlikçi desteği alıyorum’’ (%1,0) yönünde görüş 

bildirdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla katılımcıların çoğunluğunun ev işlerini 

yürütmek ve çocuk bakımı için destek almadığı söylenebilmektedir. 

Tablo 2 (Devamı): Girişim Faaliyetleri İle İlgili Tanımlayıcı İstatistikler 

Önermeler 1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Ürün Geliştirme 33 

32,4 

1 

1,0 

10 

9,8 

7 

6,9 

51 

50,0 

3,42 

1,80 

Pazarlama/Satış 1 

1,0 

3 

2,9 

10 

9,8 

9 

8,8 

79 

77,5 

4,59 

,87 

Tedarik 4 

3,9 

4 

3,9 

11 

10,8 

10 

9,8 

73 

71,6 

4,42 

1,09 

İKY - 2 

2,0 

9 

8,8 

11 

10,8 

80 

78,4 

4,66 

,73 

Muhasebe/Finansman 16 

15,7 

14 

13,7 

34 

33,3 

19 

18,6 

19 

18,6 

3,11 

1,31 

Kapasite Geliştirme 1 

1,0 

4 

3,9 

10 

9,8 

14 

13,7 

73 

71,6 

4,51 

,90 

Yeni Yatırım 3 

2,9 

4 

3,9 

10 

9,8 

13 

12,7 

72 

70,6 

4,45 

1,03 
1*=Hiç etkim yok 2*= Kısmen etkim var 3*= Orta derecede etkim var 4*= Oldukça etkiliyim 5*= Çok etkiliyim 

Katılımcıların “İşletme Faaliyetlerine İlişkin Kendi İşletmenizde Hangi Düzeyde Etkiye Sahip 

Olduğunuzu Belirtiniz” sorusuna vermiş olduğu cevapların frekans dağılımı Tablo 2’de yer 

almaktadır. Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya ait 

değerin ‘’İKY’’ (4,66) önermesine ve en düşük ortalamaya ait değerin ise 

‘‘Muhasebe/Finansman’’ (3,11) önermesine ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

önermelere vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, (%75.4)’ünün 4 değerinde hatta 5’e yakın 

bir değer olarak ortaya çıktığı ve İKY bölümünde oldukça etkili oldukları, 

Muhasebe/Finansman bölümünde ise 3 değerinde etkilerinin bulunduğu yönünde görüş 

bildirdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla araştırmaya katılan kadın girişimcilerin 

çoğunluğunun İKY bölümünde yeterli beceriye sahip oldukları ancak Muhasebe ve Finansman 

bölümünde ise alanında uzman bireylerden yardım aldıklarını söylemek mümkün olabilir. 
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5.2. Kadın Girişimcilerin Girişimci Olmalarında Etkili Olan Nedenler 

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin girişimci olmalarında etkili olan nedenlere ilişkin 

görüşlerinin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3: Girişimci Olmalarında Etkili Olan Nedenlere İlişkin İstatistikler 

Önermeler 1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Aile İhtiyaçlarını Karşılamak İçin 3 

2,9 

2 

2,0 

5 

4,9 

3 

2,9 

89 

87,3 

4,70 

,89 

Ekonomik Bağımsızlık İçin - 1 

1,0 

2 

2,0 

5 

4,9 

94 

92,2 

4,89 

,46 

Mesleğimi Yapmak İçin 27 

26,5 

8 

7,8 

7 

6,9 

- 60 

58,8 

3,57 

1,8 

İş Yaşamına Atılmak İçin 2 

2,0 

1 

1,0 

4 

3,9 

5 

4,9 

90 

88,2 

4,77 

,75 

Sosyal İlişkiler İçin 7 

6,9 

3 

2,9 

8 

7,8 

9 

8,8 

75 

73,5 

4,40 

1,19 

İdealimi Gerçekleştirmek İçin 3 

2,9 

- 5 

4,9 

3 

2,9 

91 

89,2 

4,76 

,81 

Zamanımı Değerlendirmek İçin 3 

2,9 

2 

2,0 

10 

9,8 

8 

7,8 

79 

77,5 

4,55 

,97 

Kendimi Gerçekleştirmek İçin 1 

1,0 

- 4 

3,9 

3 

2,9 

94 

92,2 

4,86 

,57 

Diğer İnsanlara Faydalı Olmak İçin 2 

2,0 

- 2 

2,0 

4 

3,9 

94 

92,2 

4,85 

,65 
1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli 5*= Çok önemli 

Katılımcıların ‘‘Girişimci Olmanızda Sizi Etkileyen Nedenleri Önem Derecesine Göre 

Sıralayınız’’ sorusuna vermiş olduğu cevapların frekans dağılımı Tablo 3’de yer almaktadır. 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya ait değerin 

‘‘Ekonomik Bağımsızlık İçin’’ (4,89) ve en düşük ortalamaya ait değerin ise ‘’Mesleğimi 

Yapmak İçin’’ (3,57) önermelerine ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların önermelere vermiş 

oldukları cevaplar incelendiğinde, (%88.25)’inin 4 değerinde hatta 5’e yakın bir değer olarak 

ortaya çıktığı ve önermelerin girişimci olmalarında kendileri için çok önemli bir etken olduğu 

yönünde görüş bildirdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla araştırmaya katılan bireylerin 

girişimci olmalarında kendilerini etkileyen nedenlerin farklılık gösterdiği ve bununla beraber, 

ekonomik bağımsızlık önermesinin de diğer önermelere göre daha çok ön plana çıktığını 

söylemek mümkün olabilmektedir. 

5.3. Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunlar 

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin işlerini kurarken ve faaliyetlerini sürdürürken 

karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşlerinin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 4’da verilmiştir.   

Tablo 4: İşletmelerini Kurarken Karşılaştıkları Sorunlar İlişkin İstatistikler 

Önermeler 1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Sermaye Temini 5 

4,9 

1 

1,0 

4 

1,0 

7 

6,9 

85 

83,3 

4,63 

,99 

Bürokratik işlemler 9 

8,8 

2 

2,0 

1 

1,0 

11 

10,8 

79 

77,5 

4,47 

1,21 

Deneyimsizlik 14 

13,7 

4 

3,9 

11 

10,8 

13 

12,7 

60 

58,8 

4,00 

1,46 
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Bilgi eksikliği 12 

11,8 

6 

5,9 

10 

9,8 

14 

13,7 

60 

58,8 

4,02 

1,42 

Uygun yer seçimi 24 

23,5 

2 

2,0 

9 

8,8 

7 

6,9 

60 

58,8 

3,76 

1,69 

Kiraların yüksek olması 5 

4,9 

3 

2,9 

6 

5,9 

4 

3,9 

84 

82,4 

4,56 

1,07 

Uygun eleman temini 31 

30,4 

6 

5,9 

7 

6,9 

8 

7,8 

50 

49,0 

3,40 

1,79 

Uygun materyal temini 28 

27,5 

6 

5,9 

7 

6,9 

12 

11,8 

49 

48,0 

3,48 

1,74 

Pazarda tanınmamış olmak 21 

20,6 

11 

10,8 

13 

12,7 

13 

12,7 

44 

43,1 

3,48 

1,61 

Aile ile ilgili sorunlar 59 

57,8 

12 

11,8 

10 

9,8 

5 

4,9 

16 

15,7 

2,09 

1,52 
1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli 5*= Çok önemli 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya ait değerin 

‘’Sermaye Temini’’ (4,63) ve en düşük ortalamaya ait değerin ‘’ Aile ile ilgili sorunlar’’ (2,09) 

önermelerine ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların önermelere vermiş oldukları cevaplar 

incelendiğinde, (%73.6)’sının 4 değerinde hatta 5’e yakın bir değer olarak ortaya çıktığı ve 

önermelerin işletmelerini kurarken karşılaştıkları en önemli zorluk olduğu yönünde görüş 

bildirdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla katılımcıların işletmeyi kurarken en çok 

zorlandığı konunun sermayeyi temin etme noktasında yaşandığı söylenebilmektedir. 

Tablo 4 (Devamı): Faaliyetleri Sırasında Karşılaştıkları Sorunlar İlişkin İstatistikler 

Önermeler 1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Deneyimsizlik 15 

14,7 

5 

4,9 

11 

10,8 

11 

10,8 

60 

58,8 

3,95 

1,50 

Aile İlişkileri 57 

55,9 

12 

11,8 

10 

9,8 

6 

5,9 

17 

16,7 

2,16 

1,55 

Borç Ödemeleri 16 

15,7 

5 

4,9 

3 

2,9 

5 

4,9 

73 

71,6 

4,12 

1,54 

Vergi Ödemeleri 8 

7,8 

- 2 

2,0 

7 

6,9 

85 

83,3 

4,58 

1,12 

Pazarın Durgun Oluşu 25 

24,5 

9 

8,8 

17 

16,5 

12 

11,8 

39 

38,2 

3,31 

1,63 

Bürokratik Engeller 11 

10,8 

1 

1,0 

2 

2,0 

8 

7,8 

80 

78,4 

4,43 

1,29 

Çalışanlarla İle İlgili Sorunlar 29 

28,4 

8 

7,8 

10 

9,8 

11 

10,8 

44 

43,1 

3,33 

1,73 

Müşteriler İle İlgili Sorunlar 9 

8,8 

6 

5,9 

16 

15,7 

20 

19,6 

51 

50,0 

3,97 

1,31 

Aşırı Yorgunluk 5 

4,9 

6 

5,9 

25 

24,5 

18 

17,6 

48 

47,1 

3,97 

1,19 

Kredi Alamama 38 

37,3 

18 

17,6 

15 

14,7 

7 

6,9 

24 

23,5 

2,62 

1,60 

Donanım, Araç-Gereç, Mal Teslimi vb. Konular 20 

19,6 

14 

13,7 

11 

10,8 

7 

6,9 

50 

49,0 

3,52 

1,65 

Hızla Değişen Teknolojiye Ayak Uyduramamak 43 

42,2 

7 

6,9 

9 

8,8 

10 

9,8 

33 

32,4 

2,84 

1,78 
1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli 5*= Çok önemli 

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin faaliyetleri sırasında karşılaştıkları sorunlara ilişkin 

görüşlerinin frekans ve yüzde dağılımları Tablo 4’de verilmiştir. Katılımcıların vermiş 

oldukları cevaplar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya ait değerin ‘’Vergi ödemeleri’’ (4,58) 

ve en düşük ortalamaya ait değerin ‘’Aile ilişkileri’’ (2,16) önermelerine ait olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların önermelere vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, 
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(%79.3)’ünün 4 değerinde hatta 5’e yakın bir değer olarak ortaya çıktığı ve önermelerin 

işletmelerindeki faaliyetleri sırasında karşılaştıkları en önemli zorluk olduğu yönünde görüş 

bildirdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla katılımcıların faaliyetleri sırasında 

karşılaştıkları ve en çok zorlandığı konunun vergi ödemeleri noktasında yaşandığı 

söylenebilmektedir. 

5.4. Kadın Girişimcilerin Karşılaştıkları Güçlükler 

Katılımcıların ‘’Karşılaştığınız En Önemli Güçlük Nedir?’’ sorusuna vermiş olduğu cevapların 

frekans dağılımı Tablo 5’de yer almaktadır. 

Tablo 5: Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin İstatistikler 

Önermeler  N 

% 

A.O 

s 

Ev işleri 2 

2,0 

 

 

 

 

 

3,89 

,80 

Çocuk bakımı 1 

1,0 

İşten kaynaklanan güçlükler 21 

20,6 

Fiziksel ve zihinsel yorgunluk, yıpranma 64 

62,7 

Zaman yönetimi 11 

10,8 

Sosyal baskı 3 

2,9 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, çoğunluğunun ‘‘Fiziksel ve zihinsel 

yorgunluk, yıpranma’’ (%62,7) önermesinin karşılaştıkları en büyük güçlük olduğu yönünde 

görüş bildirdiklerini söylemek mümkündür.  

 

5.5. Kadın Girişimcilere Göre Girişimci Olmanın Sağladığı Avantajlar 

Katılımcıların ‘’Size Göre Girişimci Olmanın En Avantajlı Yanları Nelerdir?’’ sorusuna vermiş 

olduğu cevapların frekans dağılımı Tablo 6’de yer almaktadır. 

 

Tablo 6: Girişimci Olmanın Avantajlı Yönlerine İlişkin İstatistikler 

Önermeler 1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Kendine Güven - 2 

2,0 

- 4 

3,9 

96 

94,1 

4,91 

,46 

Maddi Özgürlük - 1 

1,0 

- 4 

3,9 

97 

95,1 

4,94 

,36 

Bağımsızlık - 2 

2,0 

2 

2,0 

8 

7,8 

90 

88,2 

4,83 

,56 

Sosyal Statü 4 

3,9 

4 

3,9 

6 

5,9 

9 

8,8 

79 

77,5 

4,84 

,53 

Başkalarına İstihdam Olanağı Sağlayabilme 4 

3,9 

1 

1,0 

1 

1,0 

8 

7,8 

88 

86,3 

4,52 

1,05 

Meşguliyet 3 

2,9 

3 

2,9 

5 

4,9 

11 

10,8 

80 

78,4 

4,59 

,94 

Evin Bütçesine Katkıda Bulunmak 1 4 - 6 91 4,79 
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1,0 3,9 5,9 89,2 ,73 

İlgi Alanı Olması 8 

7,8 

2 

2,0 

5 

4,9 

9 

8,8 

78 

76,5 

4,45 

1,20 

Yaratıcılık 7 

6,9 

3 

2,9 

10 

9,8 

7 

6,9 

75 

73,5 

4,38 

1,21 

Çok Para Kazanma 1 

1,0 

3 

2,9 

10 

9,8 

10 

9,8 

78 

76,5 

4,57 

,87 
1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli 5*= Çok önemli 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya ait değerin 

‘‘Maddi özgürlük’’ (4,94) ve en düşük ortalamaya ait değerin ‘‘Yaratıcılık’’ (4,38) 

önermelerine ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların önermelere vermiş oldukları cevaplar 

incelendiğinde, (%84.6)’sının 4 değerinde hatta 5’e yakın bir değer olarak ortaya çıktığı ve 

önermelerin girişimci olmanın avantajlı yanları açısından çok önemli olduğu yönünde görüş 

bildirdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla katılımcılar için girişimci olmanın avantajlı 

yanları bireye göre değişiklik göstermekle beraber, çoğunluğu için maddi özgürlüğün ön plana 

çıktığı söylenebilmektedir. 

5.6. Kadın Girişimcilere Göre Başarılı Bir Kadın Girişimcide Olması Gereken Özellikler 

Katılımcıların ‘‘Başarılı Bir Girişimci Olabilmek İçin Sahip Olunması Gereken Özellikleri 

Önem Derecesine Göre Sıralayınız’’ sorusuna vermiş olduğu cevapların frekans dağılımı Tablo 

7’de yer almaktadır. 

Tablo 7: Kadın Girişimcilerde Olması Gereken Özelliklere İlişkin İstatistikler 

Önermeler 1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Risk Alma - - 2 

2,0 

8 

7,8 

92 

90,2 

4,89 

,39 

Fırsatları Değerlendirme - - 1 

1,0 

12 

11,8 

89 

87,3 

4,87 

,38 

Yenilikçilik - - 2 

2,0 

9 

8,8 

91 

89,2 

4,88 

,39 

Özgüven - - - 11 

10,8 

91 

89,2 

4,90 

,32 

Kararlılık - - - 10 

9,8 

92 

90,2 

4,91 

,30 

Yüksek Başarı Güdüsü - - 1 

1,0 

14 

13,7 

87 

85,3 

4,85 

,40 

İletişim Becerisi - - - 11 

10,8 

91 

89,2 

4,90 

,32 

Liderlik Yönlü - - 2 

2,0 

12 

11,8 

88 

86,3 

4,85 

,42 

Vizyon - - - 10 

9,8 

92 

90,2 

4,91 

,30 

Belirsizliğe Karşı Tölerans 8 

7,8 

2 

2,0 

12 

11,8 

11 

10,8 

69 

67,6 

4,29 

1,23 

İçsel Kontrol - - 3 

2,9 

13 

12,7 

86 

84,3 

4,82 

,47 

Bağımsızlık Arzusu - 1 

1,0 

2 

2,0 

12 

11,8 

87 

85,3 

4,82 

,51 
1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli 5*= Çok önemli 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya ait değerlerin 

‘’Kararlılık’’ ve ‘’Vizyon’’ (4,91) ve en düşük ortalamaya ait değerin ‘’Belirsizliğe Karşı 

Tölerans’’ (4,29) önermelerine ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların önermelere vermiş 
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oldukları cevaplar incelendiğinde, (%87.9)’inin 4 değerinde hatta 5’e yakın bir değer 

olarak ortaya çıktığı ve önermelerin başarılı bir girişimcinin sahip olunması gereken en önemli 

özellikler olduğu yönünde görüş bildirdiklerini söylemek mümkündür. Dolayısıyla katılımcılar 

için başarılı bir girişimcide sahip olunması gereken en temel özelliğin kararlılık ve vizyon 

olması gerektiği söylenebilmektedir. 

5.7. Araştırmaya Katılan Kadın Girişimcilerin Geleceğe İlişkin Planları 

Katılımcıların ‘’Gelecek İle İlgili Planlarınızı Önemine Göre Belirtiniz’’ sorusuna vermiş 

olduğu cevapların frekans dağılımı Tablo 8’da yer almaktadır. 

Tablo 8: Geleceğe Yönelik Planlarına İlişkin İstatistikler 

Önermeler 1* 

N 

% 

2* 

N 

% 

3* 

N 

% 

4* 

N 

% 

5* 

N 

% 

A.O 

s 

Büyüme 

 

2 

2,0 

2 

2,0 

- 4 

3,9 

94 

92,2 

4,83 

,71 

Karlılığı arttırma - 1 

1,0 

2 

2,0 

5 

4,9 

94 

92,2 

4,89 

,46 

Ürün-hizmet çeşitlendirme 1 

1,0 

1 

1,0 

- 7 

6,9 

93 

91,2 

4,87 

,55 

Kurumsallaşma 9 

8,8 

2 

2,0 

3 

2,9 

3 

2,9 

85 

83,3 

4,51 

1,23 

Sektörde kalıcı olma - - 2 

2,0 

3 

2,9 

97 

95,1 

4,94 

,33 

Kaliteyi iyileştirme - - 1 

1,0 

2 

2,0 

99 

97,1 

4,97 

,25 

İşte mevcut durumu devam ettirme 1 

1,0 

- 1 

1,0 

2 

2,0 

98 

96,1 

4,93 

,47 
1*=Hiç önemli değil 2*= Kısmen önemli 3*= Orta derecede önemli 4*= Oldukça önemli 5*= Çok önemli 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, en yüksek ortalamaya ait değerin 

‘‘Kaliteyi iyileştirme’’ (4,97) ve en düşük ortalamaya ait değerin ‘’Kurumsallaşma’’ (4,51) 

önermelerine ait olduğu görülmektedir. Katılımcıların önermelere vermiş oldukları cevaplar 

incelendiğinde, (%94.2)’sinin 4 değerinde hatta 5’e yakın bir değer olarak ortaya çıktığı ve 

önermelerin girişimcilerin gelecek ile ilgili planlarını yansıttığı yönünde görüş bildirdiklerini 

söylemek mümkündür. Dolayısıyla katılımcılar için kaliteyi iyileştirmek gelecek ile ilgili 

planlar arasında ilk sırada yer aldığı söylenebilmektedir. 

5.8.Kadın Girişimcilerin Kendilerine Olan Güvenlerinin Gelişim Durumuna İlişkin 

İfadeleri 

Katılımcıların ‘‘Kadın girişimci olarak eskiye oranla (girişimcilikten önce) kişisel imajınızın 

ve kendinize olan güveninizin iyi yönde geliştiğini düşünüyor musunuz?’’ sorusuna vermiş 

olduğu cevapların frekans dağılımı Tablo 9.’da yer almaktadır.  

 

Tablo 9: Katılımcıların Gelişim Durumlarına İlişkin İstatistikler 

Önermeler N 

% 

A.O 

s 

Evet 102 

100,0 

1,01 

,01 
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Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, tüm girişimcilerin eskiye oranla 

kişisel imaj ve kendine olan güvenlerinin olumlu yönde geliştiği yönünde görüş bildirdiklerini 

söylemek mümkündür. 

5.9.Kadın Girişimcilerin Kadın İstihdamının Arttırılabilmesi İçin Uyguladıkları 

Politikalar  

Katılımcıların ‘‘Kadın Girişimci Olarak, Kadın İstihdamının Arttırılabilmesi Yönünde 

İşletmenizde Uyguladığınız Bir Politikanız Var Mı?’’ sorusuna vermiş olduğu cevapların 

frekans dağılımı Tablo 10’da yer almaktadır. 

 

Tablo 10: Kadın İstihdamının Arttırılabilmesine Dair Politika Uygulanma Durumuna 

İlişkin İstatistikler 

Önermeler  N 

% 

A.O 

s 

Evet 21 

20,6 

 

1,80 

,41 Hayır 81 

79,4 
 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, ‘‘Evet’’ (20,6) ve ‘‘Hayır’’ (%79,4) 

yanıtını verdikleri görülmüştür. Katılımcıların önermelere vermiş oldukları cevaplar 

incelendiğinde, kadın istihdamının arttırılması yönünde işletmelerinde uyguladıkları bir 

politikanın olmadığı yönünde görüş bildirdiklerini söylemek mümkündür. 

Tablo 10 (Devamı): Kadın İstihdamının Arttırılabilmesi İçin Uygulanan Politikalara 

İlişkin İstatistikler 

Önermeler N 

% 

A.O 

S 

Kadın eleman işe alıyorum 13 

12,7 

 

 

 

4,41 

1,39 

Sadece kadın eleman aranıyor ilanı veriyorum 2 

2,0 

Temizlik şirketinden kadın eleman temin   ediyoruz 1 

1,0 

Halk eğitim moda bölümüyle çalışıyorum ve kadınların evde iş yapmasına imkan 

sağlıyorum 

1 

1,0 

 Hiçbirşey 85 

83,3 

Katılımcıların ‘‘İşletmenizde Kadın İstihdamına Yönelik Politikanız Var İse, Kadın 

İstihdamının Arttırılması İçin Uyguladığınız Yöntem/Politikalardan Örnekler Veriniz’’ 

sorusuna vermiş olduğu cevapların frekans dağılımı Tablo 10’da yer almaktadır. Katılımcıların 

vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, büyük çoğunluğunun ‘’Hiçbir politika 

uygulamıyoruz’’ (%83,3) yanıtını verdikleri görülmüştür. Katılımcıların önermelere vermiş 

oldukları cevaplar incelendiğinde, kadın istihdamının arttırılması yönünde işletmelerinde 

uyguladıkları hiçbir politikanın olmadığı yönünde görüş bildirdiklerini söylemek mümkündür. 
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5.10. Kadın Girişimcilerin Kadınların İşe Alınması İçin Ayrıcalıklı Davranma 

Durumlarına İlişkin İfadeleri 

Katılımcıların ‘‘İşe Eleman Alacağınız Zaman Aynı Niteliklere Sahip Erkek Ve Kadın Adayın 

Bulunması Durumunsa Kadının İşe Alınması İçin Ayrıcalıklı Davranır Mısınız? sorusuna 

vermiş olduğu cevapların frekans dağılımı Tablo 11’de yer almaktadır. 

Tablo 11: Ayrıcalıklı Davranma Durumlarına İlişkin İstatistikler 

Önermeler N 

% 

A.O 

s 

Evet 93 

91,2 

 

1,09 

,29 Hayır 9 

8,8 

Katılımcıların vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, ‘‘Evet’’ (91,2), ‘‘Hayır’’ (8,8) yanıtını 

verdikleri görülmüştür. Katılımcıların önermelere vermiş oldukları cevaplar incelendiğinde, 

kadın girişimcilerin işe eleman alacakları zaman aynı niteliklere sahip erkek ve kadın adayın 

bulunması durumunsa kadının işe alınması için ayrıcalıklı davranacağı yönünde görüş 

bildirdiklerini söylemek mümkündür. 

 

6. SONUÇ  

Günümüzde kadınların, iş dünyasındaki ağırlıkları her geçen gün daha çok hissedilmektedir. 

Kadınlar, artık birçok nedenden dolayı kendi işlerini kurmayı tercih etmektedir (Taşlıyan vd., 

2016: 2535). 

Hassas bir ekonomiye sahip olan ülkemizde, ekonominin büyümesi, istihdamın arttırılması ve 

kalıcı bir üretim ve pazarlama anlayışı ile dünya ölçeğinde faaliyet gösteren firmalar 

yaratılabilmesinde, kadın girişimcilerin önemli bir rol üstleneceği dikkate alınmalıdır (Soysal, 

2010: 85). 

Konunun öneminden hareket ederek, bu çalışma ile Ankara ilinde faaliyet gösteren kadın 

girişimcilerin genel profil özelliklerinin belirlenmesi, çalışma yaşamına katılarak girişimci 

olmalarında kendilerine etki eden nedenlerin açıklanması, işletmelerini kurarken ve kurduktan 

sonra ise faaliyetleri sırasında karşılaştıkları güçlüklerin belirlenmesi, geleceğe yönelik 

planlarının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan Ankara ilinde faaliyet gösteren 

kadın girişimcilerden elde edilen bulgular şu şekilde özetlenebilir: 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun 1977-1987 yaş aralığında yoğunlaştığı yani genç 

bireylerden oluştuğu söylenebilir. Yine katılımcıların büyük bir çoğunluğunun evli bireylerden 

oluştuğu belirlenmiştir. Bu durumda araştırmaya katılan kadın girişimcilerin kariyerlerini 

sürdürmelerinde evli olmalarının bir engel teşkil etmediği söylenilebilir. Katılımcıların 

yarından daha fazlasının ise doğum yerinin Ankara ili olduğu tespit edilmiştir. Kadın 

girişimciler doğdukları ve ekonomik, sosyal durumuna hakim oldukları şehirde kendilerini 

çalışma hayatına daha yakın hissedebilmekle beraber, kadınları girişimci olmaya 

yöneltebilmekte ve girişimcilik hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırabilmektedir. Katılımcıların 
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büyük çoğunluğunun hizmet sektöründe faaliyet gösterdikleri belirlenmiştir. Bu durum 

kadın girişimcilerin, kadın müşterilerin daha çok tercih ettikleri (kuaför, güzellik salonu, butik) 

gibi işletmelerde daha çok faaliyet gösterdiği şeklinde yorumlanabilir. Katılımcıların 

çoğunluğunun işletmelerini aile bireyleri ile birlikte kurdukları ve işletmelerindeki etki 

düzeylerinin İKY alanında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yine katılımcıların büyük 

çoğunluğunun işletmelerini; aile ve yakın çevresinden destek alarak, kendi birikimiyle ve banka 

kredisi kullanarak kurdukları belirlenmiştir. KOSGEB girişimcilik teşvik programından 

yararlanarak firmalarını kuranların sayısının ise oldukça az olduğu tespit edilmiştir. Bunun 

sebebinin de kadın girişimcilerin bu teşvik programları hakkında bilgilerinin az olmalarından 

kaynaklandığı düşünülebilir. Özellikle banka kredisi kullanarak firma kurma oranının yüksek 

oluşu, kadın girişimcilerin risk alabilme özelliklerinin yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Yine kişisel tasarruflar ve aile büyüklerinin destekleri ile sermaye temin etme oranlarının da 

yüksek oluşu kadın girişimcilerin ve ailelerinin girişim faaliyetlerine başlamadan önceki 

ekonomik durumları hakkında bilgi verebilmektedir. Yine kadın girişimcilerin çoğunluğu 

(%45,1- 46 kişi) ev işlerini yürütmek ve çocuk bakımı için destek almadıklarını, (%33,3-34 

kişi) ise aile desteği aldıklarını ifade etmişlerdir. Yani kadın girişimcilerin çoğunluğunun ev 

yaşantılarındaki sorumlulukları kendi üstlenen bireyler olduğu söylenebilmektedir.  

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerin, başarılı bir girişimci olmak için taşımaları gereken 

özellikler (Risk Alma, Fırsatları Değerlendirme, Yenilikçilik, Özgüven, Kararlılık, Yüksek 

Başarı Güdüsü, İletişim Becerisi, Liderlik Yönlü, Vizyon, Belirsizliğe Karşı Tölerans, İçsel 

Kontrol, Bağımsızlık Arzusu) hususunda bilinçli oldukları söylenebilir. Kadın girişimcilerin 

verdikleri yanıtlara bakıldığında ise; kadın girişimcilerde bulunması gereken en önemli 

özelliğin ‘’Kararlılık’’ ve ‘’Vizyon’’ olduğu tespit edilmiştir. Literatür incelendiğinde, Uygun 

ve Günaydın (2019)’a göre, V.Krishnamoorthy ve R.Balasubramani’nin 2014 yılında 

yayınladıkları makalelerinde, kadın girişimcilerin kararlı ve hırslı olmalarının yanında 

bağımsızlık arzusuna sahip olmalarının başarılı girişimci olabilmelerinin üzerinde olumlu 

etkisinin bulunduğunu ortaya koymuşlardır. 

Katılımcıların çoğunluğu, yaptıkları iş dolayısıyla ‘‘Fiziksel ve zihinsel yorgunluk, yıpranma’’ 

ile karşı karşıya kaldıkları ve en büyük güçlüğün bu olduğunu ifade etmişlerdir. Literatür 

incelendiğinde, Uygun ve Günaydın (2019)’a göre, V.Samani’nin 2008 yılında yayınladığı 

çalışmasında kadınların çalışma yaşamı içerisinde bulunmasının olumlu yönlerinin olduğu gibi 

kendilerini olumsuz yönde etkileyen faktörlerinde olduğunu vurgulamıştır. Bu faktörlerin 

başında asıl sorunun stres olduğu sonucuna varılmıştır. Stres altında kalan kadınlar, zihinsel 

yorgunluk ve yıpranmayla karşı karşıya kalmaktadır. 

Kadın girişimcilerin büyük çoğunluğu ekonomik bağımsızlık elde etmek için iş kurma 

girişiminde bulunduklarını ifade etmişlerdir. Maddiyat yetersizliği ile karşılaşan ve ekonomik 

refaha erişmek isteyen kadın girişimcinin iş kurma eğilimde olduğu söylenilebilir. Uygun ve 

Günaydın (2019)’a göre Joanne McGrath Cohoon, Vivek Wadhwa ve Lesa Mitchell’in 2010 

yılında yayınladıkları çalışmada bu durumu doğrular niteliktedir. Çalışmaya göre, kadın 

girişimcileri girişimci olmaya iten nedenlerin zenginlik arzusu, kendi iş fikirlerini 

sermayeleştirme arzusu ve ekonomik bağımsızlık elde edilme arzusu olarak bulgulanmıştır. 

Çakıcı’nın (2004) Mersin ilinde 200 girişimci kadın üzerinde yapmış olduğu araştırmada; 
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kazanç elde etme, bağımsız çalışma ve sosyal yaşam sürme istekleri kadınları kendi işini 

kurmaya yönelttiğini ortaya koymuştur. Çelik ve Özdevecioğlu’nun (2001) Nevşehir ilinde 

yaptıkları araştırmada ise, kadınların girişimci olmalarında daha çok aileye ek gelir sağlamak, 

kocanın ölmesi, kendini ispat etme ve geçmiş mesleki tecrübelerin ticari hayata aktarılması gibi 

faktörlerin etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Kadın girişimcilerin, işlerini kurarken en çok sermaye temin etme konusunda sıkıntı yaşadıkları 

belirlenmiştir. Yine uygun eleman temini, pazarda tanınmamış olmak, uygun yer seçimi, , 

uygun materyal temini, deneyimsizlik, bürokratik işlemler, kadın girişimcilerin iş kurmalarında 

karşılaştıkları sorunlar arasındadır. Araştırmaya katılan kadın girişimciler için aile ile ilgili 

sorunların diğer sorunlara göre nispeten daha az önemli olduğu söylenebilmektedir. Özellikle 

kiraların yüksek fiyatlarda olması kuruluş maliyetlerini arttırmaktadır. Hali hazırda gerekli 

sermayeyi bulmakta zaten fazlasıyla zorluk çeken kadınlar için kiraların yüksek olması ile 

birlikte bu yük ikiye katlanmaktadır. Bu anlamda kira fiyatları ilk kez faaliyette bulunacak 

kadın girişimciler için belli yasal düzenlemelerle asgari düzeye indirilmelidir. Yine kadınların 

en çok sermaye temini konusunda sorun yaşamalarının sebebinin girişimcilik teşvik 

programları ile ilgili bilgi sahibi olmamalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu 

düşüncenin, daha önce katılımcıların çoğunluğunun aile ve yakın çevreden destek alarak, kendi 

birikimleriyle veya banka kredileriyle işletmelerini kurdukları, KOSGEB girişimcilik teşvik 

programından yararlanarak firmalarını kuranların sayısının ise oldukça az olduğu bilgisinden 

yola çıkarak elde edildiği söylenilebilir. Kadın girişimciler faaliyetleri sırasında; 

Deneyimsizlik, Aile İlişkileri, Borç Ödemeleri, Vergi Ödemeleri, Pazarın Durgun Oluşu, 

Bürokratik Engeller, Çalışanlarla İle İlgili Sorunlar, Müşteriler İle İlgili Sorunlar, Aşırı 

Yorgunluk, Kredi Alamama, Donanım, Araç-Gereç, Mal Teslimi vb. Konular, Hızla Değişen 

Teknolojiye Ayak Uyduramamak gibi problemlerle karşılaştıklarını ifade etmişlerdir.  Ancak 

en büyük zorluğun, vergi ödemeleri olduğunu ifade etmişlerdir. Bu sonuç, maddi faktörlerin 

her alanda olduğu gibi girişimcilik faaliyetleri içinde ne kadar önemli olduğunu ortaya 

koymaktadır. Literatür incelendiğinde, Uygun ve Günaydın (2019)’ a göre, G.Palaniappan, 

S.Ramanigopal, A.Mani 2012 yılında yayınladıkları çalışmalarında kadın girişimcilerin 

finansal kaynaklara ulaşma konusunda sorunlar yaşadıklarını, kadın girişimcilik konusunun 

altındaki en temel problemin sermayeyi temine etme noktasında yaşandığını ve bu nedenlerden 

dolayı hem işletmeyi kurarken hem de kurduktan sonra faaliyetlerini sürdürme aşamasında 

pazarda ayakta kalmakta sıkıntı çektikleri sonucuna varmışlardır. Bedük vd.’nin (2016) 

araştırmasına katılan 43 kadın girişimcinin iş kurma sürecinde; %30,2’si bürokratik engelleri, 

%53,5’i sermaye yetersizliklerini, %4,7’si vergileri ve %11,6’sı kişisel yetersizlikleri en büyük 

engel olarak gördüğü sonucuna ulaşılmıştır. Arslan ve Toksoy’un (2017) çalışmalarında 

işletmelerini kurarken kadınların en çok uygun eleman temini, uygun materyal temini ve 

bürokratik işlemlerde zorlandıklarını belirlenmiştir. Çelik ve Özdevecioğlu’nun (2001) 

yaptıkları araştırmada ise kadın girişimcilerin genel olarak yaşadıkları sorunlar; rol çatışması, 

güvensizlik, cinsel beklentiler, tecrübe yetersizliği, geleneksel baskı, başarısızlık beklentisi, 

farklı davranış ve ortak bulmada güçlük çekmedir. 

Türkiye’deki kadınların girişimci olabilmelerine olanak sağlayabilmek amacı ile, ihtiyaç 

duydukları sermaye, bilgi ve eğitim olanaklarına ulaşabilmeleri konusunda hem hükümetimizin 
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hem de banka ve finans kuruluşlarının daha da çok çaba sarf etmesi önemli bir gereklilik 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye de, Türk kadınlarının toplumdaki pozisyonunu 

geliştirmeyi amaç edinen ve bu anlamda kadın girişimciliği geliştirmeye yönelik mühim 

adımlar atan KAGİDER gibi sivil toplum kuruluşlarının sayılarının süratle artmasına ihtiyaç 

vardır. Kadın girişimciliğinin gelişmesine katkı sağlayabilecek diğer bir mühim sektör de 

elbette ki medyadır. Medya, kadın girişimciliğini tanıtmak ve özendirmek adına, eğitim 

programları organize etmeli ve başarılı iş kadınlarını halka tanıtmalıdır. Kadınların ekonomiye 

katkıları gözler önüne serilmelidir. Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri yayın 

organları tarafından sıkça ele alınmalıdır ve böylelikle bu örgütlerin faaliyetlerine toplumun da 

desteği tam anlamıyla sağlanmalıdır (Güney, 2006: 41). 

Kadınlara yönelik iş imkanının geliştirilmesi ve sosyal güvenlik çerçevesinde düzenli olarak 

gelir getiren türden kadın girişimciliğinin destek görmesi ile daha çok sayıda kadının şuan sahip 

olduklarından daha yüksek gelir düzeyine ulaşmalarına olanak sağlanarak, toplumsal anlamda 

güçlenmelerinin önü açılmalıdır. Fakat şuan var olan girişimcilik destek programları kendi işine 

sahip olma, girişimciliği geliştirme, sermayelerini ve işgücü piyasasında arzını yükseltmeye 

odaklı şekildedir. Kadın girişimcilerin karşılaştığı önyargılar, ayrımcılıklar, engeller, 

problemler çoğu zaman görmezden gelindiği için, kadın girişimciliğini desteklemeye yönelik 

politika ve uygulamaların başarı seviyesi sınırlı düzeyde kalmaktadır. Bu sebeple kendi 

işletmesini kuran kadın girişimcilere yönelik teşviklerde kadınların tecrübeleri ve bulunduğu 

koşullar dikkate alınarak, gereken önem verilmelidir (Sallan ve Altındal, 2016: 1371). 

Sonuç olarak literatürde yer alan çalışmaları incelediğimizde yapılan çalışmaların elde ettiğimiz 

sonuçlar ile aynı doğrultuda olduğu ve paralellik gösterdiğini söylenebilmektedir. Kadın 

girişimciler hem işletmelerini kurma aşamasında hem de faaliyetlerini yürütme süresince birçok 

problemle karşılaşmakta ve bu problemleri çözme aşamasında zorlanmaktadırlar. Bu nedenle 

kadın girişimcilerin daha fazla desteklenmesi faaliyetlerine devam edebilmeleri açısından 

oldukça önemlidir. Destek verilerek teşvik edilen kadın girişimciler sayılarının artması ile ülke 

ekonomisi refaha ulaşabilecektir. 
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Özet 

İşletme yönetiminin fonksiyonlarından olan kontrolün amacı, işletmelerin hedeflerine en uygun 

şekilde ulaşabilmelerine engel teşkil edebilecek, hata ve zayıf noktaların tespit edilerek, bunlara 

karşı gerekli önlemlerin ortaya konulabilmesini sağlamaktadır. İşletmelerin büyümesi, 

organizasyon yapısında değişimlere, faaliyetlerde ve işlemlerde yoğunluğa ve karmaşıklığa 

neden olmakla birlikte, bu durum yönetim kontrollerinin etkisinin zayıflamasına sebebiyet 

vermektedir. İşletme amaçları arasında yer alan, ortaklara makul düzeyde bir kâr payı dağıtma 

ile denetimin amaçları arasında yer alan kaynakları korumak ilkesi; iç kontrol sisteminin hem 

işletme amaçları hem de denetim ilkeleri açısından önemli bir işleve sahip olduğunu 

göstermektedir. İşletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin varlığı, kaynakların verimli bir 

biçimde kullanılmasının yanı sıra, oluşabilecek hata ve hilelerin etkisini azaltmakla birlikte, 

mali tablolara olan güvenin artırılmasını dolayısıyla da güvenilir bilgi akışının sağlanarak 

alınacak kararların yerindeliğini olumlu yönde etkileyebilmektedir. Çalışmada firmalarda iç 

kontrol sisteminin özellikleri ve gerekliliği vurgulanarak, sistemi oluşturan unsurlar ele 

alınmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: İç Kontrol, İşletme, Denetim, Muhasebe, Yönetim. 

 

ROLE AND IMPORTANCE OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN 

BUSINESS  

 

Abstract 

Functions of management control in business enterprise; errors, weaknesses points are 

identified and corrective measures are implemented against these errors and weakness. The 

growth of the company, changes in the organizational structure, intensity and complexity of 

operations and processes together gives rise to the weakening of the impact of management 

controls in this case. Goals and objectives are importance to proprietor, profit share to partners 

and a reasonable level of distribution of objectives include controlling and protecting resources 

in principle; internal control system shows that it has an important purpose in terms of both 

business functions and audit policies. The presence of an effective internal control system in 

business, as well as the use of resources efficiently, may reduce the effects of errors and cheat 

which may occur, the financial statements which can increase confidence in decisions by 

providing credible information flow that can positively affect the propriety. Working in the firm 

emphasis on the features and requirements of the internal control system, components forming 

system are addressed. 

 

Key Words: Internal Control, Operation, Auditing, Accounting, Management. 
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1. GİRİŞ 

İşletme yönetiminin fonksiyonlarından olan kontrol; işletmenin hedeflediği amaçlara 

ulaşıp ulaşmadığını veya ne ölçüde ulaşıldığını belirlemeye yönelik bir faaliyettir (Mucuk, 

2008: 171). Kontrolün ana hedefi; hataları, zayıf noktaları tespit ederek bunlara karşı düzeltici 

önlemler ortaya koymak ve bu önlemleri uygulamaktır (Doyrangöl, 2002: 47). Etkin bir kontrol 

mekanizmasının oluşturulabilmesi için planlama gerekmektedir. Planlama yapılmadan, 

öngörülen başarıya ulaşılıp ulaşılmadığı hakkında bir anlayış geliştirmek mümkün 

olmamaktadır (Ertürk, 2009: 191). 1940’lı yıllarla birlikte işletme yapılarında meydana gelen 

büyümeler, işlemlerin karmaşıklaşmasını ve faaliyetlerdeki artışları tetiklemeye başlamıştır. Bu 

durum, merkezdeki üst yönetimin tüm işletme organizasyonuna egemen olamamasına neden 

olmuştur (Ataman vd., 2001: 60). 

Muhasebe; işletmeler için finansal sonuçlar ortaya koyan olay ve işlemlere ait verileri 

mali tutarlar ve gereği olarak sayısal veriler halinde toplayan, söz konusu verileri işletme ile 

ilgili kişilerin gereksinim ve amaçlarını göz önünde bulundurarak, kayıt, sınıflandırma ve analiz 

yoluyla işleyen, elde edilen bulguları dönemsel olarak raporlayan ve ilgililere sunan sistematik 

bilgi sağlama düzeni olarak ifade edilebilir (Büyükmirza, 2012: 27). Muhasebe sistemi söz 

konusu işlevlerini yerine getirirken, bir takım hatalı veya hileli işlemlerle karşılaşabilmesi 

mümkündür. Bu gibi durumların meydana gelmesi, işletme ve çıkar gruplarının alacakları 

kararlarını olumsuz etkileyebilmekte, hatta belirlenen hedeflere ulaşmaya engel teşkil 

etmektedir (Hatunoğlu vd., 2012: 170). 

İşletmelerde kontrollerin zayıflığı; başarısızlıklara, kayıplara, hatta skandallara neden 

olmakta ve her hâlükârda organizasyonun sektördeki itibarını zedelemektedir. İç kontrol 

sistemi, işletmelerde yeni bir olgu olmamakla birlikte 1949'da Amerikan Yeminli Mali 

Müşavirler Enstitüsü (American Institute of Certified Public Accountants - AICPA) tarafından; 

işletme içinde alınabilecek önlemlerin, muhasebe verilerinin doğruluğunu, güvenilirliğini, 

verimliliğin artışını ve yönetim uygulamalarının işletme içi uyumluluğunun iç kontrol işleviyle 

gerçekleştirilebileceği ileri sürülmüştür (Dale, 1996: 127). 

İşletmeler doğası gereği, birtakım hedefler belirlemek ve daha sonra bu hedeflere ulaşmak 

için alacakları doğal risk faktörlerini de değerlendirmek durumundadırlar. Başarıya 

ulaşabilmek için ilk etapta makul beklentileri sağlayabilecek bir kontrol stratejisinin 

belirlenmesi gerekmektedir. Kontrol stratejisi, geniş ölçekli bir risk yönetimi stratejisiyle 

oluşturulabilmekte olup, bu strateji sadece etkin bir iç kontrol yapısına sahip olan, hedeflere 

odaklanmış sistemlerde bir kilit vazifesi işlevi görebilecektir. Etkin kontroller, makul bir 

seviyede kaynakların korunmasını sağlayarak, yapılacak işlemlerin başarılı olma olasılığını da 

artırmaktadır. İşletmelerde iç kontrol modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. Modele göre iç 

kontrol; hedefler ile risk arasındaki dengenin oluşumundan meydana gelmektedir. Söz konusu 

dengenin oluşumu, işletmeyi başarıya doğru ulaştırabilecek bir modeli inşa etmektedir (Pickett, 

2003: 182-183). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: İç kontrol modeli 

Kaynak: Pickett, 2003: 182-183 

Hedefler 

Doğal Riskler 

Kontrol stratejisi Başarı 
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İşletme yönetiminin belirlediği hedeflere ulaşabilmesinin altın kuralı kontrollü bir 

organizasyon yapısına sahip olmaktır. İşletmeler açısından muhasebe, bir bilgi sistemi olup 

sistemin bilgileri şeffaf ve güvenilir bir biçimde açıklaması gerekmektedir. Bu koşulların yerine 

getirilebilmesi için uygun bir raporlama ve muhasebe sistemine dolayısıyla da etkin bir iç 

kontrol sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda işletme yönetimi; iyi bir organizasyon 

planı ve raporlama sistemi oluşturmalı, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemeli 

ve bunun gerçekleştirilebilmesi için gerekli politikaları oluşturarak bu politikaları hayata 

geçirmelidir (Uzay, 1999: 13-15). 

Küresel rekabet ortamında işletmelerin büyümesi; faaliyetlerin karmaşıklaşması, 

gelişmeye dayalı uzmanlaşma olgusu ve etkin bir muhasebe sisteminin gerekliliği gibi sorunları 

beraberinde getirerek etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulmasını kaçınılmaz bir hale 

getirmiştir (Ömürbek ve Altay, 2011: 399). Dolayısıyla işletmenin sürdürülebilirliğini etkileyen 

bazı gereksinimler, işletmelerde iç kontrol mekanizmasının oluşumunu da gerekli kılmıştır. 

 

1.1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 

İç kontrol sistemi, işletme organizasyonunun amaçlarına ulaşmasında, yönetime makul 

bir düzeyde güvence sağlamak amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerden meydana 

gelmektedir (Selimoğlu vd., 2009: 94). Diğer bir ifadeyle, işletme faaliyetleri ile şirket içi 

politikaların uyumlu ve verimli biçimde yürütülebilmesi, varlıkların korunması, hata ve 

hilelerin tespit edilerek önlenmesi, muhasebe kayıtlarının tam ve doğru olması, güvenilir 

finansal bilgilerin zamanında oluşturulması, işletmelerin hedeflerine optimum (en uygun) süre 

ve şekilde ulaşabilmesini sağlamak amacıyla, yönetimin kullandığı yöntem ve usuller zinciridir 

(Toroslu, 2012: 161). İç kontrol, gerek hesapların işlemlerle uygunluğunu konu edinmekteyken 

gerekse işletmelerin politikalarını, yöntemlerini, programlarını, yönetim organlarının kalitesini 

ve yetki kullanım şekillerini konu edinmektedir (Ertürk, 2009: 200). Etkin ve güvenilir bir iç 

kontrol sisteminin oluşturulabilmesi ve bu sisteme işlevsellik kazandırılabilmesi için uygun bir 

kontrol ortamına gerek duyulmaktadır. Bu ortam iç kontrol sistemi olarak adlandırılmaktadır. 

İç kontrol sistemi hem işletme içi hem de işletme dışı faktörler tarafından etkilenmektedir. Dış 

etmenleri, ekonomik faktörler gibi işletme dışında meydana gelen faktörler oluşturmaktayken, 

iç etmenleri ise; yönetimin önderliği, organizasyon yapısı, personel, iç denetim, bütçeleme, 

işletme içi raporlama, işletme içi politika ve prosedürler oluşturmaktadır (Güredin, 2008: 324). 

İç kontrolün temel özellikleri, iç kontrole ilişkin standartların düzenlenmesinde ve 

uygulanmasındaki ana çerçeveyi meydana getirmektedir. Söz konusu özellikleri üç başlık 

altında toplamak mümkündür (Korkut, 2004: 6-7): 

a) İç kontrol faaliyetlerin sürekli bir parçasıdır; İç kontrol sadece bir olay değil aynı 

zamanda yapılan işlemler sırasında oluşan aktiviteler zinciridir. İşletmenin içerisinde ayrı bir 

yapıdan ziyade yönetimin işlemleri düzenlemede ve yönlendirmede kullandığı sistem 

enstrümanlarından birini teşkil etmektedir. Ayrıca, belirlenen hedeflere ulaşabilmek ve işlerin 

yürütülebilmesini sağlamak için sistemin yapısının bir gereği olarak düzenlenmiş yönetim 

kontrolünü de ifade etmektedir. 

b) İç kontrol kişiler tarafından hayata geçirilmektedir; İç kontrol sisteminin sorumluluğu, 

yöneticilerde olmasına rağmen sisteme işlerlik kazandıranlar işletme içerisindeki çalışanlardır. 

Yönetim, bu sistemin; hedeflerini belirleme, kontrol mekanizmasını oluşturma, yapılacak 

faaliyetleri saptama ve kontrolleri izleyip değerlendirmekle yükümlüdür. Organizasyonda yer 

alan tüm bireyler iç kontrol sistemindeki aşamalarının oluşmasında ve bunların 

uygulanmasında aktif rol oynamaktadırlar. 

c) İç kontrol sistemi kesin değil makul çözümler ortaya koymaktadır; Yönetim, iç kontrol 

sistemini fayda maliyet ölçümünü dikkate alarak tasarlamaktadır. Fakat iç kontrol sistemi ne 

kadar iyi tasarlanıp uygulansa da sistemin tüm hedefleri gerçekleştireceğine dair kesin çözümler 

ortaya konulamayabilir. Kontrol dışı faktörler ya da yönetimin etkisi, organizasyonun 
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amaçlarına ulaşmasına engel teşkil edebileceğinden dolayı iç kontrol sistemi, kesin değil 

makul çözümler sunmaktadır. 

 

1.2. İç Kontrol Sisteminin Çeşitleri 

İç kontrol sistemleri yönetsel kontroller ve muhasebe kontrolleri olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Yönetsel kontroller işletme yönetimi tarafından geliştirilmiş örgütün planı, 

faaliyetlerin verimliliği ve yönetim politikalarına bağlılıkla ilgili tüm yöntemleri 

kapsamaktayken, muhasebe kontrolleri ise varlıkların korunması ve finansal kayıtların 

güvenilirliğiyle ilgili yöntemleri kapsamaktadır 

(http://www.mevzuatdergisi.com/2006/07a/02.htm, 27.07.2015). 

 

 

1.2.1. Yönetsel kontroller 

Yönetsel kontroller, işletmedeki üst yöneticilerin belirlediği hedefler doğrultusunda 

kontrollerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik olan yönetim politikalarına bağlı 

olup, mali olaylar ve muhasebe kayıtlarıyla direkt ilişkisi bulunmayan yöntemleri ifade 

etmektedir (Kaval, 2008: 127). Yöneticiler, yönetsel kontroller yardımıyla güvenilir bilgiler 

elde etmekte olup, bu bilgileri işletme faaliyetlerinin verimliliği doğrultusunda, belirlenmiş 

politikalara bağımlılığı özendirmek amacıyla kullanmaktadırlar (Toroslu, 2012: 164). Yönetici 

açısından iç kontrol sistemi; işletmelerin varlık ve kayıtları üzerinde makul bir biçimde güvence 

sağlayan kontrolleri içermekteyken, denetçi açısından bu sistem yapılacak denetim 

planlamasının belirlenmesinde önemli bir unsurdur (Messier, 1997: 188).  

Kurumsal yönetim sürecinin bir parçası olarak işletme içerisinde oluşturulan denetim 

komitesi, hissedarların korumasını sağlayan temel bir yapı niteliğindedir. Denetim komitesinin 

farklı yönetsel faaliyetleri, kurumsal raporlama ve denetimi de içeren kritik kurumsal gözetim 

fonksiyonlarını içermektedir. Bu gözetim fonksiyonları; muhasebe politikalarının kalitesini, iç 

kontroller ile dış denetimlerin bağımsızlığını ve manipülasyonların engellemesini sağlamakla 

birlikte, finansal risklerin önceden tahminini, kurumsal bilgilerin kullanıcılara, doğru şeffaf ve 

zamanında açıklanması gibi birçok önemli işlevin yerine getirilebilmesini sağlamaktadır. 

Ayrıca, denetim komitesi finansal yönetimde yönetim kurulunun daha etkin bir hale 

getirilebilmesi ve organizasyonun düzgün bir şekilde işleyebilmesi sağlayan önemli bir birimdir 

(Soltani, 2007: 93).  

İç denetim, denetimdeki öz değerlendirme de dâhil olmak üzere, denetim uzmanlığına 

odaklı yenilikçi bir fonksiyondur. Bu karakteristikleriyle iç denetçiler, yönetimin risk 

süreçlerindeki etkinliklerinin değerlendirilmesinde ve bunların raporlanarak, gerektiğinde 

iyileştirme önerilerinde bulunulmasıyla hem yönetim hem de denetim kurullarını 

desteklemektedirler. Dolayısıyla iç denetim, denetim komitesini destekleyen, kurumsal bir 

kaynak olarak da nitelendirilebilir (Soltani, 2007: 106). 

 

1.2.2. Muhasebe kontrolleri 

Muhasebe kontrolleri, işletmelerin varlıkları ve finansal kayıtlarının korunması için 

yapılan kontrolleri ifade etmektedir (Toroslu, 2012: 163). Muhasebe kontrolü, muhasebede 

hata, hile ve sahtekârlık gibi durumların önlenmesi, mali tabloların zamanında ve doğru bir 

şekilde düzenlenmesi için kurulan sistemler vasıtasıyla denetim işlevlerini yerine 

getirebilmektedir (Kaval, 2008: 128). Bu kontrolleri üç başlık altında toplamak mümkündür 

(Durmuş ve Taş, 2008: 56): 

a) Varlıkların Korunması; İşletme varlıklarının hırsızlık, hata ve diğer nedenlerden zarar 

görmesini engelleyici işlemleri ifade etmektedir. 

b) Finansal Kayıtları Güvenilirliği; Finansal kayıtların doğruluğu ve güvenilirliğini 

korumak için geliştirilen yöntemleri ifade etmektedir. 
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c) Kıymet Hareketleri; İşletmedeki varlıkların satılması, değiştirilmesi, hizmet 

alınması-verilmesi karşılığında meydana gelen varlık transferleri vb. tüm işlemlerle ilgili 

gerekli yetkilendirme ve kayıt sistemini ifade etmektedir. İşletmelerde etkin bir iç kontrol 

sisteminin bulunması, finansal raporların doğruluk ve güvenilirlik derecesini artırmakta birlikte 

finansal tabloların hatalı olma riskini de azaltmaktadır. 

İç kontrol sisteminin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesinde iki temel amaç 

bulunmaktadır. Bunlar; sistemin kendisine olan güveninin araştırılarak sistemin etkinliğinin 

saptanması ile uygun bir denetim görüşüne ulaşmada uygulanacak denetim işlemlerinin 

kapsamının ve ayrıntı derecesinin belirlenmesidir (Güredin, 2008, 46). Buna ek olarak, Kamu 

Gözetimi Kurumunun (KGK) yayımladığı bağımsız denetim ilkelerine göre; iç kontrol 

sisteminde tespit edilen aksaklıkların üst yönetime bildirilmesi 

(http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_265.pdf, 27.04.2015), iç kontrol sistemi dâhil 

işletme çevresinin tanınması (http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_315.pdf, 

27.04.2015) ve önemli yanlışlık risklerinin tespit edilebilecek bir biçimde iç kontrol sisteminin 

etkisinin araştırılması da (http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS_402.pdf, 

27.04.2015) bağımsız denetçinin görevidir. 

 

1.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları 

İç kontrol sistemi, işletme yönetimi tarafından tasarlanan ve makul düzeyde güvence 

almayı hedefleyen bir oluşumdur. Başarılı bir iç kontrol sistemi, hem iç hem de dış denetim 

çalışmalarına önemli katkıda bulunmakla birlikte bağımsız denetçilerin finansal tablo denetimi 

için kullandıkları bir araçtan ziyade, yöneticilerin amaçları doğrultusunda kullandıkları bir araç 

haline gelmiştir. Bu bağlamda iç kontrol sisteminin amaçları şu şekilde sıralanabilmektedir 

(Toroslu, 2012: 162-163): 

➢ İşletmelerin aktifinde yer alan ve sahip olunan varlıkların korunması, 

➢ İşletmeye ilişkin muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenilirliğinin sağlanması, 

➢ İşletme faaliyetlerinin verimliliğinin ve politikalarla uyumluluğunun 

sağlanması, 

➢ Kaynakların ekonomik ve verimli bir biçimde kullanımının sağlanması, 

➢ Yönetim tarafından belirlenmiş hedeflere ulaşımın sağlanması, 

➢ Yönetim kontrolü, 

➢ Muhasebe kontrolü. 

 

1.4. İç Kontrol Sisteminin Sınıflandırılması 

Tüm işletmeler, yazılı olsun ya da olmasın, bir iç kontrol mekanizmasına sahip 

bulunmaktadır. Onay mekanizmaları, ekip toplantıları, açık iletişim, mutabakatlar ve bütçeleme 

sistemi, bu duruma bir örnek teşkil etmektedir. İç kontrol sistemini; önleyici, tespit edici, 

yönlendirici, düzeltici ve telafi edici kontroller olmak üzere beş başlık altında incelemek 

mümkündür (Selimoğlu vd., 2009: 96). 

a) Önleyici Kontroller; İç kontrol sistemlerinin çalışmasını güvence altına alan 

kontrollerdir. Bu kontroller, istenmeyen durumların meydana gelmesini önleyici niteliktedirler. 

Yetkin personel istihdamı, etik kodlar, görev ayrılığı ve iyi bir kontrol çevresi oluşturmak 

bunlara örnek olarak verilebilir. Buna ilaveten; kilit, şifreleme, dosya koruma, ağ güvenliği, 

güvenlik yazılımları (anti virüs), güvenlik personeli ve diğer güvenlik önlemleri gibi önlemler 

fiziki ve dijital ortamların güvenliğinde önleyici işlevlere sahiptirler (Altay, 2010: 9). 

b) Tespit Edici Kontroller; Personelin zimmetinde bulunan işletme varlıklarını, 

personelin işletmeye ne ölçüde borçlu veya alacaklı olduğunu tespit etmeye ve bunun 

sonucunda da yapılan hata veya hilenin nerede ve kim tarafın yapıldığını tespit etmeye yönelik 

kontrollerden oluşmaktadır (Kaval, 2008:134). Sorunların giderilmesini sağlamak, tespit edici 

kontroller tarafından gerçekleştirilmektedir. Öğrenme kavramı ve bunun gereği olarak 
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uygulanan bazı yaptırımlarda bu kontrollerin içerisinde yer almaktadır. Örneğin; satın 

alma prosedürlerinin ihlali, satın alma yöneticisinin prosedürleri yanlış anlamasından kaynaklı 

olduğu düşünülerek, kişilere bir öğrenme fırsatı verilebilmektedir. Farklı bir yaklaşımla, bu 

ihlalleri gerçekleştiren kişiye ihmalkârlığından dolayı şüpheyle yaklaşılarak, farklı 

yaptırımların uygulanması da gerekebilmektedir. Bu nedenle, sistemde yer alan anahtar 

kontrollerin uyumlu bir biçimde çalışabilmesi için organizasyonu bu konu hakkında yeterli 

derecede bilgilendirmek gerekmektedir. Anahtar kontrolleri kullanmak yerine kişiye özel 

yaptırımlarda bulunacak kontrollerin kullanılması, bu kontrollerin belirgin bir biçimde 

savunmasız olduğuna işaret etmektedir. İşletmelerde satın alma ya da sipariş otomasyonlarının 

kullanılması; maddi ihtiyaç istismarı, dolandırıcılık, hile, hata, atık ve aksaklık gibi riskleri 

minimize edecek bir kontrol işlevi sağlayarak, bu gibi durumların kontrol altına alınmasını 

sağlayabilecek bir çözüm alternatifidir (Pickett, 2003: 231). 

c) Yönlendirici Kontroller; İşletme organizasyonunun hedeflerini gerçekleştirebilmeleri 

doğrultusunda bireylere rehberlik edebilecek olan kontrolleri ifade etmektedir. 

Organizasyondaki bireyleri, motive etmek ve amaçlar doğrultusunda yönlendirmek bu 

kontrollerin işlevlerindendir (Kaval, 2008:134). Acil yangın prosedürleri açısından, yangın 

tehlikesine karşı personelin bilinçlendirilmesi için gerekli eğitimlerin verilmesi, resmi şirket 

politikaları doğrultusunda bu riskin azaltılması için yapılan bir yönlendirme örneğidir (Pickett, 

2003: 210). 

d) Düzeltici Kontroller; Bu kontroller belirlenen sorunların düzeltilmesini ele almaktadır. 

Kontroller, düzeltme ve izleme prosedürlerini içermektedir. Örneğin; yangın söndürücüler ve 

yangın aletleri; acil bir durumda müdahale etmek ve mümkün olduğunca durumu en iyi şekilde 

düzeltebilmek için bulunmaktadır (Pickett, 2003: 211). 

e) Telafi Edici / Boşluk Doldurucu Kontroller; Standart bir kontrolün doğru bir şekilde 

çalışıp çalışmadığını belirlemek ve diğer düzenlemelerin eksikliklerini kapatmak amacıyla 

uygulanabilmektedir. Bu kontroller, resmi olarak belgelendirilmiş kontrollerde değişiklik olup 

olmadığının değerlendirilmesini dikkate almaktadırlar. Organizasyondaki bireylerle, şirket içi 

prosedürlerdeki boşluklara karşı ek tedbirlerin alınmasına yönelik görüş alışverişinde 

bulunularak hazırlanan kontroller bu kapsamda yer almaktadır (Pickett, 2003: 231). 

 

1.5. İç Kontrol Yapısının İlkeleri 

İşletmelerde etkin bir iç kontrol sisteminin yapılanmasında gerekli olan temel ilkeler 

(Toroslu, 2012: 175-176): 

➢ Görevlerin ayrımı 

➢ Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması 

➢ Uygun belgeleme ve muhasebe kayıt düzeninin varlığı 

➢ Fiziki koruma 

➢ Bağımsız mutabakattır. 

a) Görevlerin ayrımı; Bu ilke, bir kıymet hareketinin başlangıcından tamamlanmasına 

kadar geçen süreç içerisinde, sorumluluğun tek bir yetkili tarafından değil birkaç yetkili 

tarafından paylaşılması anlamına gelmektedir. Görevlerin ayrımı ilkesinin amacı, yapılan 

hataların önlenmesi ve hızlı bir şekilde tespitinin sağlanmasıdır. Görevlerin ayrımı ilkesinin 

gerçekleştirilebilmesi için (Toroslu, 2012: 176); 

➢ Varlıkların korunması ile muhasebe kayıtlarına aktarılması görevleri, 

➢ Kıymet hareketine neden olan onaylama ile varlıkların korunması görevleri, 

➢ Muhasebe kayıt ortamına yapılan kayıtlama görevleri, 

➢ Faaliyetlerin yürütülmesi ile kayıt tutma görevlerinin birbirinden ayrılması 

gerekmektedir. 

b) Kıymet hareketlerinin yetkilendirilmiş olması; Organizasyon içerisinde yapılan her 

türlü işlemin, çalışanların yetkileri dâhilinde yürütülmesi gerekmektedir. Yetkiler genel ve özel 
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olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel bir politika içerisinde yürütülen yetkiler genel 

niteliktedir. Liste fiyatında belirtilen fiyatlarla satış yapılması işlemi genel bir yetki kapsamında 

yer alırken, özel bir alım veya ödeme için verilen yetki özel yetki kapsamında yer almaktadır. 

Özel yetkilerin gerekli hallerde alınması ve belgeye dayandırılması bir gerekliliktir. Ayrıca bu 

belgelerin söz konusu kıymet hareketini yürüten ve muhasebe kayıtlarına geçiren görevlilere 

sunulması da aykırı kullanımları önleyici bir nitelik kazandıracaktır (Toroslu, 2012: 176-177). 

c) Uygun belgeleme ve muhasebe kayıt düzeninin varlığı; Etkin bir iç kontrol sisteminin 

gerçekleştirilebilmesi için uygun bir belgeleme düzeninin varlığına gerek duyulmaktadır. 

Bunun nedeni kıymet hareketlerinin belgeler vasıtasıyla muhasebe kayıtlarına aktarılması ve 

sorumlulukların belgeler aracılığıyla izlenmesidir. Belgeleme işlemleri; fatura, ödeme belgesi, 

tesellüm raporu, imza, paraf, lastik mühür, onay ve elektronik imza gibi çeşitli araçlar 

yardımıyla uygulanabilmektedir. Belgelerin sıralı, numaralı olması ayrıca elektronik ortama 

aktarılabilmesi, kayıpları ve neticesinde oluşabilecek sorunları da önleyebilecektir. Güvenilir 

muhasebe kayıtlarının tutulabilmesi ve muhasebe bilgilerinin ilgililere zamanında 

aktarılabilmesi, işletmede muhasebe standartlarına uygun bir hesap planı ve muhasebe el 

kitabıyla mümkün kılınabilmektedir (Güredin, 2008: 331). 

d) Fiziki koruma; İşletmedeki demirbaşlar, stoklar ve menkul kıymetler de dâhil olmak 

üzere varlıkların uygun kontrollere sahip olması gerekmektedir. İç denetimde periyodik olarak 

yapılan, stok izleme ve kontrolleri de fiziki koruma ilkesi kapsamda yer almaktadır (Moeller, 

2009: 41). Ayrıca, varlıkların ve muhasebe kayıtlarının; doğal afetler, hırsızlık, yangın ve 

kaybolma gibi risklere karşı korunması için yönetim tarafından alınan önlemlerde fiziki koruma 

işlevinin yerine getirilmesini sağlamaktadır (Güven, 2008: 32). Fiziki korumaya yardımcı olan 

araçlara; yangına karşı korumalı kasalar, iyi bir depolama sistemi, mekanik ve elektronik 

muhasebe araçları, muhasebe programları, yazar kasalar ve diğer çeşitli güvenlik önlemleri 

örnek olarak verilebilir (Güredin, 2008: 331). 

e) Bağımsız mutabakat; İç kontrol sistemini oluşturan enstrümanların uygun çalışıp 

çalışmadığını tespit etmek için iç mutabakatların yapılması gerekmektedir. Bu mutabakatların 

muhasebe kaydının yapılmasından sorumlu olanlar dışındaki kişiler tarafından, belirli 

aralıklarla ve önceden haber verilmeksizin gerçekleştirilmesi, mutabakat sonrasında belirlenen 

uyumsuzlukların üst yönetime rapor edilmesi işlevini yerine getirmektedir (Güven, 2008: 32; 

Toroslu, 2012: 177). Bu gözetim faaliyeti, sistemin amaçlar doğrultusunda çalışıp 

çalışmadığının belirlenmesinde kilit rol oynamaktadır. 

 

1.6. İç Kontrol Sitemini Etkileyen Faktörler 

İşletmelerde iç kontrol sisteminin doğru anlaşılması ve sağlıklı kurulması gibi süreçleri, 

iç kontrol sisteminin etkin bir biçimde uygulanma aşaması takip etmektedir. İç kontrol 

sisteminin doğru anlaşılması ve sağlıklı kurulması, iç kontrol sisteminin etkin bir biçimde 

çalışabilmesinin temel prensibidir. Bunun yanı sıra duyarlı bir üst yönetimin varlığı ile mesleki 

yeterlilik ve etik gibi faktörlerde iç kontrol sistemindeki etkinliğinin sağlanabilmesinde önemli 

rol oynamaktadır (Akyel, 2010: 89). Organizasyon içerinde yer alan tüm bireylerin yetki ve 

sorumlukları bulunmakta olup, bu sorumluklarıyla birlikte herkes iç kontrolün bir parçasını 

oluşturmaktadır (Aksoy, 2008: 9). Üst yönetimin tutumu ve organizasyonun yapısı iç kontrol 

sistemi üzerinde önemli etkilere sahipken (Bozkurt, 2010a: 133) işletmede görev yapan 

personelin tamamı bu mekanizmanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, iç 

denetçiler de yaptıkları tavsiye ve değerlendirmelerle, sistemin etkinliğini sağlamasında aktif 

rol oynamaktadırlar (Akyel, 2010: 90). 

 

2.İÇ KONTROL SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Etkin bir iç kontrol sisteminin yapısında beş temel öğe yer almaktadır. Bunlar; kontrol 

çevresi, risk belirlemesi, kontrol eylemleri, bilgi ve iletişim, sistemin izlenmesidir. İç kontrol 
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sistemi, piramit şeklinde inşa edilmiş güçlü bir yapıya benzemektedir. Bu güçlü yapının 

temelini iç kontrol çevresi oluşturmakta ve diğer bileşenler bu temelin üzerine inşa 

edilmektedir. Yapının sağ tarafında yer alan bileşenler, sol taraftaki bileşenlerle ayrılmaz bir 

bütün oluşturarak, birbirlerini desteklemektedirler. Güçlü bir iç kontrol yapısı oluşturabilmek 

için sağlam temellere dayalı bir altyapı oluşturulması ve yapının üzerine konulacak her 

malzemeye özel bir hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir. İç kontrol sistemini oluşturan 

bileşenler Şekil 2’de gösterilmiştir (Moeller, 2009: 39). 

 

 

İç kontrol çevresi

Risk belirlemesi

Kontrol eylemleri

Bilgi ve iletişim

Sistemin izlenmesi

Finansal raporlamanın iç kontrolü

İç kontrol uyumu

İç kontrol işlemleri

 
 

Şekil 2: İç kontrol sistemi bileşenleri 

Kaynak: Moeller, 2009: 39 

 

2.1. İç Kontrol Sistemi Oluşturan Unsurlar 

COSO’ya (Committee of Sponsoring Organization) göre; yönetimin kontrol hedeflerine 

ulaşmasında makul güvenceyi sağlamak amacıyla oluşturduğu kontroller beş kısımda 

incelenebilir. Bunlar; kontrol çevresi, risk belirlemesi, kontrol eylemleri, bilgi ve iletişim ve 

sistemin izlenmesidir. Bu unsurlar içerisinde yer alan “kontrol çevresi” diğer dört kısım 

üzerinde bir çeşit şemsiye vazifesi üstlenmektedir. Çünkü etkin bir kontrol ortamının 

bulunmaması, diğer unsurları da olumsuz yönde etkileyecektir. İç kontrol unsurlarının her biri 

çok sayıda kontrolü içermekte olup, bağımsız denetçinin asıl ilgilendiği kontroller, finansal 

tabloların güvenilirliğini artırmaya yönelik olanlardır (Selimoğlu vd., 2009: 96). 
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2.1.1. Kontrol çevresi 

Bir işletmede, dürüstlük ve etik gibi ortak değerler kontrol çevresini belirleyen esas 

unsurlardır. Bu değerler genellikle, üst yönetim tarafından iletilen mesajlarla 

tanımlanmaktadırlar. Organizasyondaki bireylerin, kurumsal dürüstlük ve etik gibi değerlerini 

vurgulayan davranış biçimlerini benimsedikleri ve bu değerler ışığındaki davranış biçimleri 

sergiledikleri görülüyorsa, bu durum kurumsal bir güvence oluşturacaktır. Etik, bu manada 

kurumsal yönetimin önemli bir bileşeni haline gelmektedir. Ancak çoğu durumda çalışanlar 

yaptıkları eylemlerin işletmenin yararına olduğunu düşünerek, yanlış davranışlar sergilemeye 

devam etmektedirler. Bilinçsizlikten dolayı sergilenen bu gibi davranışlar, üst yönetimin 

manevi rehberliğinden ziyade, kurumsal politikaların ve değerlerin örgütün tüm seviyedeki 

bireylerine aktarılmak suretiyle önlenebilmektedir (Moeller, 2009: 35). 

İşletme yönetimi, her düzeydeki mesleki uzmanlıkları ve bu düzeyler için gereken bilgi 

ve becerileri göz önünde bulundurarak (liyakat sistemi) görev verme anlayışını benimsemelidir. 

Bunun gerçekleştirilebilmesi için organizasyondaki görev dağılımının yetkinlik kriterine göre 

yapılandırılması gerekmektedir. Yetkinlik,  kontrol çevresinin içeresinde yer alan, kişilerin 

görevlerini yerine getirebilmeleri için sahip oldukları bilgi ve becerileri ifade etmektedir (Arens 

vd., 2012: 295). 

İşletmelerde yönetim kurulu, işletme yönetimi ve pay sahipleri arasında bir köprü görevi 

üstlenmektedir. Kontrol çevresi içinde yer alan denetim komitesi, yönetim kurulunun bir alt 

birimini oluşturmakla birlikte, yönetimden bağımsız bir şekilde yapılanmaktadır. Bu komite, 

finansal raporların yasalara ve mevzuata uyumluluğunun sağlanmasının yanı sıra bu amaçlar 

doğrultusunda yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan iç denetim bölümü ve dış denetçilerle 

ilişki içeresindedir (Erdoğan, 2006: 88-90). 

 

2.1.2. Risk belirlemesi 

Risk belirlemesi, kurumsal hedeflere ulaşmadaki risklerin değerlendirme sürecini ifade 

etmektedir (Codorre, 2009: 83). İşletmeler, yapısı, doğası ve faaliyet alanına bakılmaksızın iç 

ve dış kaynaklı yönetilmesi zorunlu olan risklerle karşı karşıyadır. Bundan dolayı işletme 

yönetimi, ekonomik ve endüstriyel koşullardaki değişimlerin oluşturduğu riskleri belirlemeli, 

risklere karşı uygun politikalar geliştirerek bunlara karşı mücadele etmelidir (Arens vd., 2012: 

262).  

Risk değerlemesi yapılırken, ilk etapta organizasyonda var olan veya faaliyetlerden 

kaynaklanan risklerin planlanması ve yönetimin bu risklere zamanında cevap verip 

veremediğinin tespit edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu değerlendirmenin 

gerçekleştirilebilmesi için organizasyon içerisinde şu işlemlerin yapılması gerekmektedir 

(https://www.bddk.org.tr/websitesi/turkce/Mevzuat/Bankacilik_Kanununa_Iliskin_Duzenlem

eler/1843RiskMatrisi-Aciklama-OFK.pdf, 27.04.2015): 

a) Yönetimin denetim birimi veya iç kontrol uzmanlarını risk değerleme sürecine dâhil 

edip etmediğinin, 

b) Risk değerleme sürecinin yeterli bilgi ve kaynaklarla donatılmış personel tarafından 

yürütülüp yürütülmediğinin, 

c) Yönetimin riski uygun bir biçimde değerlendirip değerlendirmediğinin ve planlama 

aşamasında yeni faaliyet ya da ürünlerin meydana getirebileceği etkilerin göz önünde 

bulundurup bulundurmadığının incelenmesi gerekmektedir. 

 

2.1.3. Kontrol eylemleri 

Organizasyonun tüm birimlerinde, yönetimin politika, prosedür ve direktiflerinin takip 

edilmesini sağlamaktır. Kontrol aktivitelerinin içeriğinde; resmi onaylar, yetkilendirme, görev 

ayrımı ve mutabakatlar bulunmaktadır (Codorre, 2009: 84). Kontrol faaliyetlerinin genellikle 

beş tipi bulunmaktadır. Bunlar; görevlerin uygun bir şekilde dağılımı, işlemlere ve faaliyetlere 
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uygun bir yetki dağılımı, uygun belgeleme ve kayıt sisteminin varlığı, varlık ve kayıtlar 

üzerinde fiziksel kontrol ve bağımsız mutabakattır (Arens vd., 2012: 298). 

  

2.1.4. Bilgi ve iletişim 

Bilgi ve iletişim, iç kontrol sisteminin merkezi sinir sistemini oluşturmakta olup, bu 

sistem sayesinde yönetim, hedef ve politikalarını personele ulaştırabilmektedir. İşletmelerde 

muhasebe bilgi ve iletişim sisteminin ana hedefi; işlemlerin başlatılması, gerçekleştirilmesi, 

kaydedilmesi ve raporlanması ile ilgili sorumluluğun korunmasını sağlamaktır. Dolayısıyla 

muhasebe sisteminin bunları sağlayacak bir biçimde tasarlanması gerekmektedir (Uzay, 1999: 

28). Muhasebe bilgi sistemlerinin bilgi teknolojileri ile entegrasyonu sonucu muhasebe 

verilerinin toplanması, işlenmesi, saklanması ve iletilmesinde önemli gelişmeler meydana 

gelmiştir. Buna paralel olarak, bir denetim çalışmasında denetçi tarafından izlenen denetim 

prosedürleri ve muhasebe bilgi sisteminin değerlendirilmesi ile ilgili iç kontroller de elektronik 

veri işleme ortamından etkilenmiştir (Ömürbek, 2003: 175). Bilişim teknolojilerinin hızla 

gelişimiyle birlikte, elektronik ticaret uygulamaları ve internet tabanlı uygulamaların 

yaygınlaşması, her ne kadar da spesifik kontrol faaliyetlerinin geliştirilmesine neden olsa da 

kontrole duyulan temel gereksinimler hala önemini korumaktadır (Demirbaş, 2005: 171). 

İşletmelerde pek çok süreçte kullanılan BT (Bilişim Teknolojileri) uygulamaları:  özellikle iç 

kontrol sisteminin etkinliği ve verimliliğinde, iç kontrol sisteminde ortaya çıkan risklerin 

tespitinde,  bilgi güvenliğinin sağlanmasında, iş ilişkilerinin ve iş süreçlerinin elektronik ortama 

taşınmasında ve finansal raporlama gibi süreçlerde, iç denetim birimlerinin daha hassas hareket 

etmelerine neden olmaktadır. Finansal tabloların kısa sürede hazırlanması ve yayınlanması, iç 

kontrol sisteminin denetlenmesi, eş zamanlı veri alışverişi ile sağlanan kaynak ve zaman 

tasarrufu ile izleme faaliyetlerinde verimliliğinin artması gibi konularda BT’nin önemli 

katkıları bulunmaktadır (Önce ve İşgüden, 2012: 61). 

 

2.1.5. Sistemin izlenmesi 

İç kontrol sistemlerinin izlenmesi, işleme personelindeki değişimlere bağlı olarak, iç 

kontrollerin önceden belirlenen politika ve prosedürlerle uyumlu bir biçimde sürdürebilirliği ve 

bu değerlemenin işletmeyi yeni risklere sokup sokmadığını tespit etmektir. İç kontrol sisteminin 

izlenerek performans ve kalitesinin belirlenmesi, denetim ya da diğer inceleme bulgularını 

güvence altına almaktadır (Demirbaş, 2005: 172). Gözetim faaliyeti, sürekli ve ayrı ayrı 

biçimde uygulanabileceği gibi her iki yöntemin kombine bir biçimde uygulanmasıyla da 

gerçekleşebilmektedir (Doyrangöl, 2002: 55).  Bu aşamada iç denetçilerin hazırlamış olduğu 

raporlar ve çalışanlar ile üçüncü kişilerin geri bildirimleri yönetime yardımcı olmaktadır. 

Denetimde, denetçi işletme yönetiminin izlemeyi nasıl gerçekleştirildiğini araştırmaktadır. 

Büyük ölçekli firmalar, holdingler ve finansal kuruluşlarda sistemin izlenmesi genellikle iç 

kontrol birimleri ve denetim komitelerince gerçekleştirilmektedir (Selimoğlu vd., 2009: 102). 

 

2.2. İç Kontrol Sisteminin Tanımlanması 

Denetçiler denetimin planlanması aşamasında kullanmak üzere, elde edilen bilgileri 

çeşitli biçimlerde belgelendirmektedirler. Kullanılacak belgeleme biçimi, işletmenin yapısına 

ve büyüklüğüne göre değişimler göstermektedir (Kepekçi, 2004: 76). Bağımsız denetçi, müşteri 

işletmenin iç kontrol sisteminin beş unsuru hakkında bilgi toplarken, kontrollerin nasıl 

tasarlandığını ve bunların işletmenin faaliyetleri içerisinde yerleşik olup olmadığını dikkate 

almaktadır. Bu amaçla üç farklı belgeleme biçiminden yararlanılabilir (Selimoğlu vd., 2009: 

102). Bunlar; not alma, akış şemaları ve anket yöntemidir (Whittington ve Pany, 2006: 238). 
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2.2.1. Not alma yöntemi 

İşletme hakkında yeteri kadar ön bilgi edinildikten sonra, iç kontrol sisteminin yapısı 

hakkında detaylı detaylı bilgi edinmek için kullanılan en yaygın yöntem not alma yöntemidir. 

Denetçi, bu yöntemde, bölüm yöneticileri ve personeli ile karşılıklı görüşmelerini çalışma 

kâğıtlarına not etmektedir. Daha sonra elde edilen çalışma kâğıtları, kaydedilerek 

dosyalanmaktadır (Ural, 1995: 30). Not alma tekniğinin başarısını etkileyen en önemli faktör 

denetçinin yazım tekniğidir. Şayet, denetçinin yazım kabiliyeti zayıf ise, denetim açısından iç 

kontrol sisteminin yapısında yanlış anlaşılmalar ortaya çıkabilmektedir (Yılancı, 1992: 39). 

Dolayısıyla tekniğin etkin bir biçimde uygulanabilmesi için denetçinin gözlem ve fikirlerini iyi 

bir biçimde yazıya aktarabilme yeteneğine sahip olması gerekmektedir (Güredin, 2008: 342). 

 

 

2.2.2. Akış şemaları yöntemi 

Denetçinin iç kontrol sistemi yapısının işleyişini analiz ve kontrol etmek için kullandığı 

bir yöntemdir. Bu yöntem, herhangi bir operasyonel denetim içerisinde yer alan iş akış ve 

prosedürlerini belgelemek ya da belge akışlarındaki değişimleri yansıtacak biçimde güncelleme 

imkânı sunmaktadır. Akış şemalarının güncellenmesi ve yeniden çizilmesi denetçi açısından 

zaman kaybettirici bir durum olmasından dolayı, akış şemaları oluşturabilen yazılımların 

kullanımı denetçiye önemli derecede katkıda bulunmaktadır (Codorre, 2009: 38). Toroslu 

(2012)'ya göre; Akış şemaları not almaya göre daha zahmetli bir yöntem olduğundan 

bahsedilmektedir. Fakat çağın gereklerinden olan bilgisayar yazılımları sayesinde akış şeması 

çizdirmek, günümüzde kolay ve kullanışlı bir yöntem haline gelmiştir. 

İç kontrolde akış şeması, belgelerin şematik bir biçimde temsil edilmesidir (Hayes vd., 

2005: 306). Akış şemaları yöntemi, süreçlerin içeriğini modellemede ve zamana bağlılıklarını 

haritalamada en sık kullanılan yöntemdir. Akış şemaları el ile ya da yazılım yardımıyla 

oluşturulabilmektedir. Söz konusu yöntem özellikle karmaşık belgelerin standart bir biçimde 

görselleştirilmesine imkan tanımaktadır (Boecker vd., 2008: 235). 

 

2.2.3. Anket yöntemi 

Anket yöntemi, bir ön araştırma niteliğinde olmakla birlikte, denetimin kapsamının ve 

ayrıntılarının belirlenmesinde kritik önem taşımaktadır (Moeller, 2009: 163). İç kontrol sistemi 

açısından anket yöntemi, denetim alanı hakkında bir dizi sorular sorularak sistemdeki 

aksaklıkları tespit etme aracı olarak nitelendirilebilir. İç kontrol sisteminin eksikliklerini 

belirlemede kullanılan anketlerdeki soruların çoğu iki seçenekli ("evet" ve "hayır" olarak 

cevaplandırılabilen) sorulardan oluşmaktadır. Bir anket formu yardımıyla denetçiler, hem 

makul ve hızlı bir şekilde denetim alanına hâkim olabilmekte hem de sistemin zayıf yönlerini 

kolaylıkla saptayabilmektedir. Anket yöntemi ile akış şemalarının birlikte kullanımı iç kontrol 

sisteminin tasarımı ve eksikliklerinin belirlenmesi için oldukça yararlıdır (Arens vd., 2012: 35). 

Anket yöntemi iç kontrol sistemi hakkında ayrıntılı bilgi edinmeyi sağlamaktayken, akış 

şemaları yöntemi ise iç kontrol sisteminin genel görünümünü oluşturmaktadır. Bu nedenden 

dolayı genellikle her iki yöntem birlikte kullanılmaktadır (Toroslu, 2012: 183). 

 

 

 

2.3. İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesinde Karşılaşılabilecek Riskler 

İç kontrol sisteminde hata ve düzensizlikler bulunmasına rağmen denetçinin finansal 

tabloların güvenilirliği hakkında olumlu görüş bildirebilme riskini ifade etmektedir. Denetim 

riski seviyesinin yüksek olduğu bir firmanın denetimini üstlenmek, denetim firmasının itibarını 

zedeleyebilmektedir (Altay, 2010: 23). Denetçiler makul seviyede güvenilir bir görüş bildirmek 

için daha düşük seviyede denetim riskini arzu etmektedirler. Dolayısıyla, denetçi ne derecede 
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doğru görüş bildirmek istiyorsa o derecede düşük bir denetim riskini kabul etmek 

durumundadır (Bozkurt, 2010b: 105).  

Denetimde üç temel risk bileşeni bulunmaktadır. Bunlar; doğal risk, kontrol riski ve 

ortaya çıkarma riskidir (Soltani, 2007: 221). 

 

2.3.1. Doğal risk 

Doğal risk; işletme bünyesinde önemli hataların kontrol mekanizması tarafından gözden 

kaçırılması, ortaya çıkarılamaması ve bunların düzeltilmesinde başarısız olma riskini ifade 

etmektedir (Ashton vd., 2003: 144). Anormallik gösteren eğilimler ya da uç değerler, doğal 

riskin yüksek olduğuna işaret edebilmektedir (Codorre, 2009: 47). Doğal riski etkileyen 

faktörler arasında; işletme bütçesinin büyüklüğü, yönetimin gücü ve karmaşıklığı ile işletme 

faaliyetleri bulunmaktadır. Bu risk genellikle kontrol dışı etkenlerden kaynaklanmaktadır 

(Moeller, 2009: 134). Doğal risk, cari yıldaki mali tablolarda hataların varlığından ortaya 

çıkmakta olup, işletmenin müşteri, çevre ve faaliyetlerindeki işlemlerin geçmişinin 

değerlendirilmesi sonucunda tespit edilebilmektedir. Genellikle ticari alacaklar ve diğer 

alacaklar hesabındaki makyajlamalar bu riske sebebiyet verebilmektedir (Arens vd., 2012: 

418). Doğal risk, ortaya çıkarma riski ile ters, toplanılacak kanıt miktarıyla doğru orantılıdır. 

Denetçi, firma müşterilerinin olumsuz ekonomik şartlardan dolayı iflasa gitmeleri nedeniyle, 

alacaklar hesabı için doğal riski yüksek olarak belirlerse, ortaya çıkarma riski düşük ancak elde 

edilecek kanıt miktarını da yüksek belirleyecektir (Altay, 2010: 24). Doğal riskin düzeyini 

etkileyebilecek unsurlar; işletmenin yapısı, yönetimin dürüstlüğü, işletmenin eğitimi, önceki 

denetim çalışmalarının sonuçları, denetimin ilk olması, ilgili taraflar, olağanüstü işlemler, 

işletmede süregelen sorunlar, personeldeki sürekli değişim ve teknolojik gelişmeler şeklinde 

sıralanabilir (Bozkurt, 2010b: 106-108). 

 

2.3.2. Kontrol riski 

Kontrol riski; bir hesap bakiyesinde iç kontrol yapısındaki politika ve prosedürlerle 

zamanında önlenemeyen veya ortaya çıkarılamayan önemli bir hatanın meydana gelebilme 

riskidir (Carmichael vd., 1996: 83). Denetçinin kontrol riskine ilişkin ilk değerlendirmeyi 

yapabilmesi için özel değerlendirmeler yapması gerekmektedir. Bunlar (Selimoğlu vd., 2009: 

104): 

a) Finansal tabloların denetlenebilir olup olmadığının değerlendirilmesi (Muhasebe 

kayıtlarının yeterliliği ve yönetimin dürüstlüğü bu kararda etkili olmaktadır). 

b) Toplanan bilgilerden yola çıkarak başlangıç kontrol riski değerlendirmesinin 

yapılması. 

c) Daha düşük kontrol riski değerlendirmesinin yapılıp yapılamayacağının saptanması. 

d) Değerlenen kontrol riski uygunluğunun belirlenmesi (Bu durumda denetçi, kontrol 

riski düzeyini orta ya da düşük olarak değerlendirmişse, destekleyici testler ile kontrol 

testlerinin maliyetini karşılaştırmakta ve ekonomik olanı tercih etmektedir). 

Kontrol riski, işletmedeki mevcut iç kontrol sisteminin bir fonksiyonunu oluşturmaktadır. 

Etkin bir iç kontrol yapısının varlığı kontrol riskini azaltmaktadır. İç kontrol sisteminin etkin 

bir biçimde çalışmaması, kontrol riskini en üst seviyeye çıkarmaktadır. Ancak bu risk 

seviyesinin hiçbir zaman %0’a indirgenebileceği düşünülmemelidir. Kontrol riskinin düzeyi ile 

denetçinin yapacağı çalışmanın kapsamı arasında, doğru orantı bulunmaktadır. Şöyle ki; 

kontrol riski arttıkça denetçi daha yoğun bir şekilde çalışmada bulunmaktayken bu seviye 

düştüğünde ise çalışma kapsamını daraltabilmektedir (Bozkurt, 1995: 31). 

 

2.3.3. Ortaya çıkartma riski 

Denetçi, değerlendirilen doğal riskler ve kontrol riskleriyle, risk düzeyini makul bir 

seviyeye indirgeyebilmek için denetimin nitelik, miktar ve prosedürlerini belirlemek 
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durumundadır. Bu aşamada denetçi risk belirlemeyle karşı karşıya kalacaktır. Bu risk, 

denetçinin yanıltıcı durumları somut bir şekilde tespit edememe riskini ifade etmektedir. Riski 

belirlemek, denetim prosedürü etkinliğinin denetçi tarafından uygulanmasına bağlıdır. Ayrıca 

bu risk; yeterli derecede risk planlaması, denetim çalışmalarına uygun nitelikte personelin 

atanması, çalışmalarda gereken dikkat ve özenin gösterilmesiyle makul bir seviyeye 

indirgenebilmektedir. Denetimde, ortaya çıkartma riskinin kabul edilebilir bir seviyeye 

indirgenebilmesi, denetçi prosedürlerinin niteliği ve kapsamıyla yakından ilgilidir. Bu 

prosedürler; analitik inceleme, başlıca kalemlerin seçimi, örnekleme testi ile işlem ve 

bakiyelerin genel doğrulamaya dâhil edilmesidir (Soltani, 2007: 220). 

 

SONUÇ 

İşletme yönetimi, kontrol fonksiyonunu gerektiği biçimde yerine getirebilmek adına 

firma içerisinde yer alan bir iç kontrol sisteminden faydalanmaktadır. Bu sistem hem iç hem de 

bağımsız denetim çalışmaları üzerinde önemli bir role sahip olmakla birlikte, işletmenin 

planlanan hedeflere ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesini de sağlamaktadır. Firmaların, 

belirlenen hedeflere sağlıklı bir biçimde ulaşabilmeleri için alınacak risk faktörlerini de göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir. Firma hedefleri ile riskler arasındaki dengelerin ortaya 

konularak oluşturulan iç kontrol sistemleri, işletmelerin başarıya ulaşabilmesinin altın kuralıdır.  

Bilindiği üzere işletme faaliyetleri belirli bir zamana bağlı kalmaksızın devamlılık arz 

etmektedir. İç kontrol sistemleri amaçları gereği, işletmenin sürekliliği varsayıma gölge 

düşürebilecek olayların önlenmesini ve risklerin makul bir seviyeye indirgenebilmesini 

sağlayan bir koruma kalkanı niteliğindedir. Bu bağlamda iç kontrol sistemi, işletmenin 

sürekliliği varsayımının kabul görmesini sağlayan temel yapı taşıdır. 

Özellikle son yıllarda ortaya çıkan mali skandallar, kazanç kalitesi sorununun önemini 

arttırmıştır. Diğer bir ifadeyle, kazancı yüksek kaliteye sahip olan şirketlerin mali tablolarının 

kullanıcılara tam ve şeffaf bilgiler sunduğu varsayılmaktadır (Weygandt vd., 2010: 671).  

İşletmeler açısından koruma kalkanı niteliğinde olan bu yapının zayıflığı sadece kayıp ve 

başarısızlıklarla sınırlı kalmamakta aynı zamanda firmanın kurumsal kimliğinin zedelenmesine 

de sebep olmaktadır. Nitekim etkin bir iç kontrol mekanizması, sadece işletme faaliyetlerinin 

verimliliğinde ve mali nitelikteki olaylar üzerinde değil aynı zamanda firmanın kurumsal itibarı 

üzerinde de önemli katkılarda bulunmaktadır. 
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ÖZET 

Kalkınma, en şümullü manada, insanların hayatlarını özgür bir biçimde devam ettirebildiği bir 

habitus içerisinde sağlanabilir. Bilvasıta yalnızca iktisadi çıkarımların ve/veya kişi başına 

gelirin çoğaltımı gibi fiziki kalkınmaya ilişkin indikatörler ile tasvir edilen bir ‘kalkınma’ 

kavrayışı böylesi bir vetirede beyhude kalır. Bu gerekçe ile kalkınmanın esas muhteviyatına 

erişmek için, içtimai, siyasi ve kültürel olmak üzere çok fazla niteliksel parametrenin de dikkate 

alınması gerekir. İnsanoğlunun hayat standartlarının, özgürlüklerinin ve kapasitelerinin 

artırılması vetiresi olarak görülmesini içeren Amartya Sen’in bireysel kapasite yaklaşımı da 

kalkınma vetiresinde kabil bir öngörüyü dâhilinde gözetir. Kalkınmanın insanoğlunun bireysel 

kapasitelerinin artırılması vetiresi olarak kabul edilmesi, aynı zamanda insan merkezli olmayan 

kalkınma kavrayışına bir başkaldırı vasfı da taşır. Böylelikle, insanoğlunun varsıllığının insan 

merkezli olmayan kalkınma kavrayışının vurguladığı gibi münferit olarak yarar ile 

ölçülemeyeceği, esas olarak dikkat edilmesi gerekenin, insanoğlunun birtakım önemli şeyleri 

eylemeye nafiz temel kapasiteleri olduğudur. Fonksiyonel duruma getirilebilen bu kapasiteler, 

aynı şekilde bireysel özgürlüğün de ön şartıdır (Sen, 1993, s. 33). İnsanoğlunun özgürlüklerinin 

artırılmasını ihtiva eden kapasite yaklaşımı, insanları kalkınmanın odağına koymasıyla birlikte 

etik bir kalkınma kavrayışın da dayanakları oluşturulmuş olur. 

Türkiye’de kırsal kalkınma hususu, kırsal yörelerde/bölgelerde hayatını devam ettiren insanlar 

kadar kentlerde hayatını devam ettirenler zaviyesinde de ehemmiyet taşımaktadır. Kırsalın geri 

kalması/bırakılması, kırsaldakilerin hayat standartlarında düşüklük yaşanması, kırsalda 

yaşayanların kentlere göç etmelerine ve çarpık kentleşmeye neden olmaktadır. Öte taraftan, 

kırsalın ekonomisi başat olarak tarıma dayandığı için hem kırda hem de kentte hayatını idame 

ettirenlere besin tedarik edici alanlardır. Bu minvalde kırsalın meselelerinin çözüm bulması, 

hem kırsalda hayatını devam ettirenlerin hayat standartlarını yükseltecek hem de kırsalın 

problemlerinin kentlere taşınmasını durduracaktır. 

mailto:hkaptaner@gmail.com
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Türkiye’de kırsal kalkınmanın sağlanması için 1970’lerde o dönemin öne çıkan iki siyasi 

parti olan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bu konuda daha 

somut adımlar atmaya başlamışlardı. O dönem CHP’nin başında bulunan Bülent Ecevit ilk kez 

Köykent projesinden bahsetmiştir (CHP, 1973, s. 38-42). Aynı dönemde MHP’nin başında 

bulunan Alpaslan Türkeş, Bülent Ecevit’in Köykent önerisine karşı, Tarım Kentleri projesini 

savunmuştu. Bülent Ecevit’in başbakan olduğu 1978 yılında Van-Özalp-Dorutay Köykent 

Projesi hayata geçirilmiş ve 2000 yılında Bülent Ecevit’in tekrar başbakan olması ile yarım 

kalan proje için bir takım hazırlık çalışmaları yürütülmüş ve sonrasında da proje rafa 

kaldırılmıştır (Kaptaner, 2003, s. 12). 

Bu bildiride geçmişi yaklaşık olarak 50 yıl gerisine kadar dayanan dönemin iki önemli siyasi 

partisinin parti gündemine girmiş ancak başarılı olamamış köykent projelerinin neden başarıya 

ulaşamadığının Sen’in İnsani Kalkınma yaklaşımı üzerinden bir kritiği yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler:  İnsani Kalkınma, Köykent Projesi, Kırsal Kalkınma, Özgürlük, Kapasite 

İnşası 

 

ABSTRACT 

Development can be achieved in a habitus where people can live their lives freely. A concept 

of 'development', which is depicted only by indicators of physical development, such as the 

duplication of economic implications and / or per capita income, remains futile in such a visa. 

For this reason, in order to reach the main content of development, a lot of qualitative 

parameters, including internal, political and cultural, should also be taken into account. The 

individual capacity approach of Amartya Sen, which includes the view of life standards, 

liberties and capacities of human beings as a means of enhancement, also pursues a strong 

prediction in development. The acceptance of development as a means of enhancing the 

individual capacities of human beings also has the character of an uprising to the concept of 

non-human development. Thus, as humanity's non-human-centered conception of development 

cannot be measured by utility, it is essential that human beings have basic capacity to act on 

some important things. These capacities that can be made functional are also prerequisites for 

individual freedom (Sen, 1993, p. 33). The capacity approach, which includes enhancing the 

freedoms of human beings, puts people at the focus of development, and the basis for an ethical 

development comprehension are formed. 
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The issue of rural development is important in terms of people who live in rural areas / 

regions as well as those who live in cities. Rural lagging / dropout, low living standards in rural 

areas cause rural residents to migrate to cities and distorted urbanization. On the other hand, 

since the economy of the countryside is predominantly based on agriculture, it is the food supply 

areas for those who sustain their lives both in the countryside and in the city. In this regard, 

finding solutions to the rural issues will both increase the living standards of those who continue 

their lives in the countryside and stop the transportation of the problems of the countryside to 

the cities. 

In the 1970s in Turkey, two head political parties in that period, the Nationalist Movement Party 

(MHP) and the Republican People's Party (CHP) began to take more concrete steps to ensure 

rural development. Bülent Ecevit, who was the head of the CHP at that time, mentioned the 

Köykent project for the first time (CHP, 1973, pp. 38-42). Alpaslan Türkeş, who was the head 

of MHP in the same period, defended the Agricultural Cities project against Bülent Ecevit's 

suggestion of Köykent. In 1978, when Bülent Ecevit was prime minister, the Van-Özalp-

Dorutay Köykent Project was launched, and in 2000, Bülent Ecevit became the prime minister 

again, and a number of preparatory works were carried out for the project that was left 

unfinished (Kaptaner, 2003, p. 12). 

In this paper, it will be a criterion of Sen's Human Development approach why the two 

important political parties of the period, dating back nearly 50 years, were on the party's agenda 

but failed. 

Keywords: Human Development, Köykent Project, Rural Development, Freedom, Capacity 

Building 

1.GİRİŞ 

Kalkınma kavramı farklı tanımlamalar ile insanoğlunun bir socius içinde yaşamaya 

başlamasından beridir üzerinde düşünülen bir kavramdır. Kalkınma iktisadı ise 1945 sonrasında 

dünya savaşlarının yıkıcı etkilerini ortadan kaldırma çabaları sonrası akademide kuramsal bir 

yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Keynesyen iktisadi ekolün prestij kazandığı 1930 ve 

sonrasındaki vetirede azgelişmiş ülkelerin kalkınabilme çabalarına cevap üreten ana akım 

kalkınma iktisadı kuramlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ana akım kalkınma 

iktisadında kalkınma kavramı; fiziksel büyüme, gelir çoğaltımı ve sanayileşme gibi ölçütler 

üzerinden yorumlanmıştır. 1980’lere gelindiğinde ise yaşanan küresel krizlerden dolayı ana 
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akım kalkınma iktisadı yaklaşımları başarısız bulunmuştur. Bu dönemde kalkınma 

literatüründe Amartya Sen kalkınma kavramının tanımına farklı bir soluk getirmiş, kuramsal 

yaklaşımının odağına insanı almış bir iktisatçıdır. Sen’in geleneksel ana akım kalkınma 

iktisadına yönelim göstermesi, çözümlenemeyen iktisadı meseleleri açıklamakta yetersiz kalan 

kuramları eleştiri vetiresini içerir. Sen’in kalkınma anlayışında düzgüsel değerlendirme öğesi 

olarak hane halkı yerine bireyi odağa alınır. Sen, ana akım kalkınma iktisat kuramcılarından 

ayrı olarak kalkınma kavramını bireysel özgürlükler ile değerlendirir (Sen, 1999, s. 74-75).  

Sen’in kalkınma anlayışı ana akım kalkınma kuramlarının kritiğini refah, adalet ve özgürlük 

kavramlarını kuramsal yaklaşımının odağına alarak gerçekleştirir. Sen’in ana akım iktisada en 

kayda değer eleştirimi değer ifadesine yalnızca yarara ve yarar üzerinden gelir ve mal varlığına 

dayandırılmasınadır. Sen, yarar yerine yetkinlik kavramını yerleştirmiştir. Başlıca 

yetkinliklerin özgürlüklerin elde edilmesi olduğunu kabul etmesi neticesinde bireysel 

özgürlüklerin çoğaltımı olarak betimlediği kalkınma kavramını yetkinliklerin çoğaltım vetiresi 

olarak görmektedir. Sen’in kalkınma yaklaşımında birey bu vetirede kalkınma düşüncesinin 

pasif bir kabul edeni değil aktif eyleyeni olarak kalkınma politikaları oluşturma ve uygulama 

vetiresini etkiler. Sen’in kalkınma yaklaşımı fiziksel sermaye gibi nakdî ölçütler yerine 

yetkinlik kavramını kullanarak bireylerin nelere erişebileceklerine odaklanır. Sen’e göre 

kalkınma, özgürlük ile alakalı bireysel yoksunluklarının ortadan kaldırılma vetiresidir (Sen, 

2005, s. 221). 

Sen’e (1999: 74-75) göre yetkinliklerin çoğaltımı bireysel özgürlükleri artırır ve bu da 

bireylerin yetkinliklerinin tekessür etmesini sağlar. Türkiye’nin kırsal kalkınma 

yaklaşımlarından biri olan Dorutay Köykent Projesi’nin uygulandığı köylerde(mahalle) yapılan 

sosyolojik temelli saha çalışmasında insanların projeden, projenin amacından çok ta haberdar 

olmadıklarını ortaya çıkarmıştır. Sadece ilçe kaymakamının Başbakanlıktan gelen yazılı 

talimatları yerine getirdiği bir kırsal kalkınma proje vetiresi yaşanmıştır. Sen’in kalkınma 

yaklaşımı açısından bakıldığında projenin uygulandığı bölgede insanı merkeze almayan 

köykent projesi Bülent Ecevit’in başbakan olduğu 57. Hükümetin iktidardan çekilmesi ile 

tamamen rafa kaldırılmıştır. 

2. İNSANİ KALKINMA KAVRAMI VE İNSAN MERKEZLİ BİR KALKINMA 

ANLAYIŞI  

 

1945 sonrası kalkınma iktisadı adı altında kurulan yeni kuramsal yaklaşımlara karşı özellikle 

geri kalmış/gelişmekte olan ülkelerde başlayan müspet eğilim, ilk olarak 1973 Petrol Krizi ile 
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ardından 1982 Borç Krizleri ile büyük yaralar almıştır. 1980 ve sonrasında yaşanan 

küresel krizlerin ortaya çıkarmış olduğu stagflasyon durumu sonucunda ulusal kalkınmalarını 

başaramayan yoksulluk kısır döngüsü içinde ezilen ülkelerin çoğunlukta olduğu bir dünyada, 

başka bir kalkınma tahayyülüne gereksinim duyulduğu, bilhassa 20.yy’ın son çeyreğinde fark 

edilmeye başlanmıştır. Yapılan kalkınma ile ilgili çalışmalar bilginin gücüne dayanan yeni 

sosyal kalkınma anlayışı içinde insanın, kalkınmanın odağına almanın gerekliliği yapılan 

çalışmalar neticesinde en nihayetinde anlaşılmıştır. Bu dönemde kalkınma ile ilgili kuramsal ve 

kavramsal açıklamalar ekseriyetle, insanın hayat standartlarının adalet anlayışı içinde kalarak 

ve insanın özgürlük ile alakalı haklarının korunması ile rabıtalı bir biçimde düşünülmeye 

başlanmıştır.  

Kuramsal öğretisinin temelinde bireysel kapasite kavrayışının olduğu insani kalkınma 

yaklaşımı, özellikle son yıllarda, insan refahının ölçümünde iktisadi göstergelerin yanında diğer 

göstergelerin gerekliliğine yaptığı vurgu nedeniyle yoğun ilgiyle karşılanmıştır. İktisadi 

aşamaların ekonometrik modeller ile ölçümünü değil, insanların hayatlarını devam ettirdiği 

toplumsal alanda eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlerini içeren genel hayat standartlarındaki 

varsıllığın dizgesel olarak sınamasının, insani kalkınmanın ölçütü olarak sunulması, 

kalkınmışlığın derecesinin ölçülmesinde farklı bir perspektif kazanmasını sağlamıştır (Sen, 

2000, s. 18). 

3. KÖYKENT PROJESİ VE DORUTAY ÖRNEĞİ 

Türkiye’nin geçmişten gelen kırsal kalkınma kapsamında uyguladığı birçok uygulamadan sonra 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile başlayan ve 1970’lerin sonuna kadar kalkınma planlarında 

yerini koruyan toplum kalkınması yöntemi kırsal kalkınma projelerinin ana felsefesi olduğu 

söylenebilir.  1960 ve öncesi dönemlerde uygulanan kırsal kalkınma projelerinden ayrı bir kırsal 

kalkınma kavrayışını yansıtan toplum kalkınması uygulamalarının içine iskân, sağlık ve eğitim 

vb. hususlarda eklenmiştir (DPT, 1963, s. 101-105).  

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda kırsala hizmet götürme bakımından merkez köy 

uygulaması tavsiye edilmekle birlikte, hükümet programlarında merkez köy uygulamaları ile 

alakalı kalkınma uygulamalarına rastlanmamaktadır (DPT, 1972, s. 113). 1974 yılında iktidara 

gelen I. Ecevit Hükümeti’nin köykent yaklaşımına değindiği görülmektedir (Keleş, 1998, s. 

94). Kentsel alanlara göçü azaltmak gayesi ile kırsal yerleşim yerlerini kentsel fonksiyonlar ile 

düzenlemeyi öngören bir kırsal kalkınma yaklaşımı olan köykent yaklaşımı uygulanmaya 

başlanmıştır. Köykent projesi, kooperatifleşme ve sanayileşmeyi de içererek yönetsel 
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önlemlerin yanı sıra ekonomik önlemleri de gerektiren bir yaklaşım olarak merkez köy 

yaklaşımından farklıdır.  

 İlk adımlarının 2. Ecevit Hükümeti döneminde atıldığı bu proje, 5. Ecevit Hükümeti 

döneminde Başbakan Bülent Ecevit ile tekrar gündeme gelmiş ve ilk somut örneğini Ordu ili 

Mesudiye Köykent projesiyle uygulamaya geçirmiştir. Akabinde 1978 yılında başlatılan Van 

İli Özalp İlçesi Dorutay Köykent projesinin devam ettirilmesi kararı alınmış ve bu proje 2000 

yılında tekrar başlatılmıştır. 5. Ecevit Hükümeti’nin iktidarı sonrasında projeye olan destek 

yarım bırakılarak proje rafa kaldırılmıştır (Kaptaner, 2003, s. 8).  

Dorutay Köykent projesinin 2. safhasının başlatıldığı 2000 yılında proje kapsamında olan 

köylerde yaşayan insanlar ile karma bir yöntemin (anket, görüşme ve mülakat) uygulandığı 

sosyolojik saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma Van ili Özalp ilçesi Dorutay Köykent 

projesi içinde bulunan 11 köyde gerçekleştirilmiştir. Araştırma evreninde bulunan 7 köyde 

(Dorutay, Yukarı Tulgalı, Damlacık, Oymaklı, Çavuşlar, Yukarı Balçıklı, Çubuklu) yaşayan 

208 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Ayrıca, Dorutay Köykent proje kapsamında bulunan 

11 köyde (Dorutay, Yukarı Tulgalı, Damlacık, Oymaklı, Çavuşlar, Yukarı Balçıklı, Çubuklu, 

Eğribelen, Günyüzlü, Yumruklu, Aşağı Balçıklı) görüşme ve mülakat tekniklerinden 

yararlanılmıştır (Kaptaner, 2003, s. 14). 

Köylülerin köykent kavramının açıklanmasında projeye vakıf ve bilgili olmadıkları saha 

çalışmasında ortaya çıkmıştır. Köykent nedir? sualine verilen yanıtlarda köylüler köykentin ne 

olduğuyla alakalı değil de kendilerine ne sağlaması gerektiği konusunda betimlemeler 

yapmışlardır. Projenin uygulandığı köylerde köykent proje fikrinden daha çok devletin bu 

köylere yapacağı hibeler ve kamu yatırımları ehemmiyet kazanmıştır. Saha çalışmasında 

Köykent projesine verilen en rasyonel yanıtlar %26.4 bir fikrim yok şeklindedir. Dorutay ve 

çevresindeki köylerde yaşayan köylülerin büyük çoğunluğu köykentin ne olduğunu saha 

çalışması yapan araştırmacıdan öğrenmişlerdir. Yapılan görüşmeler sonucunda hükümet 

yetkililerinin ve proje kapsamında oluşan Dorutay Köykent İdaresi yetkililerinin köylüye bu 

konu hakkında detaylı bir malumatta bulunmadıklarını bildirmişlerdir. Ayrıca Dorutay Köykent 

Projesine ilişkin iş planının hazırlanmasında ve faaliyetlerin idaresinde Dorutay ve çevre 

köylerinde yaşayanlara yer verilmemiş ve köylü projede söz sahibi olamamıştır (Kaptaner, 

2003, s. 69-70).  
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4. SONUÇ 

Dünya Bankası, yönetişimi bir ülkenin kalkınması için içtimai ve iktisadi kaynaklarına 

hükmetme durumu biçimde tanımlayarak yönetişim kavramı ile kalkınmanın planlanması ve 

yürütümü arasında bir ilinti kurmuştur (WB, 1992, s. 3). Bu görüşe göre, insanlar arasında 

eşitlikçi kalkınmayı destekleyen bir habitusu oluşturmak ve sürdürülebilir kılmak için makbul 

bir yönetişim, kalkınma politikalarında merkezi bir yere sahiptir. Kalkınma politikalarında 

kalkınma projesi evreni içinde yer alan insanların sosyal ve ekonomik sürecin en önemli aktörü 

olması düşüncesi, zaten içinde toplumun büyük bir çoğunluğu tarafından kabul edilen bir 

realitiyeyi taşır. Bir toplumun hakiki varsıllığı olan bireylerin, karşılıksız olarak temel 

kapasitelerinin çoğaltımı düşünüşü, sürdürülebilir ve entegre olmuş bir kalkınma anlayışını 

içerisinde barındırır. Kalkınma, uzun yıllar ekonometri uygulamaların ölçülebilir kriterleri 

olarak tanımlandığı ve umumiyetle fiziksel kalkınma, gelir artışı gibi bireyin niteliksel 

gelişimine ve özgürleşmesine değil de kapital büyümesine ve artışına odaklandığı için çok iyi 

niyetler ile ciddi finansman kaynakları aktarılan kırsal kalkınma projeleri akıbete uğramıştır ve 

uğramaktadır. Bu bildiride yaklaşık 50 yıllık geçmişe sahip ve 20 yıl öncesinde de uygulamaları 

başarısızlıkla sonlandırılmış olan köykent projelerinin geçmişte ana akım kalkınma iktisadı 

bakış açısı ile hazırlandığını ve projelerin ana felsefesinin kırsaldaki değişimin fiziksel olarak 

gerçekleşebileceği düşüncesine dayanmaktaydı. Sonuç olarak köykent projesinin köylere 

fiziksel altyapı oluşturma dışında herhangi bir iktisadi, sosyal ve kültürel değişikliğe yol 

açmamıştır.  

Bugün literatürde kalkınmanın amaçları arasında, insanların yaşadıkları yerlerde sağlıklı olması 

ve dengeli beslenmesi, toplumsal ve politik alanlar ile ilgili bilgi sahibi olması ve toplumsal 

alana katılım sağlanması gibi insanların kapasitelerinin artırılması gibi unsurlar bulunmaktadır. 

Bugün insani kalkınma perspektifinden gelirin kritiğini yapmak, şüphesiz onu kalkınma 

politikalarından dışlamak anlamına gelmez. Ancak gelir, insan refahının uzanımlarından bir 

tanesidir. Bu minvalde, toplumların kalkınma düzeyleri hakkında içtihat geliştirebilmek için 

gelirin ve ona bağlı diğer etkenlerin birlikte düşünülmesi iktiza eder (Miller & Wadsworth, 

1967, s. 1197). Sonuç olarak adı her ne olursa olsun ve bütçesi ne kadar büyük olursa olsun 

hedef grubu içinde yer alan insanların merkezine almayan kalkınma planları, programları ve 

projeleri başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkûmdur. Bu kapsamda adı kalkınma olan herhangi 

bir faaliyete başlandığında siyasi, içtimai ve kültürel faktörlere, iktisadi faktörler kadar ihtimam 

gösterilmelidir.  
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ÖZET 

Sabahattin Bey, Osmanlı’da ve Cumhuriyet Türkiye’sinde hem siyaset arenasında hem de 

sosyolojik düşünce alanında çağdaşı olan Ziya Gökalp’in gerisine düşen bir bilim insanı, 

politikacı ve pedagogtur. Sabahattin Bey’in fikirleri öldükten sonra takipçileri tarafından bir 

süre gündemde tutulmaya çalışılmıştır. Sabahattin Bey, Osmanlı’nın dağılma döneminde 

devletin içinde bulunduğu menfi durumu sosyolojik olarak analiz ederek bu dönemde politik 

ve sosyal konulara değinmiştir. Geliştirmiş olduğu sosyolojik düşünce ile ülkenin sosyoloji 

bilimi ile tanışmasına ve rölativist zihniyet (liberal) unsurlarının düşünülmesine katkıda 

bulunmuştur. Sabahattin Bey’in sosyolojik yaklaşımının temelinde “adem-i merkeziyet” ve 

“teşebbüs-i şahsi” kavramları bulunmaktadır (Akkaya, 2005, s. 110). 

Le Play’ın temsilci olan Sabahattin Bey’in öne sürmüş olduğu yerelden yönetim ve bireysel 

girişimcilik gibi faili yapıya önceleyen düşünceleri, Durkheim ekolünün Türkiye’de temsilcisi 

olan Ziya Gökalp’in yapıyı faile önceleyen sosyolojik düşüncesinin gerisinde kalmıştır 

(Kaçmazoğlu, 2013, s. 170). Bu geri kalışın iki önemli sebebi bulunmaktaydı: İlkin Sabahattin 

Bey’in dönemin hegemonik gücü olan İttihat ve Terakki Fırka’sının içinde etkin bir rol 

alamaması, ikinci olarak ta dağılma döneminde olan Osmanlı’nın adem-i merkeziyet 

kavramsallaştırmasının devlet içinde var olan azınlıklar ve diğer etnik unsurlar tarafından bir 

ayrılma gerekçesi olarak kullanılmasının yaratmış olduğu yadsılı ortamdı. Ancak bu sebepler 

aradan yüz yıl gibi bir süre geçmesine rağmen hala ülke politik gündeminde güncelliğini 

korumaktadır.  

2000 yılların başında AB’ye üyelik müzakerelerinde, Türkiye’de bölgesel kalkınmanın ve buna 

bağlı planlama anlayışının yeni bir anlayış ile ele alınması gereksinimi duyulduğu ve bunun en 

müessir enstrümanının bölgesel kalkınma ajansları olduğunun düşüncesi üzerine; Katılım 

Ortaklığı Belgesi’nde bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması işinin Türkiye'nin orta vadede 

yerine getirmesi gereken ödevler kapsamında belirtilmiştir. Bu zorunluluk üzerine Türkiye’de 

2006 yılından itibaren bölgesel kalkınma ajansları kurulmaya başlanmıştır. 

mailto:hkaptaner@gmail.com
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Bu bildiride temel yargı, Türkiye’de adem-i merkeziyetçi ve rölativist zihniyet 

unsurlarının siyasi ve toplumsal tabana yayılmadığıdır. Osmanlı’nın dağılma döneminde 

kurtuluş yolu bulmaya çalışan bir devletin içinde yaşayan bir sosyolog ve aynı zamanda 

hanedan üyesi olan batılıların Prens Sabahattin olarak isimlendirdikleri Sabahattin Bey’in 

adem-i merkeziyet düşüncesi ile bugün AB süreci ile zorunlu olarak kurulmuş olan yerelde 

hizmet sunmaya çalışan bölgesel kalkınma ajanslarını adem-i merkeziyetçi düşünce 

bağlamında anlamaya çalışmaktır. 

Anahtar Kelimeler: Adem-i Merkeziyet, Teşebbüs-i Şahsi, Bölgesel Kalkınma, Bölgesel 

Kalkınma Ajansı 

ABSTRACT 

Sabahattin Bey is a scientist, politician and pedagogue who lived in the same years with Ziya 

Paşa got behind him in Ottoman Empire and Republic of Turkey in both politics and 

sociological thought. Sabahattin Bey's ideas were tried to be kept on the agenda by his followers 

for a while after his death. Sabahattin Bey addressed the political and social issues in this period 

by analyzing the negative situation of the state in the period of disintegration of the Ottoman 

Empire. With the sociological thought he developed, he contributed to the country's 

acquaintance with the science of sociology and to consider the relativist mentality (liberal) 

elements. Sabahattin Bey's sociological approach is based on the concepts of "decentralization" 

and "private enterprise" (Akkaya, 2005, p. 110). 

The representater of LePlay Sabahattin Bey’s thoughts about prioritizing the perpetrator, such 

as local government and individual entrepreneurship, fell behind the Durkheim school’s 

representater Ziya Gökalp’s thoughts of sociological thinking prior to the building to the 

perpetrator (Kaçmazoğlu, 2013, p. 170). There were two important reasons for this lag: First, 

Sabahattin Bey's failure to take an active role in the hegemonic power of the period, the Party 

of Union and Progress. The second was the denial environment created by the use of the concept 

of decentralization of the Ottoman Empire, which was in the period of disintegration, as a 

reason for separation by minorities and other ethnic elements existing in the state. However, 

despite these reasons, a hundred years passed, it is still up to date on the country's political 

agenda. 

EU membership talks at the beginning of the 2000s, a new way how to deal with the needs of 

regional development and related planning approach in Turkey has been heard. The most active 

instrument is regional development agencies. Thereupon the establishment of regional 
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development agencies is laid down in the Accession Partnership with Turkey in the 

medium term assignments to fulfill the job. On this obligation since 2006 in Turkey began to 

establish regional development agencies. 

The basic judgement of this paper is decentralized and relativist mentality elements in Turkey, 

didn’t spread to political and social base. The aim is to try to understand the regional 

development agencies that are trying to provide services at the local level, which was 

established by the EU process today, in the context of decentralized thinking and the idea of 

decentralization of Sabahattin Bey, which was named as Prince Sabahattin, a western 

sociologist living at the time of the disintegration of the Ottoman Empire and a western member 

who was a member of a dynasty, and also a dynasty member. 

 

Keywords: Decentralization, Private Enterprise, Regional Development, Regional 

Development Agency 

1.GİRİŞ 

Sabahattin Bey’in sosyolojik düşüncelerinin günümüzde bile yansımaları mevcuttur. Bunlar 

politik, iktisadi ve eğitim alanları ile ilgilidir. Özellikle iktisadi alanında bugünde çokça 

tartıştığımız ve bölgesel kalkınma ajansları tarafından gündemin üst sıralarında yerini koruyan 

bireysel girişimcilik fikrinin desteklenmesi düşüncesinin kökeni Sabahattin Bey’in Teşebbüs-i 

Şahsi yaklaşımına dayanmaktadır. Sabahattin Bey’in içinde yer aldığı topluma en önemli 

katkısı hâkim düşünce paradigmasından farklı bir düşünce temayüllüne sahip olduğuydu. Bu 

da entelektüel düzeyde farklı düşüncelerin Osmanlı düşünce dünyası içinde tartışılmasına 

olanak sağlamaktaydı. Sabahattin Bey’in mevcut düşünce dünyasına sunmuş olduğu ve en fazla 

temellendirmiş olduğu düşünce iktisatta teşebbüs-i şahsi, politik arenada ise adem-i 

merkeziyetçilikti.  

Osmanlı’nın son demlerinde önemli bir problem olan memur zihniyetinin varlığı günümüzde 

dahi varlığını devam ettirmektedir. Osmanlı’dan 21.yy’ın ikinci çeyreğine yaklaştığımız bugün 

dahi memur zümresine dâhil olmanın verdiği olanaklar, memurlar ve bürokratlar tarafından 

kolaylıkla terk edilmemektedir. Toplumsal değişimin önünde büyük engel teşkil eden memur 

zihniyeti ve onun yaratmış olduğu bürokrasi tahakkümüdür. Sabahattin Bey’e göre önemli olan 

memur zihniyeti değil bireysel girişimcilik zihniyetidir. Bugün hala bu zihniyeti oluşturmaya 

yönelik bir sürü faaliyet sürdürülmektedir. Ancak dün olduğu gibi bugünde girişimciliğin devlet 
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eliyle merkeziyetçi bir bakış açısı ile oluşturulmak istenmektedir.  Failin yapının içinde 

özgüvensiz bir şekilde yaşaması ve bu girişimciliği teşvik edecek habitusun olmaması 

gösterilen çabaları beyhude kılmaktadır. 

Sabahattin Bey’in politik arenadaki düşünceleri 1921 Meclis’inde ve akabinde 1950’li yıllarda 

çıkarılan iller yasasının valilerin bulundukları illerde yetkilerinin artırılmasına kadar 

yansımıştır (Budak, 1998, s. 40). İktisat alanında ise 1923 yılında toplanan Birinci İktisat 

Kongresi’nde alınan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nunda yer alan maddeler Sabahattin Bey’in 

teşebbüs-i şahsi kavramına refere eden bir nitelik taşımaktadır (Parasız, 1998, s. 3). Bu 

kongrede alınan bir diğer karar da ailelerin çocukları ne şekilde büyüteceği gerektiği ile alakalı 

karardır. Bu kongrede alınan kararlar ülkenin liberal bir ekonomik modele geçiş sürecini 

hızlandırmak için alınmıştır. Ancak Birinci İktisat Kongresi’nde alınan kararlar tam manası ile 

hayata geçirilmemiş, bu şekliyle adem-i merkeziyetçi bir habitusun oluşmasına da imkan 

tanınmamıştır. Bu da devletin merkeziyetçi idare anlayışının ipleri elinden bırakmak 

istememesine bağlanmıştır. 

Sabahattin Bey’in düşünceleri bireyi daha özgür ve üst yapı kurumları karşısında daha 

donanımlı olmasını sağlamaya yönelik bir felsefi düşünceye dayanmaktaydı. O’na göre bunun 

gerçekleşmesi için adem-i merkeziyetçi ve teşebbüs-i şahsi düşüncelerin toplumsal alana 

yayılmasını sağlayacak eğitim kurumlarının bu felsefe üzerine oluşturulmalıydı. Mardin’e göre 

de (2006: s.45) adem-i merkeziyet, merkezi yönetim ile yerel yönetim arasında yönetim 

üstünlüğü sorunsalını ortadan kaldırmaya yönelik bir uygulamaydı.  

Sabahattin Bey’in düşüncesine göre şekillenmiş bir eğitim kurumunda yetişen insan bir birey 

olarak başka insanlara veya gruplara/cemaatlere bağımlı olmadan kendi düşüncelerini özgürce 

kullanabilecektir. O’na göre adem-i merkeziyetçi birey liberalizmin ana mottosu olan bırakınız 

yapsınlar-bırakınız geçsinler şiarına göre hareket tarzı geliştirir. Toplumda her birey kendi 

yapıp ettiklerinden, düşüncelerinden mesuldür ve bu mesuliyeti başka bir bireye aktaramaz. 

Sabahattin Bey’in felsefesi Batı Avrupa’da Aydınlanma ile başlayan burjuva devrimlerinin ilki 

olarak bilenen Fransız Devrimi ile devam eden tarihsel süreci kansız ve şiddete başvurmadan 

bir toplum sözleşmesi ile yapılmak istenmesine dayanmaktaydı. Ancak Osmanlı’da batıdaki 

gibi bir burjuva sınıfını ortaya çıkaracak doğal bir ortam olmadığı için Sabahattin Bey kurmuş 

olduğu cemiyet ve yaymış olduğu düşünceler ile suni olarak devrimci ruha sahip batılı burjuva 

düşüncesini simüle etmeye çalışmıştır (Reyhan, 2008, s. 75-76) . 
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Sabahattin Bey’in yaşamış olduğu devirde karşıtları tarafından dile getirilen ve suçlanan 

adem-i merkeziyetçi ve bölgeselleşme düşünceleri ile bugünde bölgesel kalkınma ajanslarının 

Danıştay Onuncu Daire’nin E:2006/5588, K:2009/1879 kararıyla 17 maddesinin iptal edilmesi 

aynı düşüncenin bir tezahürüdür. 21.yy.’da yaşadığımız bilgi toplumu denilen bir dünyada 

geçmişe oranla daha eğitimli ve donanımlı hale gelen bireylerin kendini ve devleti 

yönetenlerden daha çok geliştiğini görmekteyiz (Aktar, 2014, s. 13). Kitle iletişim araçlarının 

baş döndürücü bir hızla geliştiği ve sosyolog Manuel Castells’in vurgu yaptığı ağ toplumunun 

dünyayı sarmaladığı bir dönemde yönetenlerin tepeden inme buyruklar ile yönetilenlerden sürü 

psikoloji şeklinde olmalarını beklemesi rasyonel görülmemektedir. Dünyada yönetici sınıf ile 

yönetilen sınıf arasındaki asimetrik ilişki biçimi geçmişe oranla daha kırılgan hale gelmiş 

durumdadır. Bu durum dünyanın herhangi bir coğrafyasına özgü bir durum da değildir. Başta 

Avrupa’da olmak üzere ulus-devlet yapılanmaları içinde yer alan yerel yönetimler gittikçe daha 

fazla söz sahibi olmaya ve daha fazla faaliyet gerçekleştirmeye çalışmaktadır.  

Aktar’a göre (2014:s.15) vatandaşın yerinden yönetim ilkesi ile karar alma süreçlerine katılımı 

ve kamusal buyrukların içselleştirilmesi daha kolay olur. Ancak Türkiye’nin devlet ve 

toplumun şekillenişi yapının faile baskınlığı ve belirleyiciliği şeklinde tezahür etmiştir. Bu 

durum 2012 yılında yasallaşmış olan Büyükşehir Yasası ile az da olsa değişmeye başlamıştır. 

Bugün gelinen noktada bu bildiri ile adem-i merkeziyet ve teşebbüs-i şahsi fikirlerinin güncel 

bir uygulaması olan bölgesel kalkınma ajanslarının yerelden kalkınma perspektifinin 

merkeziyetçi otoriter zihniyet yapısı karşısındaki konumu analiz edilecektir. 

 

2. TEŞEBBÜS-İ ŞAHSİ VE ADEM-İ MERKEZİYET CEMİYETİ PROGRAMI 

Sabahaddin Bey’in tekevvün ettiği Cemiyet’in izlencesi Paris’te 27 Temmuz 1906 tarihinde 

hazırlanmıştır. Bu izlencenin bir nüshası Şura-yı Ümmet Gazetesi’nin 95.sayısında 

yayımlanmıştır:   

1- Osmanlı yönetiminde olan yerlerde uygulanacak politik ıslahatlar: vatandaşların 

ayrıcasız tümünü kapsamına alacak biçimde, illerin adem-i merkeziyet ve yetki genişliği 

esasına dayalı olacaktır.  

2-  Seçim aracılığı ile teşekkül edilen belediyeler, nahiye meclisi ve belediye meclisi gibi 

bütün kurullar, nahiye ve iller ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesine katılacak ve 

müdahale edebileceklerdir.  
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3- Bölgede yaşayan tüm halkları ayıran münakaşa ve kavgalara çözüm yolu bulmak 

ve il meclislerinde her camianın kendi örf ve gelenekleri ile uygun temsilci temin 

edebilmeleri için önlem alınacaktır. (Ege, 1977, s. 71-72)  

On maddeden oluşan Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-i Merkeziyet Cemiyeti Programı yukarıda 

sadeleştirilmiş olan üç maddesinde bile Sabahattin Bey’in belli başlı mülahazalarını anlamak 

için fikir verebilir. 

3. SABAHATTİN BEY’İN ADEM-İ MERKEZİYET MÜDAFAASI  

Osmanlı’nın yıkılışa geçtiği 19.yy’da devleti kurtarmak çabası içinde merkeziyet ve adem-i 

merkeziyet münazaraları ve buna dair mülahazalar müteferrik düşüncelerin şikarları tarafından 

dışa vurulmaya başlanmıştı. Bu dönemde Osmanlı intelijansiyası kendi felsefi rölativizmi 

içinde kurtuluş reçeteleri hazırlamış ve bu reçetelerin devleti tekrar mazideki gücüne 

döndüreceğine inanmışlardı. İşte bu reçeteler içinde önemli iki ana istikamet bulunmaktaydı. 

Bunlardan biri, merkeziyetçilik ve diğeri ise adem-i merkeziyetçiliktir. Hatta bu ikili ayrım 

Sabahattin Bey’in içinde yer aldığı Jön Türkler içinde bile bulunmaktaydı. Tabi ki Sabahattin 

Bey bu ikili ayrımın adam-i merkeziyetçi kanadında çalışmalarını sürdürmekteydi.   

Osmanlı’nın ataerkil ve otoriter zihniyet yapılarının nizam-i âlem temel düşüncesi/potası içinde 

eriyerek sentez bir zihniyet tipolojisine sahip olması nedeniyle merkeziyetçi bir geleneğe sahip 

olduğu ve bu geleneğin şikarı olarak devletin bürokratik yapılarıyla devam ettirildiği 

düşünüldüğünde, Sabahattin Bey’in adem-i merkeziyetçi düşüncesine Türkiye’de niçin çok 

fazla nazire edilmediğini ortaya çıkaracaktır (Mahçupyan, 2000, s. 200-204).  

 

4. SABAHATTİN BEY’İN TÜRKİYE NASIL KURTULUR REÇETESİ 

Sabahattin Bey, Fransız sosyoloji ekolü Le Play ve Edmond Demolins’in düşüncelerinden 

oldukça fazla etkilenmiş ve Osmanlı toplumuna ilişkin sosyolojik analizlerini bu sosyolojik 

kuramsal yaklaşımı ve metodolojisi temelinde gerçekleştirmiştir. Sabahattin Bey’in Osmanlı 

toplumsal yapısına yönelik gerçekleştirdiği ilk analiz, Demolins’ten alıntıladığı, toplumları ikili 

yapı olarak görmektir. Bu minvalde toplumları ferdiyetçi/bireyci ve kamucu/cemaatçi 

toplumlar olarak iki grupta toplamıştır. Sabahattin Bey’e göre, bireyciliğin hâkim olduğu 

toplumlarda şahsi ilerleme ve özgürlüğe doğru bir gidişat söz konusudur. Bireyciliğin hâkim 

olduğu toplumda etkin bir özdekçi çalışma, dünyanın sürekli değişiklik arz eden taleplerine her 

daim adapte olmak için tedricen gelişen bir istihsal ve bunların geliştirdiği içtimai 

hususiyetlerden doğmaktadır. Kamucu yapı ise, özdekçi çalışmanın gelişigüzelliğinden çıkan, 
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kendine bağlı olanları istihsalden çok istihlake sürüklediği için içtimai kabiliyet ve 

karakterin gelişmesine engel olmaktadır. Bu saikla birey; aile, topluluk, cemaat, parti ve 

devlete, yani dayanak noktalarını hep failin dışında aramak zorunda kalan insanlardan 

müteşekkil durağan bir toplum yaratmaktaydı (Mardin, 1964, s. 294-295). 

Sabahattin Bey, Osmanlı’yı bir Anglosakson bireyci toplumsal yapının tam olarak karşıtı olan 

cemaatçi/kamucu bir toplumsal yapı olarak görmektedir. Bu toplumsal yapı doğal olarak 

ataerkil-otoriter zihniyet noktayı nazarından merkeziyetçi bir yönetim anlayışına sahiptir. 

Sabahattin Bey’e göre bu tarz toplumsal yapılarda, bireyin kendi kabiliyetlerini ortaya 

çıkarması çok güçtür. Öte taraftan Demolins’den etkilenerek Anglosakson toplumların bireyci 

toplumsal bir yapıya sahip olduklarını, bundan dolayı da bugünkü gelişmişlik durumlarına 

geldiklerini belirtmektedir. Ayrıca İngilizler için yaptığı sosyolojik analizde İngilizlerin bireyi 

girişimci olarak düşünmesi ve yapının değil failin önem kazanması konusunda liberal bir 

toplumsal yapıya sahip olduğunu ve bu saik ile gelişmiş olduğunu ileri sürmüştür (Sabahattin, 

1965, s. 38-39).  

 

Sabahattin Bey’e göre kamucu toplumların tümdengelimli ataerkil bir zihniyete sahip olduğunu 

ve bunun da relativist bir zihniyet temelinde tümevararak ilerlemeye engel teşkil ettiğini ileri 

sürmekteydi. Kamusal alanın mütehakkim yapısına egemen kılan Meslek-i İçtimâ’nın başlıca 

hususiyeti olan, tecrübe ve müşahedeye yer vermemesi açısından da ülkenin kalkınmasına mani 

bir durum ortaya çıkarmaktaydı. Sabahattin Bey’in ikinci olarak üzerinde eğildiği husus, eğitim 

ve okulların yapısıydı. Sabahattin Bey’e göre, bireyci temayüllerin ağır bastığı bir eğitim 

modeline gidiş önermesinde de, bu alanda meydana gelecek değişikliğin, akabinde toplumsal 

zihniyet değişikliğini de beraberinde getireceğini ileri sürmekteydi (Sabahattin, 1965, s. 48). 

Sabahattin Bey’e göre, eğitimin sosyal yapıya yansımasının çözümü olacak olan şey, bireylerde 

bireyselci kişilik yapısını meydana getirmek için Anglosakson tipi eğitim müfredatına haiz, 

bireyselci yaşamın geliştirileceği aile ve çiftlik gibi kurumlardan yararlanılması gerektiğidir. 

Osmanlı’nın kırsal kalkınmada ve tarımsal alanda Batıdaki gibi sosyo-ekonomik işleyişinin 

olmadığını, devletin tarımsal alanda merkezi role sahip olduğunu belirtir. Sabahattin Bey’in 

eleştirdiği bu nokta, merkeziyetçiliğin altında kıskaç altına alınan kırsal/taşranın, merkezi 

idarenin denetimi altında olması ve girişimci bir sınıf yaratamamalarıydı. Çünkü Osmanlı’da 

verilen eğitimler kamucu yapıya hizmet eder nitelikteydi. Sabahattin Bey’e göre sosyal 

kalkınma, özel girişimciliğin gelişmesiyle özel hayatın düzenlenmesi ve desteklenmesi ve 

yönetim hayatı alanında da aynı amacın yerleşmesiyle mümkündü. Sabahattin Bey’in üzerinde 
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durduğu bir diğer husus ta mülkiyet meseleydi. Osmanlı toprak rejimini müşahede ederek 

özel mülkiyetin önemine vurgu yapmaktaydı (Sabahattin, 1965, s. 57). 

 

5. BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI 

Bölgesel kalkınma ajansları 1933 yılında, A.B.D.’de federal hükümet tarafından kurulan 

Tennessee Valley Authority (TVA) kalkınma ajanslarının ilk örneği olarak kabul edilmektedir1. 

Dünyada Bölgesel Kalkınma ajansları, alt yapı, müşavirlik hizmetlerini geliştirerek, yerel ve 

bölgesel girişimciliği finanse etmek için çaba gösteren bir kurum olarak tasarlanmıştır. 

Kalkınma ajansları, aşağıdan yukarıya bölgesel kalkınma anlayışı üzerine inşa edilmiştir. 

Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kalkınma politikası ve programları Halkier ve Danson (1998) 

tarafından, stratejik yönlenmelerine göre şu üç başlıkta incelenmiştir:  

• Merkezi idarenin yereldeki politikalarının yerine aşağıdan yukarı doğru geliştirilen 

uygulamalar  

•  Merkezi idare politikalarında yer almayan ve yereldeki girişimcileri destekleyen yeni 

uygulamalar  

•  Yerelin dinamizmine ayak uyduramayan merkezi idare tarafından düşünülmemiş ve 

uygulanmamış kalkınma politikaları ve uygulamalarını içermektedir  (Kayasü, 2004, s. 

353). 

 

Türkiye’de bölgesel kalkınma ajanslarının kurulması ise; Bakanlar Kurulu tarafından 15 Ekim 

2004 tarihinde hazırlanan “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanun Tasarısı”nda yer alan bir kısım saptamalar ile planlanan bölgesel kalkınma 

ajanslarının fonksiyon ve yararları, taslağın girişinde yer alan Genel Gerekçe kısmında deklare 

edilmiştir. Türkiye’nin liberal iktisadi politikalarına atıflar bulunmakta olan Genel Gerekçe 

kısmında ayrıca Avrupa Birliği Komisyonu’na verilen deruhteler de yer almıştır. Bölge 

mefhumuna Avrupa Birliği Komisyonu’nun mantalitesini ihtisar eden, “ulus-devletlerin yerine 

alt bölgelerin rekabeti” tutumu da bu kısmın sonunda naklen yer almıştır.  

Genel Gerekçenin takdiminde; Katılım Ortaklığı Belgesi esasında, Avrupa Birliği’ne sosyo-

ekonomik entegrasyon vetiresinin kapsamını oluşturan 2004-2006 Ön Ulusal Kalkınma Planı, 

sosyo-ekonomik entegrasyon en mühim yatay tercihi olarak bölgesel kalkınmayı işaret etmiştir. 

İlgili planda; bölgesel kalkınma politikalarını yerelde yürütecek kurumsal bir enstrümanın 

 
1 https://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee_Valley_Authority (Erişim Tarihi: 17.05.2020) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tennessee_Valley_Authority
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geliştirilmesi ve yereldeki program ve projelerin idaresine mensup bir kısım vazifelerin 

bölgesel kalkınma ajanslarına nakledilmesi kararlaştırılmıştır. 

Sonuç olarak Genel Gerekçe şu şekilde bir neticeye ulaşmıştır  (T.B.M.M., 2004): 

Merkezi ve yerel düzeyde, başta istihdam olmak üzere sosyo-ekonomik indikatörlerin 

iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına olumlu katkılar 

sağlayacak olan Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kuruluşu, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı, AB Katılım Ortaklığı Belgesinde yer alan taahhütlerimiz çerçevesinde gerekli 

görülmektedir. 

 

6. SONUÇ 

Sabahattin Bey, merkeziyetçilik gibi bir konuda genel siyasi düşünce paradigmasının karşısında 

çok az sayıda destekçisi ile düşüncelerini dile getirmiştir. Anglosakson düşünce geleneğinin bir 

tezahürü olan adem-i merkeziyetçiliğin savunuculuğunu 20.yy’ın başlarında yapmıştır. Anglo-

sakson bilim anlayışını benimseyen Sabahattin Bey, içinde bulunduğu toplumda hakim olan 

memuriyen bir toplumsal zihniyetin kritiğini İlm-i İçtima başlığı altında temellendirdiği 

sosyolojik yöntemi ile yapmıştır. Sosyo-ekonomik açıdan kalkınmış bir toplumda bireylerin 

atomize olduğunu ileri sürmüştür. Bu açıdan, Sabahattin Bey’in rölativist (liberal) bir zihniyet 

yapısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Osmanlı’nın dağılma döneminde, Avrupa’ya göre geri kalmışlığın sebebi devletin her alanda 

ataerkil ve otoriterliği nizam-i alem potasında eritmiş merkeziyetçi bir yönetim şekline ve 

bireyselliğe yaptığı müdahale ile faili yapının gerisinde konumlandırmış olmasına bağlayan 

Sabahattin Bey, bu durumdan kurtulmak için faili yapıya karşı güçlendirmek gerektiğini 

belirtmiştir. Bu sebeple bireyi özel teşebbüse hazırlayacak tedbirler alınmasının önemine vurgu 

yapmıştır. Öncelikle ve ivedilikle eğitim ve mülkiyet meselelerinin çözüme kavuşturulması 

gerektiğini ileri sürmüştür. Kamucu toplumsal yapının devleti ve nihayetinde toplumu sosyo-

ekonomik açıdan hızla yükselen Batılı ülkeler karşısında geri kalmışlığa sürüklediğini 

savunmuştur.  

 Görüşlerinin tamamına yakınının etkilendiği Science Sociale Cemiyeti ile gözleme dayanan 

sosyoloji tekniğini Türkiye’de kullanmaya çalışarak bilimsel bir yolla temellendirmeye 

çalışmıştır. Türkiye’de liberal politikaların başlangıcı kabul edilen Teşebbüs-i Şahsi ve Adem-

i Merkeziyet Cemiyeti ile özel hayatın inceliklerinden, idari ve ekonomik yapının bozukluğuna 

kadar bir çok sayıda bilimsel analizler gerçekleştirmiştir.  
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Bugün gelinen noktada Sabahattin Bey’in adem-i merkeziyetçi ve teşebbüs-i şahsi 

düşüncelerinin soft halinin kuruluş kanununda yer aldığı Bölgesel Kalkınma Ajanslarının 

kanunda kendilerine biçilen rolü yerelde tam manası ile oynayamamasının arka planında 

21.yy’da hala varlığını devam ettiren merkeziyetçi yönetim anlayışı bulunmaktadır. Bu 

yargının ilk gerekçesi Danıştay Onuncu Daire’nin E:2006/5588, K:2009/1879 kararlardır. Daha 

sonrasında da merkezi otoritenin temsilcisi olan valilerin kalkınma ajanslarının yönetim 

kurullarındaki konumları ve kanuni yetkileridir. Ayrıca bugün gelinen noktada Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nda müstakilen kurulmuş olan Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile 

Kalkınma Ajansları arasında kurulan asimetrik tabiiyet ilişkisidir. 
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ÖZET 

Küreselleşme olgusu ile birlikte kamu ekonomisinde son yıllarda önem kazanan bir konu da, 

“kamu malı” kavramının ülke sınırlarını aşmasıdır. Kamu malları, tanımı gereği birey ve 

topluma yönelik mal ve hizmetlerden oluşur. Bunlar, tüketiminden veya faydalarından 

kimsenin mahrum bırakılamadığı, tüketiminde rekabetin olmadığı mallardır. Faydalanmak 

isteyen herkes bu mallara bedava ulaşabilmektedir. Bu malların olumlu veya olumsuz 

dışsallıkları olarak adlandırılan fayda ve zararları tüm topluma hatta nesillere yayılabilmektedir. 

Küresel düzeyde kalkınma, risk azaltımı ve fırsat eşitliğinin gerçekleştirilebilmesi için küresel 

kamusal mallar önemli bir rol taşımaktadır. Bu iyileştirmelerle ilgili finansmanın etkilenen tüm 

ülkeler tarafından değil de tek veya az sayıda ülke tarafından karşılanması, bu ülkelerin 

maliyetlerinin yararlandıkları faydalarının üzerinde olmasına ve etkinsizliğe yol açacaktır. 

Küresel problemlerin çözümünde tüm ülkelerin bağlı olduğu bir otoritenin bulunmayışı 

finansman konusunda en önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. Küresel kamusal mal 

tanımının temelinde ortak kaynakların ortak kullanımında ortaya çıkan sorunlar yatmaktadır. 

Ortak mallara yeryüzü, atmosfer, su kaynakları, biyolojik çeşitlilik vs. örnek verilebilir.  

Günümüzde evrensel ortak mallar üzerinde tüm ülkeler, çok uluslu işletmeler ve bireyler 

varlıklarını devam ettirmektedirler. küresel kamusal mal tanımlamasına ilişkin gelişimde 

kamusallık düzeyinin uluslararası olması, faydanın ya da tüketimin uluslararası düzeyde 

gerçekleşmesi finansmanın uluslararası düzeyde sağlanması, üretimin ya da hizmetin 

uluslararası kuruluşlarca sağlanması gerekliliği vurgulanmaktadır. Diğer yandan, küreselleşme 

sürecinde küresel kamu mallarının ortaya çıkmasında ülkelerin dışa açıklık derecesi, 

uluslararası finansal piyasaların durgunluk riskleri, iklim değişikliği riski, küresel gelir dağılımı 

eşitsizliğinden kaynaklanan riskler, çok uluslu şirketlerin ve küresel sermayenin yayılmacı gücü 

belirleyici konuma sahip unsurlardır. Dünya üzerinde birçok ülkede sınır tanımayan konulardan 

biri de sağlıktır. Bir ülkede başlayan bir salgın hastalık gelişen dünyada rahatlıkla komşu 

ülkelere yayılabilir. Bu durumda ülkeler sadece kendi sınırlarında yaşanılan sağlık sorunlarıyla 

değil de dünya üzerindeki genel sorunla karşı karşıya kalırlar. Aşılar, tedavi yöntemleri, ilaç 

endüstrisi, salgın hastalıklar, tıp ve elektronik tıptaki kullanılan araçlardaki yenilikler sağlık 

konusundaki uluslararası boyuttur. Sağlık hizmetlerinin sağlanamdığı durumda etki alanının 

genişlemesi bir çok iktisadi sorunun yaşanmasına neden olmakla birlikte bir diğer küresel 

kamusal kötü örneği olan salgın  sorununun da beraberinde yaşanmasına neden olmaktadır. Bu 

çalışmada 2019 sonu itibariyle Çin’de başlayarak etkisi tüm Dünyaya yayılan COVID-19 

salgını ve yaratabileceği riskler değerlendirilmeye çaışılarak, bu sorunların çözümlenmesine 

ilişkin maliye politika tedbirlerine yer verilecektir. 
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Anahtar Kelimeler : Küresel Kamusal Mal, Sağlık , Sağlık Hizmetleri, Dışsallıklar  

 

Giriş 

Tam kamusal mal ve hizmetler; pazarlanamayan, faydaları bölünemeyen, tüketimde 

dışlanmayan, tüketenlerin birbirlerine rakip olmadıkları ve sadece devlet tarafından üretilen mal 

ve hizmetlerdir. Kamusal malların en belirgin özelliği bütçeden finanse edilmesidir. Üretilen 

bu mallar dışsallıklar içermektedir. Bu dışsallıklar günümüz dünyasında yalnızca ülke 

içerisinde değil küresel düzeyde de etkilerini göstermektedir. Bu da kamu maliyesinde sınır 

ötesi ve nesiller arası mal ve hizmetleri ele alacak bir yaklaşıma sebebiyet vermektedir. 

Gelişen dünyada ülkelerin tek başına üstesinden gelemeyeceği bir çok küresel sorun 

bulunmaktadır. Bunlar; biyolojik çeşitlilikteki azalmalar, ozon tabakasının incelmesi, küresel 

yoksulluk, savaşlar, çevre kirliliği, salgın hastalıklar olarak örneklendirilebilir. Bu sorunlar 

birden çok ülkenin faaliyetleri sonucu gelişen olumsuz dışsallıkları içerir ve küresel kamusal 

kötüler olarak adlandırılmaktadır.  

Küresel düzeyde kalkınma, risk azaltımı ve fırsat eşitliğinin gerçekleştirilebilmesi için 

küresel kamusal mallar önemli bir rol taşımaktadır. Bu iyileştirmelerle ilgili finansmanın 

etkilenen tüm ülkeler tarafından değil de tek veya az sayıda ülke tarafından karşılanması, bu 

ülkelerin maliyetlerinin yararlandıkları faydalarının üzerinde olmasına ve etkinsizliğe yol 

açacaktır. Küresel problemlerin çözümünde tüm ülkelerin bağlı olduğu bir otoritenin 

bulunmayışı finansman konusunda en önemli sorunlardan birini oluşturmaktadır. 

Dünya üzerinde birçok ülkede sınır tanımayan konulardan biri de sağlıktır. Bir ülkede 

başlayan bir salgın hastalık gelişen dünyada rahatlıkla komşu ülkelere yayılabilir. Bu durumda 

ülkeler sadece kendi sınırlarında yaşanılan sağlık sorunlarıyla değil de dünya üzerindeki genel 

sorunla karşı karşıya kalırlar. Aşılar, tedavi yöntemleri, ilaç endüstrisi, salgın hastalıklar, tıp ve 

elektronik tıptaki kullanılan araçlardaki yenilikler sağlık konusundaki uluslararası boyuttur. 

Salgın hastalıkların etki alanının genişlemesi bir çok iktisadi sorunun yaşanmasına neden 

olmakla birlikte bir diğer küresel kamusal kötü örneği olan gıda güvencesizliği sorununun da 

beraberinde yaşanmasına neden olmaktadır.  

Bu çalışmada 2019 sonu itibariyle Çin’de başlayarak etkisi tüm Dünyaya yayılan COVID-

19 salgınına bağlı Dünya genelinde önem arz eden sağlık sistemi ve sağlık harcamalarına 

ilişkinin değerlendirmede bulunulmaya çalışılacaktır  

 

Küresel Kamusal Mal Kavramı ve Gelişimi 

Küresel kamusal mal tanımının temelinde ortak kaynakların ortak kullanımında ortaya 

çıkan sorunlar yatmaktadır. Bu sorun ulusal ölçekte olabileceği gibi uluslararası ölçekte de 

karşımıza çıkabilir.1883 yılında William Foster Lloyd tarafından kaleme alınan “Nüfusu 

Kontrol Konusunda İki Ders” kitapçığı ve 1968 yılında Garrett Hardin tarafından Science 

dergisinde yayınlanan “Ortak Mallar Trajedisi” başlıklı çalışmalar ortak malların kullanımına 

ilişkin temel oluşturan çalışmalardır. Ortak mallara yeryüzü, atmosfer, su kaynakları, biyolojik 

çeşitlilik vs. örnek verilebilir.  Günümüzde evrensel ortak mallar üzerinde tüm ülkeler, çok 

uluslu işletmeler ve bireyler varlıklarını devam ettirmektedirler (Brown,1989,14, Aktaran, 

Akdemir ve Şahin,2006,3).  

Küresel kamusal mallar kavramı ilk defa Birleşmiş Milletler kalkınma Programı (UNDP) 

tarafından 1999’da ‘‘Küresel Kamusal Mallar- 21. Yüzyılda Uluslararası İşbirliği’’ adlı eser ile 
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kullanılmaya başlanmıştır. Tanım konusunda kesin bir yargı olmamasına karşın belirtilen 

kamusal olma ve faydaların yayılması gibi iki temel özelliği içermektedir. 

2001 yılında Dünya Bankası (WB) tarafından küresel kamusal malların korunmasına 

ilişkin kamu malları ile ilgili doğrudan katkısı olduğu savunulan finansman yöntemlerine ilişkin 

bir rapor yayınlanmıştır. Dünya Bankasının yapmış olduğu tanıma göre küresel kamusal mallar; 

kalkınma amacı ve yoksulluğun azaltılması için gereken ve ancak gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin ortak hareket etmesiyle gerçekleştirilen, sınır ötesi dışsallıklara sahip mal, kaynak, 

hizmet ve politik sistemler bütünüdür. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2002 yılında yayınlanan bir bröşürde küresel kamusal 

mal kavramının ortak iyi için önemli bir katkı olduğunu ifade etmiştir. AB Komisyonu 

sürdürülebilir kalkınmayı sağlayabilmek için uluslararası performansa dayalı olarak küresel 

kamusal malların artan önemi vurgulamaktadır. AB’ye göre; çoğu ülkeler, yerel çıkarlarını 

ortak iyi için ikinci dereceye koyamazlar. Küresel kamusal mallar, bununla birlikte, ortak çıkar 

meselelerine ciddi olarak değerlendirmek için bir fırsat sağlamaktadır. Sorunların üst üste 

geldiği ve bölünmüş çözümler yerine bütünleştirilmiş çözümleri gerektiren yöntemi 

vurgularlar. Bu nedenle AB, bu konuda düşünce ve fikir birliği geliştirmek için bir uluslararası, 

açık ve saydam sürece ihtiyaç olduğuna ikna edilmiştir (European Commussion, 2002: 1, 

Aktaran Akdemir ve Şahin,2006,4).  

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve AB komisyonu raporlarından hareketle küresel 

kamusal malların temel ortak özellikleri ortaya çıkmaktadır. Bu özelliklerin ilkinde, kamusal 

malların tüketiciler arasında rekabet olmaması ve tüketimde dışlanmama hususlarına küresel 

bir boyutta bakılmaktadır. Yani ülkeler arasında küresel kamusal mallar konusunda kimse bir 

diğer ülkeyi kullanmaktan yoksun edemez ve bu mallar için ülkeler arasında rekabet yoktur. 

İkinci özellik ise küresel kamusal malların tüm ülke, insan nüfusu ve nesillere yayılmasından 

kaynaklı bu malların evrensel eğilimli çıktılar olarak görülmesi üzerinde durmaktadır. Bu 

malların faydaları evrensel faydalar olarak birden çok ülkeye erişmelidir. Yani bir kamu 

malının küresel olarak nitelendirilmesi için uluslararası tüm bireylere faydalarının yayılması 

gerekmektedir. Diğer yandan dışşallık açısından bir değerlendirme yapıldığında kamusal 

zararlar da söz konusu olabilmektedir. Küresel kamusal malların bir kısmı salgın hastalıklar, 

asit yağmurları, küresel ısınma, ülkelerarası terörizm, çölleşme, mali istikrarsızlıklar, kötüleşen 

işgücü standartları gibi ‘küresel kamusal zararlar’ şeklindedir ve bu durum, aslında, negatif 

dışsallıkların sınırlar ötesine yayılmış halidir (Kanbur, Sandler, Morrison, 1999: 56, Ferroni ve 

Mody, 2002,6, Kaul vd. 1999,2, Aktaran, Kirmanoğlu vd.2006,27).  

Biyosfer, biyolojik çeşitlilik, çevresel araştırmalar, enerji araştırmaları, enerji 

eğitimi/öğretimi, çevresel eğitim/öğretim, su rezervi, sağlık eğitim ve öğretimi, su kaynağı 

politikası, su kaynağını koruma, atık yönetimi/çöp ve atık yok etme, akarsu bayındırlığı, 

ormancılık gelişimi , ormancılık politikası, balıkçılık politikası, balık endüstrisi gelişimi, çevre 

politikası, sel önleme/kontrolü, enerji politikası, balıkçılık araştırması, ormancılık araştırması, 

ormancılık eğitimi/öğretimi, balıkçılık eğitimi/öğretimi, narkotik kontrolü, tarımsal olmayan 

alternatif kalkınma, çatışma sonrası barış inşası, terhis/seferberliğin bitmesi, bilgi iletişim bilimi 

ve uygulaması,bankacılık ve mali hizmetler, işletme ve diğer hizmetler, ticaret politikası ve 

idari yönetim, yasal ve adli gelişim, medikal araştırma, istatistiki kapasite inşası, 

araştırma/bilimsel kurumlar, teknolojik araştırma ve gelişme, serbest bilgi akışı, tarımsal 

araştırma, HIV/AIDS içeren kontrol, sağlık eğitimi, bulaşıcı hastalık kontrolü, sağlık politikası 

küresel kamusal mal ve hizmetler arasında yer almaktadır (Mancarenhas ve Sandler, 2005, 

1114-1115). 

Küresel kamusal malların tanımlanması ve sınıflandırılması farklılık göstermektedir. Bu 

tanımlardan bazıları küresellik boyutuna bazıları ise kamusallık boyutuna vurgu 
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vapmaktadırlar. Küresellik boyutunda, belirleyici unsur faydanın yayılma alanı (yerel, 

ulusal, bölgesel ve küresel) olmaktadır. Küresel kamusal malların faydaları olabileceği gibi 

zararları da söz konusu olabilmektedir. Tüketimden mahrum bırakmanın mümkün olmaması, 

diğer bir deyişle bedel ödemeyenin de hizmeti kullanması itibariyle kamusal mallarda, piyasa 

koşullarının işleyişini mümkün kılmayan bir durumdur. Bedavacılık sorunu, tüketimden 

mahrum bırakma niteliğinin olmadığı yerel ve ulusal kamusal mallarda söz konusu olduğu gibi, 

küresel kamusal mallarda da çıkmaktadır. Bu durumda bazı fayda elde eden birimler, 

finansmana katılmayacak ve eksik sunuma neden olacaklardır. Küresel kamusal mallarda eksik 

sunumun ortaya çıkması ve telafisi mekanizmaları çok farklıdır (Kirmanoğlu vd.2006, 27). 

Küresel kamusal mallar oluşumlarına göre ayrıma tabi tutulabilmektedir. Küresel kamusal 

mal ve hizmetler doğada mevcut olabilir, piyasa, devletler ya da uluslararası kuruluşlar 

tarafından sunulabilir. Doğal küresel mallar ya da insanlığın ortak varlıkları küresel ölçekte 

herkesin faydalandığı mallardır ve aşırı kullanım sonucu doğal niteliklerini yitirme riski 

taşımaktadırlar. Örneğin, küresel ısınmaya ve dolayısıyla iklim değişikliğine neden olan 

etkenler ile mücade etmek çok da kolay değildir. Atmosfer herkesin ortak kullanımına sunulan 

ve hiç kimsenin kullanımından mahrum edilemeyeceği tam küresel kamu malıdır. İnsan Yapımı 

Küresel Mallar insanlık tarihinin geçmişten günümüze değin oluşturdukları, toplumların 

yararına olan kazanımlar olarak tanımlanmaktadır. Evrensel normlar ve ilkeler, evrensel insan 

haklarının gelişimi, bilginin gelişimi, internetin sağladığı olanaklar, iletişim sistemleri bu 

grupta değerlendirilebilir. Küresel Politika Sonuçları barış, sağlık, küresel finansal istikrar, 

sürdürülebilir çevre, serbest ticaret, yoksullukla mücadele, eşitlik ve adalet gibi temel sosyal 

hayatı ve insan haklarını ilgilendiren unsurlar ülkeler arasında karşılıklı politikaların sonuçları 

olarak zamanla iyi bir gelişim gösterebilir ya da koşulların değişimi ile birlikte kötüye gidebilir 

(Gümüş,2019,35). 

Özetle, küresel kamusal mal tanımlamasına ilişkin gelişimde kamusallık düzeyinin 

uluslararası olması, faydanın ya da tüketimin uluslararası düzeyde gerçekleşmesi finansmanın 

uluslararası düzeyde sağlanması, üretimin ya da hizmetin uluslararası kuruluşlarca sağlanması 

gerekliliği vurgulanmaktadır. Diğer yandan, küreselleşme sürecinde küresel kamu mallarının 

ortaya çıkmasında ülkelerin dışa açıklık derecesi, uluslararası finansal piyasaların durgunluk 

riskleri, iklim değişikliği riski, küresel gelir dağılımı eşitsizliğinden kaynaklanan riskler, çok 

uluslu şirketlerin ve küresel sermayenin yayılmacı gücü belirleyici konuma sahip unsurlardır. 

 

Küresel Kamusal Mal Olarak Sağlık ve Salgın Hastalıklar 

Günümüzde sağlık ve sağlık hizmetleri, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde etkilere ve 

dışşallığa sahip küresel kamusal mal niteliğine sahiptir. Küresel kamusal mal olarak 

değerlendirilen sağlık hizmetinin etkinlikle sunulması yaratmış olduğu dışsallıklar sebebi ile 

önem arz etmektedir. Sağlık ve sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanında kamu 

ekonomisinin düzenleyici rolü söz konusudur. Günümüzde dışsallık özelliklerinin küresel 

boyutlara ulaşması sebebiyle küresel kamusal olarak nitelendirilmiş ve sunumu da küresel bir 

kapsam kazanmıştır. Bu anlamda uluslararası kuruluşlar ve ulus devletleri küresel kamusal mal 

olan sağlık hizmetlerinin finansman ve sunumunun gerçekleştirilmesi konusunda yeni 

arayışlara girmişlerdir.  

Ticaret, seyahat, göç, gıda güvencesi, iletişim ve hızlı bilgi akışı, küresel ortak malların 

olumsuz kullanımı, tüketim alışkanlıklarının küresel değişimi gibi sağlık üzerinde doğrudan ve 

dolaylı etkilere neden olabilmektedir. Artan ticaret hacmi sigara, uyuşturucu, alkol gibi sağlığa 

zararlı malların da ticaretini ve pazarlama faaliyetlerini artırmaktadır. Ulusal ve uluslararası 

düzeyde seyahat imkanlarının kolaylaşması ve artması sonucu milyonlarca insan çeşitli ulaşım 

araçları ile seyahat ederken, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını da hzılandırmaktadır. Diğer 
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yandan göçler küresel sağlığın bozulmasında bir başka unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Birçok küresel kamusal mal gelişmekte olan ülkeler için kalkınma amacına hizmet 

eden refah artırıcı mal ve hizmetlerdir. Özellikle yoksullaşmanın sebeplerini ortadan kaldırmak 

ve sorunların aşılmasında kaynak yaratmak için bir çok gelişmekte olan ülke “kalkınma 

yardımları”na ihtiyaç duymaktadır. Küresel kamusal malların faydalarının artırılması ve 

zararlarının ortadan kaldırılması ile kalkınma yardımları arasında doğru yönlü bir ilişki söz 

konusudur. Kalkınma yardımları aracılığıyla küresel kamusal mallardan faydalanabilme imkanı 

oluşmaktadır. (Yılmaz ve Yaraşır, 2011, 11).  

Kamusal mal ya da hizmetlerin tanımı gereği bu tür mal ve hizmetlerde sadece ödemeye 

istekli olanlar dikkate alınıp diğerleri göz ardı edilmesi söz konusu değildir. Bireye sunulan 

koruyucu sağlık hzimetleri bunun en güzel örneğidir. Çocuk felci aşısının fiyatlandırıldığı 

durumda aşı yaptıracak bireyin aşıyı yaptırıp yaptırmama kararı ile ilgili birçok unsur söz 

konusudur. Birey, aşıyı yaptırması veya yaptırmaması durumunda faydayı (sağlıklı bir birey 

olmak, hastalıktan korunmak, vs.) ve katlanacağı özel maliyetleri (fiyat, harcanan zaman vs.) 

dikkate alacaktır. Aşının maliyetin elde edeceği faydadan daha yüksek olduğu durumda birey 

aşı yaptırmak istemeyecektir. Sonuçta, aşıyı yaptırmayan birey toplumsal bir risk oluşturacak 

toplumun ödeyeceği maliyetin elde edeceği faydadan daha yüksek olmasına neden olaraktır. 

Bu yönüyle sağlık hizmetlerinin yaydığı olumlu dışsallıklar nedeniyle tamamen piyasa 

ekonomisi koşullarına bırakılmaması gerekmektedir (Gediz,2014,84). 

Sağlık ve sağlık hizmetleri yarı kamusal mal ve hizmet niteliğine sahiptirler (Bknz. Tablo 

1). Özellikle tedavi edici sağlık hizmetleri bu kapsamda değerlendirilmektedir. Her ülke kendi 

ekonomik, politik ve kültürel dinamiklerine uygun bir şekilde sağlık hizmetleri sunulmasında 

kamu ve özel işbirliği uygulamaktadır. Kamu ekonomisinin düzenleyici rolüyle piyasa 

ekonomisi tarafından sunulan sağlık hizmeti küresel boyutta dışsallığa sahip olması itibariyle 

1980’li yıllardan sonra küresel kamusal mal olma niteliğine sahip olmuştur. Ulus devletler ve 

uluslararası kuruluşlar sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanında işbirliğine gitmişlerdir. 

Dünya Sağlık Örgütü küreselleşme ve sağlık ilişkisini doğrudan ve dolaylı etkileri itibariyle 

tanımlamıştır. Sağlık sistemi, sağlık politikalarının etkileri, enfeksiyon hastalıkları ve sigara 

pazarı doğrudan, sağlık sektörünün ulusal ekonomi aracılığıyla yönetimi ile beslenme, yaşam 

koşulları vb. unsurlara bağlı ortaya çıkan toplumsal riskler dolaylı etkileri oluşturmaktadır. 

Örneğin artan gelir eşitsizliği, sağlık açısından olumsuz sonuçlar oluşmasına neden olmaktadır. 

Gelir eşitsizliği sağlık hizmetlerinden eşit koşullarda faydalanmaya imkan vermediğinden gelir 

düzeyi düşük olan ülkelerde salgın hastalıklara neden olmaktadır. Salgın hastalıkların küresel 

düzeyde diğer ülke ve bireylere yayılarak negatif dışsallık oluşturması engellenmeli, bu 

hastalıkların tedavi edilerek veya bireylerin hastalıktan korunması ile ilgili diğer ülke ve 

bireyler için riskin azaltılması yönünde alınacak tedbirlerle pozitif dışsallık artırılmalıdır. 

Salgın hastalıkların yayılımı engellemek için hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin 

önlem alması gerekmektedir. Salgın hastalıklarla herhangi bir ülkenin yetersiz mücadelesi 

hastalığın tüm dünyayı etkisi altına almasına neden olabilecektir. Salgın hastalıkların önlenmesi 

ile kitlesel ölümler önlenmekte, sosyal ve ekonomik olumsuzlukların önüne geçilebilmektedir. 

Sağlık alanındak AR-GE faaliyetleri ve tıbbi müdahaleler ile tüm toplumlar sağlıklı bir duruma 

kavuşmakta, fırsat eşitliğini sağlama ve beşeri sermayenin gelişimi sayesinde ülke kalkınması 

ile yoksullukla mücadelede edilebilmektedir (Yıldız ve Turan,2010,40, Gediz,2014,85, Yılmaz 

ve Yaraşır, 2011, 10). 
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Tablo 1: Yarı Kamusal Maldan Küresel Kamusal Mala: Sağlık Hizmetinin Analizi 

YARI KAMUSAL MAL OLARAK 

SAĞLIK 

KÜRESEL KAMUSAL MAL 

OLARAK SAĞLIK 

ÖZELLİK 

Faydanın Bölünemezliği  

ULUSAL BOYUTTA  

Tüketimde Dışlanamazlık 

ÖZELLİK  

Faydanın Bölünemezliği 

KÜRESEL BOYUTTA 

Tüketimde Dışlanamazlık 

FİNANSMAN  

Ulusal Kamu Kaynakları  

BÜTÇE 

FİNANSMAN  

Kamu Kaynakları Ulusal – 

Uluslararası Kuruluşlar 

Özel Kaynaklar Kar Amaçlı Olan – 

Olmayan Kuruluşlar - STK 

HİZMETİN ETKİ ALANI  

Ulusal Ülke Ölçeği 

HİZMETİN ETKİ ALANI  

Küresel Dünya Ölçeği 

HİZMETİN DİĞER AMAÇLARI  

Ekonomik Büyüme ve Kalkınmanın 

Sağlanması Ulusal Ölçekte Yaşam Standartlarının 

Artması 

HİZMETİN DİĞER 

AMAÇLARI  

Yoksulluğun Önlenmesi Küresel 

Ölçekte Yaşam Standartlarının Artması 

Kaynak: Meliha Ener-Esra Demircan (2008), “Küreselleşme Sürecinde Değişen Devlet 

Anlayışından Kamu Hizmetlerinin Dönüşümüne: Sağlık Hizmetlerinde Piyasa 

Mekanizmaları”, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 

C: 13, No: 1, ss. 57-82, s. 68. 

 Bu nedenle sağlık hizmetlerin sunumu ve finansmanında küresel işbirliğine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Sağlık alanında faaliyette bulunan uluslararası örgütler küresel nitelikli, 

bölgesel nitelikli ve hükümetler dışı uluslararası örgütler olmak üzere ayrışmaktadır. Birleşmiş 

Milletler Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım 

Örgütü (Food and Agriculture Organization of United Nations-FAO), Ekonomik İşbirliği ve 

Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-Operation and Development –OECD)  

küresel nitelikli uluslararası örgütler, Avrupa Birliği (European Union -EU), Afrika Birliği 

Örgütü (Organization of African Unity-OAU), Arap Birliği (The League of Arap Satates) , 

Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (Association of South East Asian Nations-ASEAN), Şanghay 

İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation Organization) bölgesel nitelikli uluslararası örgütler ve 

Uluslararası Kızılay- Kızılhaç Hareketi, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü (Medecins Sans 

Frontieres-MSF) hükümet dışı faaliyette bulunan uluslarası örgütlerdir. 

Sağlık ve sağlık hizmetlerinin sunumu, toplumsal önemi nedeniyle evrensel bir uzlaşmanın 

bulunduğu küresel kamusal mal olma özelliğine sahiptir. Salgın hastalıkların ülkeler arasında 

sınır tanımaması ülkeyi yoksullaştırıcı ve kalkınmayı engelleyici etkilere sahiptir. Kalkınmasını 

henüz tamamlayamayan geri kalmış ülkeler bulaşıcı hastalıklarla mücadelede tedavi maliyetleri 
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nedeniyle bu hizmetlerden faydalanamayacaklardır. Küresel kamusal mal olarak sağlık 

hizmetinin etkin sunumunun sağlanabilmesi için ekonomik büyüme ve kalkınmanın 

sağlanması, yoksulluğun önlenmesi ve yoksullukla mücadele, kaliteli bir yaşam düzeyinin 

gerçekleştirilmesi önemli rol oynamaktadır (Ener - Demircan, 2008: 67, Yılmaz, 2010: 141). 

Çalışmamızın kapsamı gereği bu bölümde daha çok salgın hastalıklar üzerinde 

durulacaktır. Salgınlar, birden fazla ülke veya kıtayı içerebilecek büyük nüfusu etkileyebilme 

gücüne sahiptirler. Hastalığa maruz kalmış nüfusun oranı ve kapsamı, hastalığın ne kadar kolay 

yayıldığına, bulaşma şekline sağlıklı ve hastalığa maruz kalmış kişiler arasındaki temas düzeyi 

ile ilişkilidir. Nüfus yoğunluğu yüksek ülkelerde hastalığın bulaşma riski daha yüksektir. 

Özellikle bağışıklık sistemi düşük olan genç ve yaşlı nüfus daha riskli konumdadır (World 

Bank, 2005). Tarihsel süreç içerisinde bir değerlendirme yapıldığında dünyada belirli 

aralıklarla bir çok salgın vakalarına rastlanmıştır. Etkileri bakımından en önemli vakalar 

arasında İspanyol Gribi (H1N1 – 1918-1919), Asya Gribi (H2N2-1957-1958), Hong Kong 

Gribi (H3N2 -1968-1969), Kuş Gribi (H5N1-1997), Domuz Gribi (H1N1-2009), SARS 

(Şiddetli Akut Solunum Sendromu-2002), MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu-2012) ve 

Koronavirüs (COVID-19-2019) sayılmaktadır. Tablo 2’de bu salgınlara ilişkin veriler yer 

almaktadır.  

Tablo 2: Dünya’da Görülen Bazı Salgın Hastalıklar 

 İlk 

Görüldüğü 

Yerler  

Ölüm  

Oranı 

Toplam 

Vaka  

Toplam 

Ölüm 

Salgın 

Zamanı 

1918-1919 

İspanyol 

Gribi-H1N1 

Fransa-

ABD 

% 2,5 500 

Milyon-1 

Milyar 

40-50 

Milyon  

1918 Bahar 

1957-1958 

Asya Gribi-

H2N2 

Çin  % 0,2 250 

Milyon- 1 

Milyar  

1-2 

Milyon 

02.1957 

1968-1969 

Hong Kong 

Gribi –H3N2 

Hong Kong, 

Çin 

% 0.2 250 

Milyon- 1 

Milyar 

750 Bin-

1 Milyon  

09.1968 

1997-Kuş 

Gribi H5N1 

Hong Kong, 

Çin 

% 

52.8 

861 455 1997-İlk 

Çeyrek  

2009-Domuz 

Gribi -

H1N1- 

Meksika –

ABD  

% 

0.03 

10 

Milyon-200 

Milyon  

105.700-

395.600 

15.04.2009 

SARS Çin 

(Guandong) 

% 9-

11 

8098-

8422 

774-926 16.11.2002-

07.2003 
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MERS  Suudi 

Arabistan –

Orta Doğu  

% 35 2494 858 2012-4. 

Çeyrek  

Koronavirüs-

COVID 19  

Çin 

(Wuhan) 

%6,2 5.517.034 346.949 8 Aralık 2009 

Kaynak: WHO, CBO (Congressional Budget Office), CIA (Canadian Instituions of 

Actuaries), Worldometers (Aktaran Dündar,2020,843) yararlanılarak 25.05.2020 tarihi 

verileriyle tarafımızca güncellenmiştir. 

 

Sağlık hizmetlerinin etkilerini arttırmak için diğer küresel kamusal malların üretiminin de 

arttırılması gerekir. Örneğin, fakirliğin önlenmesi, gıda güvencesinin sağlanması, temiz suya 

ulaşım imkanlarının artırılması gibi. Sağlık küresel kamusal malı tüm dünyaya dışsallık yaydığı 

gibi genetik nitelik kazanarak nesiller arası etkiler yaratması da söz konusudur. Salgın 

hastalıkların yayılımının önlenmesi en önemli sağlık sorunlarından biridir. Tablo 2’de yer alan 

salgın hastalıkların ve neden oldukları dışsallıkların yanı sıra tarihi süreçte, kolera, veba, sıtma 

salgınları ve cüzzam günümüzde AIDS binlerce insanın ölmesine yol açmıştır. Küresel sağlık 

mal ve hizmetlerinin etkin düzeyde sunulamaması, yakın geçmişte ortaya çıkan salgınlara 

neden olmuştır. Örneğin 1991 yılında Peru’da kolera, 1994 yılında Hindistan ve 1995 yılında 

Şili’de veba, 1996 yılında Zaire ve Gabon’da ebola, Afrika’da Malarya, 1998 yılında Hong 

Kong ve Çin’de Asya gribi gibi. Diğer yandan tüberküloz ile birlikte ölüm oranlarının artmasına 

neden olan AIDS, 2000’li yılların başında Sahra altı Afrika başta olmak üzere 14 milyon insanın 

ölümüne yol açan bir hastalıktır. Dünya genelinde tüberkülozdan ölüm oranı son beş yıl 

ortalaması alındığında, 100.000 kişide 37, tüberkülozun yayılma oranı ise her 100.000 kişide 

345’dir. Tüberküloz vakalarının çoğu Rusya, Ukrayna, Azerbaycan başta olmak üzere Doğu 

Avrupa ülkelerinde görülmekte, Londra ise en çok tüberküloz hastası bulunan Batı Avrupa 

başkentleri arasında yer almaktadır. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan bir başka hastalık 

ise sıtma olarak bilinen malaryadır. BM Afrika’da yoğun çalışmaları sonucunda 2000 yılında 

dünya genelinde 985 bin olan hastalıktan ölüm sayısı 2009 yılında 781 bin’e düşmüştür. 

Salgınların bir çoğunun kötü çevre şartlarının da etkisi ile az gelişmiş ülkelerde ortaya çıkıp 

diğer ülkelere yayıldığı gözlenmektedir. Bu nedenle salgın hastalıkların neden olduğu negatif 

dışsallıkların azaltılması için uluslararası ölçekte çözüm aranması ve kaynak tahsisi 

gerekmektedir (Mutlu, 2006,58, WB, 2001: 3 WHO, Global Tuberculosis Control 2011, 

BM,2011,4, Aktaran, Yılmaz ve Yaraşır, 2011,14).  

Salgın Hastalıklar ve Ekonomik Etkileri 

Salgın bir hastalığın ekonomi üzerinde talep ve arz yönlü etkileri söz konusu 

olabilmektedir. Toplu taşıma, turizm, perakende satışlar, sigorta endüstrisi, oteller ve 

restoranlar gibi bireylerin daha çok yüz yüze etkileşimlerinin olduğu hizmet sektörlerinde talep 

düşüşlerine neden olabilmektedir. Sağlık hizmetlerine olan talepteki artış kapasite yoğunluğuna 

neden olabilecektir. Salgın, tüketici alışkanlıklarının ve toplam tüketimin düşmesine neden 

olarak ekonomik etkiler doğurabilecektir. Dünya ticaretinin daralmasıyla piyasalar belirsizlik 

ortamına tepki vererek yatırım güvencesini olumsuz etkileyebilecektir. İşgücü verimliliği ve 

büyüklüğünde gözlenen bozulma, maliyetlerin artmasına neden olarak arz şoku 

yaratabilecektir. Diğer yandan, özellikle finans, bilgi teknolojisi gibi hizmet endüstrilerinde 

faaliyette bulunan bazı şirketlerin, teknolojideki gelişmeler sayesinde çalışanlarının evden 

çalışmasına izin verilerek çalışma koşullarında değişiklikler gözlenebilmektedir. Salgının 
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başlamasını önleme, salgını başladığında kontrol altına alma ve toplumun sağlığı 

üzerindeki zararlı etkilerini hafifletme çabaları ekonomik etkilerinin azaltılması bakımından 

hükümetlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Karantina tedbirleri, ticaret, seyahat ve 

turizmde düşüşlere neden olacaktır. Küreselleşme dinamiklari bağlamında modern üretim 

süreçleri ulusal ve uluslararası düzeyde önemli düzeyde bozulmalara maruz kalabilecektir. 

Salgın bir hastalığın uzun dönemde en önemli ekonomik etkisi işgücü üzerinde gözlenmektedir 

(Dündar,2020,844). 

Küreselleşme nedeniyle toplum sağlığını etkileyen konulardan biri de, gıda güvencesinde 

yaşanan kötüleşmedir. Ülkelerin hızlı büyüme oranlarına bağlı artan gıda talepleri, gıda 

yardımlarının yetersiz olması, yoksul ülkelerde gözlenen döviz kıtlığı sebebiyle ithalat 

olanaklarının olmaması gıda kıtlığı ve sağlık sorunlarına neden olmaktadır.  Temiz su 

kaynaklarının azalması, su savaşlarına yol açması, kirli hava nedeniyle bulaşıcı hastalıkların 

artışı, sera gazı miktarındaki artış ve ozon tabakasındaki incelmenin kanser vb. hastalıkların 

artışında rol oynaması gibi küreselleşmeye bağlı küresel ortak malların kötü kullanımı olumsuz 

dışsallıkların yaşanmasına neden olmaktadır. Küreselleşme ile gelişen teknolojik yenilikler 

patent koruması nedeniyle ciddi gelir düzeyi düşük ülkelerin bu ilaçlardan yararlanmaları 

konusunda ciddi engel oluşturmakta ve sağlıklarını tehdit etmektedir. Diğer yandan zararlı ve 

bağımlılık yaratan maddelerin satışı için iletim araçları ve medyanın aktif olarak kullamı 

küresel pazarlama stratejilerinin tüm dünyada yaygınlık kazanması küresel sağlığa zarar 

vermektedir (Arslan 2007: 56-57). 

Çin'in merkezindeki 11 milyon nüfuslu bir şehir olan Wuhan'da Aralık 2019’tarihinde 

ortaya çıkan viral pnömoni vakaları 2003 yılında Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) 

salgınına neden olan virüsle genetik olarak yakından ilişkili olduğu için yeni bir Koronavirüs 

(yakın zamanda Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) olarak 

tanımlanmış ve koronavirüs ailesinin en son üyesi olarak kabul edilmiştir. Yayılma hızı, etki 

alanı ve uzun süren kuluçka dönemi (2-4 gün) dikkate alındığında bu yeni virüsün insanlar 

arasında daha güçlü bulaşma riski taşıdığı ve pandemiye neden olma olasılığı gözlenmektedir. 

Virüsün merkezi ilk aylarda Çinken kısa zamanda başta İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, 

İngiltere gibi Avrupa ülkeleri ve ABD’yi etkisi altına alarak vaka sayılarında şiddetli artışlar 

gözlenmiştir. DSÖ, 30 Ocak'ta ‘Uluslararası Endişeler için Halk Sağlığı Acil Durumu’ ilan 

etmiş ve salgını olağanüstü bir halk sağlığı riski olarak kabul etme konusunda küresel bir fikir 

birliğine vararak, 11.03.2020 tarihinde virüsün yayılma hızı ve ciddiyeti gözönünde 

bulundurularak pandemi ilan etmiştir (Dünya Sağlık Örgütü [WHO], 2020, Dündar,2020,842-

843). 

2 Mart 2020'de yayınlanan OECD raporuna göre, daha önce öngörülen %2, 9’luk büyüme 

oranı revize edilerek dünyadaki GSYİH büyüme oranı % 2,4'nın altına düşeceği tahmin 

edilmektedir. Küresel sağlık krizinin neden olduğu ekonomik yavaşlamanın bir sonucu olarak 

en kötü senaryoda, GSYİH büyüme oranı % 1,5'e düşmesi beklenmektedir2. Önceki krizlerin 

tarımsal üretim, ticaret ve fiyat dalgalanmaları üzerinde önemli olumsuz etkileri olmakla 

birlikte, COVID-19 salgınının küresel ölçekte eşi görülmemiş olması ve durumun pek çok 

bilinmeyenle birlikte hızla değişmesi endişe verici bir unsurdur. Acil sağlık sorunlarının 

ötesinde, kısa, orta ve uzun vadeli etkiler beklenmektedir. COVID-19'un hem doğrudan hem de 

dolaylı etkileri söz konusudur. Nihai sonuçlar, toplumların ülkelerin ve bölgelerin mevcut 

durumlarına ve bunların şoklara karşı dirençlerine bağlı olarak değişim gösterebilecektirDiğer 

yandan en yoksul ve en savunmasız nüfusun iş ve gelir kaybı, gıda fiyatlarındaki artış ve 

 
2 Bu tahminler, COVID-19'un AB ve ABD'de yayılması ve borsalarda ve petrol piyasalarında son günlerde görülen 
keskin düşüşler öncesinde daha yeni gelişmelerden önce yapılmıştır. 
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istikrarsızlık ile başa çıkabilme konusunda da zorlayıcı bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır (CFS,2020,2).  

 

 

Sonuç 

Küresel kamusal mallar, dünyadaki tüm birey ler ve gelecek nesiller tarafından elde 

edilebilen, ortak fayda(veya zarar) yayan, tüketimlerinde kısıtlamanın ve rekabetin 

bulunmadığı ve finansmanın küresel olarak sağlandığı mallar olarak tanımlana bilir. Atmosfer, 

su kaynakları, insan hakları, ekonomik istikrar, güvenlik, sağlık, bilgi, çevre vs. küresel 

kamusal mallar arasında yer almaktadır.  Küreselleşmenin etkisi ele birlikte, sayıları hızla artan 

ve kapsamı genişleyen kamusal mallar, zaman zaman yarı kamusal mal, klüp malı gibi 

özelliklere sahip olsa da yerel, bölgesel ve uluslararası ölçekte etkiler yaratmakta, etkin üretim, 

finansman ve yönetimleri konularında tartışmalara neden olmaktadır. Dışsallıkların uluslararası 

hatta nesiller arası etkileri olması sebebiyle bu mal ve hizmetlerin üretimi konusunda ülkeler 

yetersiz kalmaktadır. Sorunun çözümü için uluslararası düzeyde işbirliğine gidilmesi 

gerekmektedir. Ancak, ülkeler, farklı gelişme düzeylerine sahip olmaları, iktisadi, sosyal, 

kültürel ve siyasal yapılarının farklı olması nedeniyle sorunlara bakış açıları değişiklik 

göstermektedir. 

Sağlık alanında, bulaşıcı hastalıkların yayılması en önemli küresel, bölgesel ve yerel kamu  

malı olarak görülmektedir. Dünyanın her hangi bir şehrinde meydana gelen yerel ölçekli bir 

sağlık sorunu tüm yer küreyi etkisi altına alabilmektedir.  Sağlık ve çevre küresel malları ile 

ilgili olarak ülkelerin farklı yaklaşımları, bu malların üretimi ile ilgili maliyetleri kimin 

üstleneceği sorusunu da beraberinde getirmektedir. Maliyetlerin üstlenilmesinde, tercihlerin 

açıklanmasında dışlanamama, bedavacılık sorunu önem taşımaktadır. Bu durumda, küresel 

malların sağlanmasında uluslararası kuruluşlara önemli roller düşmektedir.  Ancak, bu 

kuruluşların yaptırım gücü söz konusu olmadığından, finansman konusundaki problemler 

devam etmekte, gönüllü katılımların rolü artmaktadır. Yeterli kaynak ayrılmaması halinde 

sağlık küresel malı, dünyanın tümünde etkili olabilen negatif dışsallıklara neden olabilmektedir. 

Gelişmiş ve gelişmekte ülke ayrımı olmaksızın sağlık sorunları tüm ülkeleri etkileyebilmekte 

ve ekonomik maliyetler ortaya çıkabilmektedir. 

Dünyada sağlık ve sağlık hizmetleri alanında faaliyette bulunan pek çok uluslararası, 

bölgesel, yerel ve sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Küresel nitelikli uluslararası sağlık 

arasında WHO, FAO, OECD ve bu örgütlere bağlı pek çok kuruluş yer almaktadır. Bu 

kuruluşların az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri tehdit eden birçok hastalıkla mücadele için 

faaliyette bulunarak yardım sağlamaktadırlar. Bu kuruluşlar, ciddi imkanlara sahip olmakla 

birlikte uluslararası sağlık sorunlarına karşın yeter düzeyde çözüm getirme konusunda yeterli 

olamayabilmektedirler. Özellikle bu kuruluşların ortak kararların uyumunu sağlaması, denetim 

ve yaptırım güçlerinin artıtılması, kaynak kısıtının arttırılması sorunun çözümünde etkin rol 

oynayabilmektedir. Bu sebeple, küresel sağlık hizmetlerinin finansmanında gönüllü finansman 

katkısının önemli bir payı söz konusudur.  giderek artmaktadır. Diğer yandan sağlık 

hizmetlerinin sunumunun ve finansmanının hem kamu hem de özel sektör tarafından 

gerçekleştirilen yarı kamusal mal ve hizmet olma özelliği dikkate alındığında, küresel ölçekte 

sağlık hizmetlerinin farklı bir finansman sistemine sahip olduğu söylenebilir. 

Küresel sağlık ve sağlık hizmetleri sunumunun piyasa ekonomisi şartlarına bağlı 

gerçekleştirildiği durumda küreselleşmenin dünya refahını eşitsiz bir şekilde artırmakta olduğu, 

söylenebilir. Bölgesel ve küresel düzeyde sosyo-ekonomik eşitsizlikler, refah kaybı ve 

yoksulluk sorununu da beraberinde getirmektedir. Dünyada mevcut eşitsizlik, yoksulluk ve 

kalkınma sorunları göz önüne alındığında küresel kamusal malların önemi ve herhangi bir 
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salgın hastalık durumunda dışsallıklarının yönetilmesi gerekliliği önem arz etmektedir. . 

Küresel sağlık ve salgın hastalıklar sorunu, yoksulluğun azaltılmasında ve kalkınmanın 

sağlanmasında en önemli unsurlardan biri olarak küresel kamusal mal olarak anılmaktadır. 

Yurtiçi kamu kaynakları, uluslararası kuruluş, örgüt, ortaklık ve vakıfların yanısıra, sağlık 

sektöründe kapasite artırıcı rol oynayarak kaynakların yönetilmesi, gerek kalkınma gerekse 

bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok önemli rol oynamaktadır. Küresel sağlık özelinde, yoksul 

ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede başarıya ulaşamayan ülkelere yapılan yardımların gelişmiş 

ülke ve uluslararası örgüt ve kuruluşlarca sağlanarak küresel düzeyde refah artışı sağlanmaya 

çalışılmaktadır. 

Aralık 2019 tarihi itibariyle Çin’in Huwan kentinde baş gösteren ve tüm Dünyayı etkisi 

altına alarak ekonomilerin kapanmasına neden olan Covid 19 salgını küresel ölçekte sağlık ve 

sağlık hizmetlerinin önemine bir kez daha dikkatlerin yoğunlaşmasına neden olmuştur. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık ve sağlık hizmetleri sunumu ve finansmanında 

göstermiş oldukları farklılıklar pandemi ile mücadele yöntemlerinin de belirleyici unsuru olarak 

dikkat çekmektedir. Aynı zamanda tam kamusal mal ve hizmet niteliğine sahip savunma adalet, 

güvenlik, gibi hizmetlerin yanı sıra ülkelerin bütçelerinde sağlık harcamalarına ayırmış 

oldukları kaynak miktarının da bir kez daha piyasa ekonomisi koşullarından bağımsız 

belirlenmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.  
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ÖZET 

Bu çalışma, Dünya Bankası’nın Dünya Kalkınma Göstergeleri tanımı çerçevesinde 2000-2017 

dönem aralığı için üst ve alt-orta gelir seviyesindeki 47 gelişmekte olan ülkede bir yarı kamusal 

mal ve hizmet olarak kamu kesimi sağlık harcamalarının makro düzlemdeki belirleyicilerini 

tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bilindiği üzere, sağlık harcamaları bir ülkede beşeri sermayenin 

kalitesini eğitim ile birlikte artıran en önemli unsurdur. Günümüzde ülkelerin önemli bir 

kısmında söz konusu hizmet, büyük ölçekte,  devletler tarafından ifa edilmeye devam 

etmektedir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yüksek teknolojik maliyetleri de içermesi 

nedeniyle gerekli düzeylerde sağlanamadığına şahit olunan sağlık harcamaları, devletin devlet 

olma vasfı sonucu üstlenmesi gereği yanı sıra bilim çevrelerince kamusal yarar sağlaması 

yönüyle de sık sık vurgulanmaktadır. Eğitilmiş üretici gücünü, istihdamı koruyan ve 

sürdürülebilir olmasını sağlayan bu harcamalar, zamanın ruhuna göre değişmekle birlikte, 

sosyal devlet anlayışı çerçevesinde ele alınmaya devam etmektedir. Gerek koruyucu gerekse de 

tedavi edici yönüyle özellikle içinde bulunduğumuz küresel salgın döneminde de bu 

harcamaların her alanda tekrar incelenmesi ihtiyacı doğduğu gözlemlenmektedir. Bu çerçevede 

bu çalışma da söz konusu bilim havuzuna katkı yapmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmada, 

panel veri analizinin statik ve dinamik yöntemlerinden yararlanılan istatistiksel 

değerlendirmelerde, sağlık harcamalarını açıklayıcı değişkenler olarak; gayrisafi yurtiçi hâsıla 

hâsıladaki yıllık değişim, dışa açıklık seviyesi, enflasyon, sabit sermaye oluşumu, doğrudan 

yabancı yatırımlar ve demografik kontrol değişkeni olarak şehirleşme düzeyini gösteren kentsel 

nüfus değişimleri kullanılmıştır. İlgili ülkeler için tekrarlanarak yapılan söz konusu ampirik 

sınamalarda, gayrisafi yurtiçi hâsıla yüzde değişimlerinin ve enflasyon düzeylerinin kamu 

sağlık harcamalarını negatif; gayri safi sabit sermaye oluşum yüzdelerinin ise pozitif yönde ve 

tutarlı biçimde etkilediği, bu çerçevede açıklayıcı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.  
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Anahtar Kelimeler: Sağlık Harcamaları, Gelişmekte Olan Ülkeler, Ekonomik Büyüme, 

Maliye, Panel Veri Analizi.  

GİRİŞ 

Günümüzde hızla artan nüfus ve buna bağlı olarak hızla artan sağlık harcamaları gerek 

hanehalkları gerekse de devletler için önemli külfetler yaratabilmektedir. Bir yandan ülkelerin 

iktisadi kalkınma ve büyüme hedeflerinin (ve istihdam politikalarının) olmazsa olmazı olan 

diğer taraftan, insanca yaşam kalitesinin bir göstergesi olan bu harcamalar, özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde büyük ölçüde devletler tarafından yapılmaya devam etmektedir. 

1948 yılında yayınlanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile temel bir hak olarak kabul 

edilen sağlık, iktisadi ve mali kararları belirleyen önemli bir politika konusudur. Sağlık 

hizmetlerinin sunumu için yapılan sağlık harcamaları ile makro düzeyde halk sağlığı, refahı ve 

kalkınma; mikro düzeyde ise beşeri sermaye arzının verimliğinin arttırılması ve sürdürebilirliği 

sağlanmaktadır. Tüm bu bilinenlere karşın, mali yazında gelişmiş ülkelere dair çok sayıda 

araştırma olmakla birlikte gelişmekte olan ülkelere dair çalışmalar halen sınırlı düzeydedir. 

Özellikle Keynesyen reformist yaklaşımın kapitalizm içerisinde neden olduğu değişim 

ve İkinci Dünya Savaşı sonrası dünyada egemenlik kazanan sosyal devlet anlayışı ile yeryüzü 

üzerinde kişi başı sağlık harcamaları uzunca bir süre yüzde düzeyinde artış eğilimi göstermiştir. 

Bu artışın belirleyicilerinin ülkeden ülkeye farklılıklar gösterdiği düşünülebilir. Elbette 

savaşlardan yatırımlara, dışa açıklık seviyelerinden uluslararası sermayeye, büyüme 

seviyelerinden kentleşmeye çok yönlü bir bakış açısı gerektirmesine karşın, sahip olunan 

bilgiyle sınırlı bir biçimde de olsa bu değişkenlerin sosyoekonomik analiz açısından birlikte ele 

alınması gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada, yukarıda çerçevesi çizilen doğrultuda, ilk bölümde kamu kesimi sağlık 

harcamalarına dair teorik altyapı ve literatürdeki çalışmalar irdelenecek; ikinci bölümde 

ampirik uygulama için kullanılacak veri seti ve metodoloji izah edilmeye çalışılacak; üçüncü 

bölümde ise sonuç bulguları ve tartışmaları yapılacaktır. Nihayetinde, sonuç kısmında ise 

yazarlarca tespit edilen değerlendirme ve önerilere yer verilecektir.  

1. TEORİK ALTYAPI VE LİTERATÜR TARAMASI 

Sağlık harcamaları ülkelerin kalkınma sürecinde önemli bir rol oynar. Bu harcamalar, 

kamu maliyesi alanında eğitim harcamaları ile birlikte pozitif dışsallığa sahip yarı kamusal 

mallar olarak nitelendirilmekte ve beşeri sermaye stokunu geliştirmek için yapılan harcamalar 

olduğundan kalkınma carisi olarak kabul edilmektedir. Nitekim bu harcamalar, işgücü 
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verimliliğini ve üretken sermaye kapasitesini arttırmaktadır.  

Sağlık harcamalarının söz konusu etkisi, literatürde “Sağlığa Dayalı Büyüme Hipotezi” 

olarak adlandırmaktadır. Sağlığa dayalı büyümede; sağlıklı bir nüfusun toplam faktör 

verimliliğini arttırdığı ve bu nüfusun uzun süre çalışacağı, daha üretken olabileceği, daha fazla 

ücret kazanacağı, daha yüksek öğrenme yeteneklerine sahip olduğu ve genel olarak işgücü 

verimliliğini arttığı belirtilmektedir (Atilgan vd., 2016). 

Bu hipotez Mushkin (1962) tarafından beşeri sermaye birikimini sağlık hizmetlerinden 

yararlanarak açıklanmaktadır. Barro’nun (1996) değerlendirmelerinde sağlık beşeri sermayenin 

bir belirleyicisi olarak görülmektedir. Grossman (1972), Bloom ve Canning (2000) sağlığın, 

bireylerin bilgiyi öğrenme sürecini etkinleştirdiğini ve daha yüksek düzeyde verimlilik elde 

edildiğini açıklamışlardır (Çetin ve Ecevit, 2016).  

Yang (2019), gelişmekte olan ülkelerde ulusal sağlık harcamaları ile farklı beşeri 

sermaye seviyeleri altında ekonomik büyüme ilişkisini ampirik olarak test etmiştir. Beşeri 

sermaye düzeyi düşük olduğunda, sağlık harcamaları ekonomik büyüme ile önemli ölçüde 

negatif ilişkilidir. Dahası, gelişmekte olan ülkelerdeki beşeri sermaye artışının, sağlık 

harcamalarının ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkisini azalttığını ve pozitif etkinin 

önemli ölçüde arttığını göstermiştir. 

Sağlık hizmetinin devlet tarafından sunulmasının sosyal devlet ilkesinin ve fırsat 

eşitliğinin bir gereği olmasının; piyasa başarısızlıkları, dışsallıklar, ahlaki riziko ve ters seçiş 

gibi gerekçelere dayanmasının (Alp, 2008: 125-126) yanı sıra sağlık harcamalarının kalkınma 

sürecindeki işgücü arzının devamlılığı ve sürekliliğinden doğan bu gereksinim hizmet 

sunumunda kamusal finansmanın seviyesini yukarı taşımıştır. 
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Grafik 1: Yıllara Göre 47 Ülkedeki Toplam Kamu Sağlık Harcamalarının GSYİH’e Oranı, 2000-2017, 

(%). 

 
Kaynak: “Dünya Kalkınma Göstergeleri”, (WDI) Database, http://data.worldbank.org 

Günümüze baktığımızda kamu sağlık harcamalarının artış eğiliminde olduğu 

görülmektedir. Grafik 1’de her bir yıl için, çalışmada ekonometrik analiz için yararlanılan 47 

ülkenin toplam sağlık harcamalarının milli gelir içerisindeki oranı alınmıştır. 2000 yılında bu 

oran %2,30 iken, 2017 yılına gelindiğinde %2,98’e ulaşmıştır. Bu artışta sağlık hizmeti 

talebinin sürekli olması, nüfus artışı, küresel kriz sonrası artan refah harcamaları gibi 

değişkenler etkili olabilir. 2000-2017 dönemi için ortalama kamu sağlık harcaması oranı 

%2,69’dur. 

Grafik 2: Yıllara Göre Türkiye’nin Kamu Sağlık Harcamalarının GSYİH’e Oranı, 2000-2017, (%). 

 
Kaynak: “Dünya Kalkınma Göstergeleri”, (WDI) Database, http://data.worldbank.org 

Türkiye’deki durumda ise farklı bir eğilim görülmektedir. Ülkemiz 2003 yılında 

uygulamaya başladığı sağlıkta dönüşüm programıyla; sosyal güvenlik şemsiyesini genişletmiş, 

sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış, acil servis hizmetleri geliştirilmiş, aile 

hekimliği uygulamasını başlatılmış, sağlık yatırımlarını hızlandırılmıştır. Bu uygulamalar 
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sağlık göstergelerini olumlu etkilerken; kamu sağlık harcamaları hızla artmış, sosyal 

güvenlik ve sağlık alanındaki bütçe açıklarının büyümesine neden olmuştur. Bu nedenle 2009 

yılında sağlık hizmetlerinin neredeyse her düzeyi için cepten ödeme esası ve katılım payı 

uygulamasına geçilerek özel kesimin daha fazla katkı sunmasına çalışılmıştır. (Yereli, vd., 

2014: 275).  

Bu durum Grafik 2 üzerinden de görülebilmektedir. 2000 yılında %2,85 oranında 

gerçekleşen kamu sağlık harcaması oranı, 2009 yılına kadar artış eğilimi göstermiştir. 2009 

yılında ilgili dönemin en yüksek kamu harcama oranı %4,45 ile kaydedilmiştir. 2009 yılından 

sonra sağlık hizmetlerinin finansman yapısındaki değişiklik kamu sağlık harcamalarının 

eğilimini aşağıya döndürmüştür. Bu dönem için ortalama kamu harcaması oranı %3,54’tür. 

Türkiye 2010-2017 dönemi için kamu sağlık harcamasının milli gelire oranı ile 47 ülke 

ortalamasının üzerindedir. 

Aşağıda ek olarak Türkiye, çalışmada yararlanılan 47 ülke arasında yer alan G-20 üyesi 

ülkelerle karşılaştırılmıştır. Grafik 3’te 2000-2017 yılları arasında dönemde ortalama olarak 

gerçekleştirdikleri kamu sağlık harcaması/GSYİH oranları verilmiştir. 

Grafik 3: Seçilmiş G-20 Ülkelerinin Kamu Sağlık Harcaması/GSYİH, 2000-2017 Dönem Ortalaması, (%). 

 
Kaynak: “Dünya Kalkınma Göstergeleri”, (WDI) Database, http://data.worldbank.org 

Grafik 3’e göre, ilgili ülkelerden en fazla sağlık harcaması oranını %5,14 ile Arjantin 

kaydetmiştir. Arjantin’i sırasıyla birbirine yakın oranlarla Brezilya, Türkiye, Güney Afrika 

takip etmektedir. En az harcama oranı ise %0,91 ile Endonezya’ya aittir. Bu bağlamda 

Türkiye’nin G-20 ülkeleri içerisinde gerçekleştirdiği kamu harcamasının görece olumlu olduğu 

ifade edilebilir. Ülkemizin, hem dünya ortalaması ile hem de G-20 ülkeleri ile 

karşılaştırıldığında harcama oranlarının ve harcama trendinin farklılaştığı görülmektedir. 

Ampirik literatür, sağlık harcamalarının ülkeler düzeyinde farklılaşmasının gerekçesini 

ülkelerin sağlık harcama düzeylerini etkileyen ekonomik, sosyal, çevresel ve sağlık faktörlerine 
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dayandırmaktadır. Bunlar içerisinde direkt olarak harcama düzeyini etkilediği için 

ekonomik faktörlerin önemi özellikle vurgulanmaktadır (Taşkaya ve Demirkıran, 2016: 126). 

Çalışmalar, sağlık harcamaları ve ekonomi ilişkisini özellikle büyüme üzerindeki etkisi 

ve sağlık harcamalarının belirleyicileri bağlamında incelemektedir. Birçok çalışma - Newhouse 

(1977), Leu (1986), Parkin vd. (1987), Gerdtham (1992), Hansen ve King (1996), Barros 

(1998), Roberts (1999) ve Narayan (2009)- ülkeler arasındaki kişi başına sağlık 

harcamalarındaki bir değişimin önemli bir kısmının kişi başına GSYİH'deki farklılıklar ile 

açıklanabileceğini göstermiştir. 

Abbas ve Hiemenz (2013), Pakistan’da kamu sağlık harcamalarının belirleyicilerini 

araştırdıkları çalışmalarında, 1972'den 2009'a kadar yıllık zaman serisi verileri ile birim kök ve 

Johansen eşbütünleşme yöntemlerini kullanmıştır. Çalışma sonucunda kamu sağlık 

harcamalarının gelir esnekliği (0,26), kentleşme ve işsizlik değişkenlerinin ise esneklik 

değerleri sırasıyla ise (-1,33) ve (-0,37)’dir. Buna göre Pakistan'da kamu sağlık hizmetlerinin 

bir zorunluluk olduğu, kentleşmenin ve işsizliğin kamu sağlık harcamalarını ters yönde 

etkilediğini belirtilmiştir. 

Nagel vd. (2015), 1980 ve 2011 yılları arasında 179 ülkeye yönelik panel verilerini 

kullanarak doğrudan yabancı yatırımların (DYY) halk sağlığı üzerindeki etkisini 

araştırmışlardır. Çalışmaya göre, DYY ile sağlık arasındaki ilişki gelir seviyesine bağlı olarak 

doğrusal değildir. Kişi başına gelirin düşük düzeyinde DYY’nin sağlık üzerinde olumlu bir 

etkisi bulunmaktadır. Ancak gelir arttıkça olumlu etki azalmaktadır. Daha yüksek gelir 

düzeyinde ise bu etkinin negatife döndüğünü ifade etmişlerdir. 

Novignon ve Atakorah (2016), 42 Sahra Altı Afrika ülkesi için uluslararası ticaret 

açıklığı, halk sağlığı ve sağlık finansmanı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Yaptıkları panel 

veri analizinde 1995-2013 dönemi için sabit etki, rassal etki ve GMM yöntemini 

kullanmışlardır. Çalışmanın bulgularına göre uluslararası ticaret açıklığı; yaşam beklentisi ile 

pozitif ve anlamlı ilişkili, bebek ve 5 yaş altı çocuk ölüm oranı arasında negatif ve anlamlı 

ilişkilidir. Ticaret açıklığı ve sağlık finansmanı arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.  

Taşkaya vd. (2016), 1975-2019 dönemi için Granger yöntemi ile yaptıkları analizde 

sağlık harcamasının GSMH içindeki payı ile enflasyon ve kişi başına düşen GSMH arasındaki 

ilişki araştırmışlardır. Kişi başına düşen GSMH’nin, sağlık harcamasının GSMH içerisindeki 

payı üzerinde etkisi olmadığı, enflasyonun sadece milli geliri etkilediğini ifade etmişlerdir. 

Atilgan vd. (2016) ise Türkiye için ekonomik büyüme ile sağlık harcamaları arasındaki 
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ilişkiyi 1975-2013 dönemi için sınır testi yaklaşımı, ARDL ve Kalman filtre modellemesi 

aracılığıyla incelemişlerdir. Sonuç olarak kişi başına düşen sağlık harcamalarındaki %1'lik bir 

artışın, kişi başına gayri safi yurtiçi hasılada %0,434'lük bir artışa yol açacağını göstermişlerdir. 

Artan vd. (2017),  BRICS ülkelerinde kamu sağlık harcamalarının etkinliği belirleyen 

faktörleri 2000-2013 dönemi için incelemişlerdir. Harcamalarının etkinliğini belirlemek üzere 

öncelikle Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmış, ardından ekonomik ve kurumsal faktörler 

Logit ve Tobit regresyon modelleri ile araştırılmıştır. BRICS ülkelerinde işsizlik oranı, 

enflasyon oranı ve yolsuzluk düzeyindeki bir artışın kamu sağlık harcamalarının etkinliğini 

negatif etkilediğini tespit etmişlerdir. Gayri safi sermaye oluşumu ise kamu sağlık 

harcamalarının etkinliğini pozitif olarak etkilerken; GSYİH büyüme oranı ile kamu sağlık 

harcamaları etkinliği arasında bir ilişki bulunamamıştır.  

Uslu (2018), panel veri analiziyle 1995-2017 dönemi için 36 OECD ülkesinin sağlık 

harcamalarının büyüme üzerindeki etkisini incelemiştir. Kısa dönemde kişi başına düşen sağlık 

harcaması ve sermaye stokundaki artışlar, kişi başına düşen milli geliri arttırmaktadır. Uzun 

dönemde kişi başına düşen milli geliri; kişi başına düşen sağlık harcamalarındaki %1’lik artışın 

%0,26, işgücü başına düşen sabit sermaye stokundaki %1’lik artışın ise %0,31 oranında 

arttırdığı tespit edilmiştir. Seriler arasındaki panel nedensellik testi ile OECD ülkelerinde sağlık 

harcamaları, ekonomik büyüme ve sabit sermaye stoku arasında, çok güçlü, karşılıklı 

nedensellik ilişkilerinin olduğu ifade edilmiştir. 

2. VERİ SETİ, MODEL VE YÖNTEM 

Analizlerde uluslararası kabul gören kuruluşların resmi internet sayfaları üzerinden 

derlenen veriler aracılığıyla panel veri tahminleri gerçekleştirilmiştir. Statik modelde; havuz, 

sabit ve rassal etki yöntemlerine başvurulmuş; dinamik modellemelerde ise Arellano-Bond ve 

Arellano-Bover/Blundell-Bond (GMM) tahmincilerinden yararlanılmıştır.3 Çalışmada, Türkiye 

ile birlikte 47 üst ve alt orta-gelirli ülke yer almaktadır. Bu ülkeler Tablo 1’de sunulmuştur. 

Diğer taraftan, analizlerde dengeli panel kullanılacağı için ülke verileri 2000-2017 dönem 

aralığı için eksiksiz olarak elde edilmiştir.4 

 
3 Havuz yöntemi yanı sıra statik ve dinamik sınamaların gerçekleştirilmesinin gerekçesi, çalışma zaman aralığının 
hem mikro panellerde benimsenen ülke genişlik bandının üst sınırlarında oluşu hem de makro panellerdeki yıl 
aralığının arzulananın altında oluşudur. İki koşulu da bütüncül olarak yerine getirmeyen veri setlerinde her iki tür 
sınamanın da yapılarak politika üretmenin anlamlı olacağı değerlendirilmektedir (Daha fazla bilgi için bkz. 
Eberhardt, 2011: 7). 
4 Çalışmada, değişkenler ise büyük ölçüde önceki bölümlerde değinilen değişkenler ile Xu, Saksena & Holly (2011: 
5-7)’nin çalışması üzerinden ancak sınırlı da kalınmayarak bütüncül bir hale getirilmiştir. 
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Tablo 1: Analizde Yer Alan Gelişmekte Olan Ülkeler 

Arnavutluk Gabon Moğolistan 

Arjantin Gana Moldova 

Azerbaycan Guatemala Namibya 

Bangladeş Güney Afrika Nijerya 

Beyaz Rusya Gürcistan Özbekistan 

Bolivya Honduras Pakistan 

Brezilya İran Paraguay 

Bulgaristan Kamerun Peru 

Cezayir Kazakistan Romanya 

Dominik Cum. Kenya Tayland 

Ekvador Kırgızistan Tunus 

El Salvador Kolombiya Türkiye 

Endonezya Kuzey Makedonya Ukrayna 

Ermenistan Lübnan Ürdün 

Fas Malezya Vietnam 

Filipinler Meksika  

 

Araştırmada incelenecek ülkelere ait veri seti Dünya Bankası (Dünya Kalkınma 

Göstergeleri-World Development Indicators) resmi internet sayfası üzerinden konsolide 

edilmiş ve yazar tarafından derlenmiştir. Bu noktada belirtmek gerekir ki, deneysel analizlerde 

bazı gelişmekte olan ülkeler iktisadi ölçek küçüklüğü, veri noksanlığı gibi nedenlerle bazıları 

ise fiziki küçüklük, nüfus veya tam aksine büyüklük gibi gerekçelerle analiz dışı bırakılmıştır. 

Öte yandan, modellemeler vasıtasıyla başta gayrisafi yurtiçi hâsıla, enflasyon ve gayrisafi sabit 

sermaye oluşumunun dışa açık bu ekonomilerde kamu politikaları üzerindeki etkisine dair 

nüvelere de ulaşılabileceği değerlendirilmektedir. Benzer araştırmalarda sıklıkla kullanılan bu 

temel değişkenlerin analiziyle ulaşılacak ampirik bulguların politika yapıcılar, bürokratlar ve 

akademisyenler açısından yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Ekonometrik modellerin 

kuramsal çözümlemesi Tablo 2’nin devamında sırasıyla sunulmaktadır. 

Tablo 2: Verinin Tanımlanması 

DEĞİŞKEN TANIMI KAYNAK 

SGLKGSYH Kamu Sağlık Harcamaları/GSYİH   

 

 

 

World Bank, WDI 

GSYHBUY Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla Büyüme Oranı  

DSACKLK İhracat ve İthalat Toplamı/ GSYİH 

ENF Yıllık Enflasyon Yüzde Değişim 

(TÜFE) 

SABSER Gayri Safi Sabit Sermaye 
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Oluşumu/GSYİH 

DYY Doğrudan Yabancı Yatırımlar/GSYİH 

KNTNFSBUY Kentsel Nüfus Yıllık Değişim Oranı 

 

Orta gelir seviyesindeki ülkelerle söz konusu analiz gerçekleştirilirken panel veri analiz 

yöntemlerinden yararlanılacaktır. Bilindiği üzere bu analizler, ekonomik ilişkilerin tahmin 

edilmesi amacıyla zaman boyutuna ait kesit verilerinin kullanılması olarak tanımlanmakta 

(Greene, 2003: 612); hanehalkları, çalışanlar, firmalar, ülkeler ve benzer kesit gözlemlerinin 

belirli zaman aralığı için bir araya getirilmesinden oluşmaktadır (Arellano, 2003: 1; Baltagi, 

2013: 1). Çalışmada değişkenlerin etkileşiminin analizine havuz yöntemiyle (pooled OLS) 

başlanılmakta; sabit ve rassal etkiler (fixed – random effects) modellerinin karşılaştırılmasıyla 

analiz nihayetlendirilmektedir. Havuz yöntemi zamana bağlı mali ve iktisadi faktörleri, sabit 

etkiler ile rassal etkiler modelleri ise hangi modelin gelişim açısından istatistiksel olarak 

açıklayıcı olduğunu göstermektedir. Son olarak, Hausman (1978) testi ile χ² değerinin sıfıra 

yakın olduğu model yorum için tercih edilmektedir (Asteriou ve Hall, 2007: 346-349; Esener, 

2013: 162-166). Diğer taraftan, ülkelerin iktisadi yapı ve coğrafya gibi niteliksel farklılıkları ve 

zamana bağlı farklılaşmaların da hesaba katılabilmesi için dinamik sınamanın modele 

eklenmesinin anlamlı olacağı değerlendirilmiştir.5 Böylelikle daha tutarlı istatistiksel sonuçlara 

ulaşılabilmesi mümkün olacaktır (Esener ve İpek, 2015; Esener, 2016). Dolayısıyla, çalışmada 

kullanılan panel veri modelleri “n” sayıda ekonomik birim ve her birime ait “t” sayıda gözlem 

bulunduğunu varsaymaktadır ve bu durum havuz yöntemine esas alınan regresyon modelinde 

şu şekilde gösterilmektedir (Bkz.; Esener vd., 2017: 374-376; Esener ve İpek, 2018: 23-26): 

ititiit ++= '                                      (1) 

Modeli genelleştirecek iki temel çerçeve vardır. İlki, regresyon modelinde bir gruba özgü 

sabit terim olarak 
i ’yi ele alan sabit etkisidir. Diğeri ise karışık bir grubun 

i olarak alındığı 

rastlantı etkisidir. Bu 
it ’nin her grup için kabul edilmesine benzemekle birlikte burada benzer 

her seferde tek başına bir çekim yapılarak regresyona dâhil edilmektedir (Asteriou ve Hall, 

2007: 344-345; Wooldridge, 2002: 196-178). Bu modelin (Brooks, 2008: 490-491); 

 
ititititititit exxy +++= 33221                        (2) 

  İ = 1,....,N   ve t = 1,.....,T 

 
5 Yıl boyutu görece kısa, ülke sayısı ise fazla olan çalışmalarda alternatif olarak dinamik modellemeler 
önerilmektedir. Bu metotlar, gecikmeli değişkenin yarattığı fark değişimlerini de modelin spesifikasyonu içerisine 
katmaktadır. Fark sonucu ortaya çıkacak artık içerisindeki olası korelasyonun önüne geçilecek; içsel gecikmeler 
kavranarak muhtemel sorunlar bertaraf edilebilecektir (Dunne vd., 2004: 129). 
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11  =it
 ; 

22  =it
 ; 

33  =it
  

olduğu varsayılmaktadır. Burada sadece sabit parametre değişmektedir, farklılık sabit terimin 

zamana göre değil kesit bazındadır. Hem kesit hem zaman boyutu dikkate alındığında model 

aşağıdaki gibidir: 

eXxy SNji ++= 11
                       (3) 

Yukarıda farklı birimler için farklı sabitler bulunmaktadır. Eğer birimler rassal olarak 

veya birim ana kütlesinden temsilci (tesadüfi) olarak alınmışsa tercih rassal etkiler modelinden 

yana olacaktır. Böylece 2 no’lu denklemdeki 
i1  rassal değişken olarak ele alınıp;  

ii  += 11                         (4) 

şeklinde modellenebilir. 4 no’lu denklemdeki parametre dönüşüm modeli 2 no’lu denklemde 

yerine konduğunda; 

 itititiit exxY ++++= 33221 )(                      (5a) 

 )(
2

1 iitkit

K

k

kit exY  +++= 
=

                   (5b) 

eşitlikleri elde edilir. 5b’deki ifadede; 
ite tüm hataları, 

i ise spesifik hataları göstermekte, ikisi 

birlikte hata bileşen ifadesini oluşturmaktadır (Hayashi, 2000: 334-335; Wooldridge, 2002: 

251-289). Statik analizler ile birlikte, hata terimiyle korelasyonsuz olan, bağımlı değişkenin 

gecikmeli değerinin araç değişken olarak regresyona dâhil edildiği Arellano ve Bond (1991), 

Arellano ve Bover (1995) ile Blundell ve Bond (1998) tarafından önerilen “Genelleştirilmiş 

Momentler Metodu (GMM)” dinamik panel sınaması da yapılacaktır. Bu modelin genel 

formülasyonu da aşağıdaki gibidir: 

1         uit it it i itY Y X  −= + + +
                                        (6) 

Y bağımlı değişkeni, X açıklayıcı değişkenler vektörünü,   birim etkileri ifade 

etmektedir. Bu tahmin yönteminin içsellik problemini önlediği için analize güç katabileceği 

değerlendirilmiştir.  

3. AMPİRİK BULGULAR 

Çalışmanın bu bölümünde kuramsal kısımda değinilen içerik ve teknikler doğrultusunda 

gerçekleştirilen sınamalara dair sonuçlara (statik, dinamik analizler ile konsolide işaret 

değerlendirme tablosu) ve bunlara ait yorumlara yer verilmektedir. Bu çerçevede, Tablo 3’te 

havuz yöntemine ait regresyon sonuçları yer almaktadır.  
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Tablo 3: Havuz Yöntemine Ait Sonuçlar 

Bağımsız değişkenler SGLKGSYH (Bağımlı Değişken) 

GSYHBUY -.0858745*** 

(-6.52) 

DSACKLK .0046802*** 

(3.55) 

ENF .0017325 

(0.55) 

SABSER -.0133709 

(-1.57) 

DYY .0169794 

(1.54) 

KNTNFSBUY -.252083*** 

(-7.04) 

_SBT 3.468521*** 

(16.33) 

F Test (veya Wald χ² ) p değeri 0.0000 

N 846 

Ülke Sayısı 47 

Minimum Gözlem Sayısı 18 
Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerini; _SBT sabit terimi, N gözlem sayısını, 

F ise F-testini (parametrelerin anlamlılık düzeylerini) ve Prob>F değerini göstermektedir. Parantez içerisinde ise t 

ve z istatistikleri yer almaktadır. 

Yukarıdaki tabloya göre, kamu kesimi sağlık harcamalarının üç değişken ile etkileşim 

halinde olduğu görülmektedir. Bunlar; GSYİH değişim değerleri, dışa açıklık seviyeleri ve 

kentsel nüfustaki farklılaşmalardır. Havuz yönteminin sağlam kestirim yöntemiyle kullanıldığı 

analize göre, istatistiksel olarak her üç değişken de en üst anlamlılık seviyesinde sağlık 

harcamalarını etkiler görünmektedir. Özellikle pek çok çalışmada ele alınan ekonomik büyüme 

göstergesiyle olan ilişkinin dikkat çekici olduğu değerlendirilebilir. Çünkü bu ülkelerin önemli 

bir kısmı kalkınma aşamasında ve kimi dönemlerde yüksek büyüme değerlerine sahiptirler. 

Ancak söz konusu değerler sonucu oluşan GSYİH değişimleri -büyük toplamda-, sağlık 

harcamaları üzerinde tam ters yönde etki yaratmış görünmektedir. 

Tablo 4: Sabit ve Rassal Etkiler Analizlerine Ait Sonuçlar 

 

Bağımsız değişkenler 

SGLKGSYH (Bağımlı Değişken) 

Sabit Etkiler Rassal Etkiler 

GSYHBUY -.0183606*** 

(-3.31) 

-.0209673*** 

(-3.71) 

DSACKLK .0001115 

(0.07) 

.0009448 

(0.66) 

ENF -.0070187*** 

(-3.59) 

-.0067988*** 

(-3.42) 

SABSER .0117171** 

(2.38) 

.0108255** 

(2.17) 

DYY -.0031974 -.0025323 
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(-0.63) (-0.49) 

KNTNFSBUY .0327889 

(0.99) 

-.0083405 

(-0.26) 

_SBT 2.494132*** 

(15.97) 

2.544007*** 

(12.43) 

F Test (veya Wald χ² ) p değeri 0.0000 

Hausman Test χ² p değeri 0.0091 

N 846 

Ülke Sayısı 47 

Minimum Gözlem Sayısı 18 
Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerini; _SBT sabit terimi, N gözlem sayısını, 

F ise F-testini (parametrelerin anlamlılık düzeylerini) ve Prob>F değerini göstermektedir. Parantez içerisinde ise t 

ve z istatistikleri yer almaktadır. 

Teori çerçevesinde, sabit ve rassal etki analizleri arasında yorumlama açısından tercih 

edilmesi gereken model (Hausman test sonucu doğrultusunda) sabit etkiler modeli olmuştur. 

Bu modelin analiz çıktılarına göre, test edilen değişkenlerden ekonomik büyümedeki 

değişimleri gösteren GSYHBUY değişkeninin kamu sağlık harcamalarını ters yönde etkilediği 

tespit edilmiştir. Bu durum havuz yöntemindeki sonuçla da tutarlı görünmektedir. Farklı olarak, 

bu analizlerde (gerek sabit gerekse de rassal etkiler modellerinde) enflasyon ve sabit sermaye 

oluşum yüzde değişim değerlerinin istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar verdiği görülmektedir. 

Buna göre ENF değişkeni sağlık harcamaları ile negatif, sabit sermaye oluşumu ise pozitif 

yönde etkileşim içerisindedir. 

Tablo 5: Dinamik Panel Yöntemine Ait Sonuçlar 

 

Bağımsız değişkenler 

SGLKGSYH (Bağımlı Değişken) 

Arellano-Bover / 

Blundell-Bond (GMM) 

Arellano-Bond  

(GMM) 

SGLKGSYH (-1) .8557864*** 

(32.46) 

.7930904*** 

(23.93) 

GSYHBUY -.0180906*** 

(-5.08) 

-.0182117*** 

(-5.15) 

DSACKLK -.0024147** 

(-2.13) 

-.0015549 

(-1.07) 

ENF -.0087726*** 

(-5.38) 

-.0098133*** 

(-5.90) 

SABSER .0083046** 

(1.96) 

.0086579** 

(2.02) 

DYY -.0007297 

(-0.20) 

-.0025643 

(-0.69) 

KNTNFSBUY .0500118** 

(2.47) 

.0736146*** 

(2.63) 

_SBT .4708662*** 

(3.46) 

.5294883*** 

(3.60) 

F Test (veya Wald χ² ) p değeri 0.0000 

Sargan/Hansen Test 227.0577 198.0057 
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2. Sıra Otokorelasyon .4015 .45511 

N 799 752 

Ülke Sayısı 47 

Minimum Gözlem Sayısı 17 16 
Not: ***, **, * sırasıyla %1, %5 ve %10 istatistiksel anlamlılık düzeylerini, N gözlem sayısını göstermektedir. 

Parantez içerisinde ise z-istatistikleri yer almaktadır. Analizde sağlam (robust) kestirim yöntemi kullanılmıştır. 

 Tablo 5’te değişkenler dinamik panel veri analizleri ile tekrar sınanmıştır. İlk GMM 

sınamasına göre, gayrisafi yurtiçi hâsıla, dışa açıklık, enflasyon, sabit sermaye oluşumları ve 

kentsel nüfus kamu kesimindeki sağlık harcamaları üzerinde çeşitli anlamlılık seviyelerinde 

etkiler yaratmaktadır. Modelde; ekonomik büyüme, dışa açıklık ve enflasyon değişkenlerinin 

bağımlı değişken üzerindeki etkisi negatif yönde iken, sabit sermaye oluşumu ve kentsel nüfus 

ise olumlu yönde etki yaratmaktadır. Farklı bir metodolojiyle gerçekleştirilen ikinci modelde 

de çok benzer sonuçlarla karşılaşıldığı görülmektedir. İlk modeldeki değişkenlerden dışa 

açıklık göstergesi bu model özelinde istatistiksel olarak anlamlı sonuç vermemiştir. Öte yandan 

ekonomik büyüme, enflasyon, sabit sermaye oluşumu ve kentsel nüfus ise ilk modeldekine 

oldukça benzerdir. Tablo 6’da ise, yukarıda yer alan tüm istatistiksel anlamlı sonuçların ve 

bunların işaretlerinin yönü özet bir biçimde yer almaktadır. Buna göre, en tutarlı açıklayıcı 

değişkenlerin, sırasıyla; GSYHBUY, ENF ve SABSER olduğu söylenebilir. 

Tablo 6: Tüm Yöntem ve Modeller İtibariyle İstatistiki Olarak Anlamlı Değişkenler ve İşaretleri 

SGLKGSYH 

(Bağımlı Değişken) 

Havuz 

Yöntemi 

Sabit ve Rassal 

Etkiler Yöntemi 

Arellano-Bover / 

Blundell-Bond 

(GMM) 

Arellano-Bond 

(GMM) 

GSYHBUY – – – – 

DSACKLK +  –  

ENF  – – – 

SABSER  + + + 

DYY     

KNTNFSBUY –  + + 

 

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışma, 2000-2017 dönem aralığı için Dünya Bankası’nın 47 alt ve üst orta-gelir 

grubundaki ülkesi için kamu kesimi sağlık harcamalarının çeşitli değişkenlerle etkileşimini 

analiz etmeyi amaçlamıştır. Çalışmada, geçmiş literatür doğrultusunda bağımlı değişkeni 

önemli ölçüde etkilediği değerlendirilen makro değişkenlere ait verilerden faydalanılmıştır. 

Teori ve grafiklerin kuramsal ve önsel bilgileri deneysel analizler ile sınanmıştır. Ampirik 
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bulgulara göre, milenyum sonrası dönemde maliye ve iktisat politikasının önemli 

değişkenlerinden GSYİH, enflasyon ve sabit sermaye oluşumunun; bugün ülkeler nezdinde 

büyük ölçüde yarı kamusal mal ve hizmet olarak kabul edilen sağlık harcamaları değişkenini 

etkilediği saptanmıştır. Üç bağımsız değişkenden GSYİH değişim değerleri ve enflasyonun, 

kamu sağlık harcamalarını güçlü bir biçimde ve negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Öte 

yandan, gayri safi sermaye oluşumu ise aynı etkileşimde örnek gelişmekte olan ülkeler için 

pozitif yönde etkiler yaratmıştır.  

Tüm bu durumlar, sağlık harcamaları gibi genellikle yüksek teknoloji ve maliyet içeren 

harcamaların payının (18 yıllık süre zarfında) genel ortalamada GSYİH’e kıyasla bir miktar 

geri kaldığını gösterir gibidir. Bir diğer deyişle -Türkiye de dahil olmak üzere-, %1’in altında 

olsa dahi (Bkz.; Grafik 1 ve 2) yaşanan değişimlerin büyümeye ayak uydurmaktan uzak olduğu 

aşikardır. Enflasyonun negatif etkisi ve özellikle iç yatırım değerlerinin sağlık harcamaları 

karşısındaki pozitif etkisi ise beklendiği şekilde gerçekleşmiştir. 

 Kamu sağlık harcamaları özellikle de gelişmekte olan ülkelerde emek gücünün kalitesi 

ve sürekliliği açısından önemsenmesi gereken kamusal mal ve hizmetlerdendir. Kısa vadede 

bütçe üzerinde bir yük gibi görünse dahi kalkınmakta olan ekonomilerdeki politika yapıcıların 

bu hizmetlerin uzun vadedeki getirilerini de göz önünde bulundurarak daha etkin bir kamu 

gelir-harcama dengesine ulaşması gerektiği bu çalışmada ulaşılan en temel sonuç olmuştur. 
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI İQTİSADİYYATI KORONOVİRUS 

PANDEMİYA DÖVRÜNDƏ 

 

Doç. Dr. Cavadxan Qasımov 

Naxçıvan Dövlət Universiteti 

ÖZET 

Dünya ölkələrini cənginə alan COVİD-19 pandemiyası milli iqtisadiyyatlara təhdid olmuş, 

iqtisadiyyatın idarə olunmasına koronavirusdan əvvəlki, indiki və sonrakı dövrlərin 

iqtisadiyyatı baxışlarını formalaşdırmışdır: Təbii ki, məqsəd isə birincilərdə baza, ikincilərdə 

məqsədyönlülük və üçüncülərdə isə perspektivlilikdən ibarətdir. Buna görə də ölkəmizin 

ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhatəli sosial-iqtisadi 

tənzimləmə reallaşdı. Həmin tənzimləməyə əsasən, koronavirusun yayılmasının 

məhdudlaşdırılması və onunla mübarizədə səhiyyə tədbirləri məqsədilə Naxçıvanın İnkişafı və 

Müdafiə Fondundan 200000 (iki yüz min) manat Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fonduna 

ayrıldı1 və müqavimətli makroiqtisadi inkişafa hesablandı. 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarının 

göstəricilərinə əsasən muxtar respublikada 743 milyon 26 min 800 manatlıq Ümumi Daxili 

Məhsul yaradılmışdır. Xüsusilə, regional inkişaf proqramlarının üçüncü mərhələsinin 

başlandığı 2014-cü ilin dörd ayının müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə bu, 1,3 dəfə və ya 27,2 

faiz artıqdır. İstinad olunan dövrdə hər bir nəfərə düşən ÜDM-nin həcmi 1615,3 manat2 olaraq, 

2014-cü ilin eyni göstəricisindən 1,2 dəfə və ya 20,6 faiz artıqdır. Həmin müddətdə 337 milyon 

363 min manatlıq sənaye məhsulu yaradılmışdır. Bu, 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 1,2 

dəfə və ya 19 faiz artıqdır. Həmin dövrdə kənd təsərrüfatı məhsulları 42 milyon 248 min manat 

olmaqla, 2014-cü ilin eyni göstəricisindən 1,3 dəfə və ya 32 faiz çoxdur. Digər tərəfdən, ÜDM-

nin strukturunda dinamik artım təmin olunmuşdur. Təhlillər göstərir ki, nəqliyyat sektorunda 

yük daşınması 1,1 dəfə və ya 9,3 faiz, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1,2 dəfə və ya 

15,6 faiz, o cümlədən, mobil rabitənin həcmi 1,1 dəfə və ya 9,6 faizdən çox, pərakəndə əmtəə 

dövriyyəsinin həcmi 1,5 dəfədən və ya 52,2 faizdən çox, əhaliyə göstərilmiş ödənişli 

xidmətlərin həcmi 1,3 dəfə və ya 26,1 faiz, bir işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı isə 1,4 

dəfə və ya 37,3 faizdən çox artmışdır. 

Açar sözlər: iqtisadiyyat, pandemiya, sənaye, kənd, təsərrüfat və s. 

 
1 https://nuhcixan.az/news/resmi-xronika/27561-naxcivanda-koronavirusla-mubarizeye-destek-fonduna-200-
min-manat-ayrildi  
2 http://statistika.nmr.az/source/demoqraphic/index.php  

https://nuhcixan.az/news/resmi-xronika/27561-naxcivanda-koronavirusla-mubarizeye-destek-fonduna-200-min-manat-ayrildi
https://nuhcixan.az/news/resmi-xronika/27561-naxcivanda-koronavirusla-mubarizeye-destek-fonduna-200-min-manat-ayrildi
http://statistika.nmr.az/source/demoqraphic/index.php
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Giriş 

Artıq keçid etdiyimiz 2020-ci ilin 6-cı ayını qlobal böhrana çevrilmiş koronavirus 

(COVİD-19) pandemiyası ilə bir yerdə yaşamaqdayıq. Bu, Çindən başlanmaqla ABŞ, 

Almaniya, Fransa, İtaliya, Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan və s. ölkələr də daxil olmaqla, 210 ölkə 

və bölgənin uzunmüddətli perspektivlərini təhdid altına almaqdadır. Həmçinin bu, obrazlı 

şəkildə desək, bir tərəfdən, təsiretmə gücünə görə Çinin böyük, ancaq tez bir zamanda əhatə 

olunma sürətinə görə isə dünyanın əslində nə qədər kiçik olduğunu göstərməkdədir. Günbə gün 

aktuallığını və ağır nəticələrini daha da artıran, nəticədə də milli iqtisadiyyatlara milyardlarla 

ziyan vuran yeni növ koronavirusun dünya iqtisadiyyatına təsirlərini minimuma endirilməsi və 

aradan qaldırılması məsələləri Beynəlxalq Təşkilatlar tərəfindən müzakirə olunmaqdadır. Bu 

məqsədlə, mart ayında G20 ölkələrinin maliyyə və ticarət nazirləri telekonfrans keçirməklə 

ümumi strategiyanın hazırlanması haqda razılığa gəlmiş, koronavirusla mübarizədə izlənəcək 

yol xəritəsi müzakirə olunmuşdur.  

Pandemiya nəticəsində dünya iqtisadiyyatı üçün tənəzzül meylləri baş qaldırmış, 

cəmiyyət üzvlərinin artan tələbatlarının tənzimlənməsi və dolğun qarşılanması üçün zəruri olan 

istehsalın davamlılığını şübhə altına almışdır. Belə ki, Asiya İnkişaf Bankının hazırladığı 

hesabata əsasən pandemiyanın dünya iqtisadiyyatına vuracağı zərər üç müddət üzrə proqnoz 

olunur. Hesabata görə pandemiyanın iki ay davam etməsinin ən yaxşı halda, dünya 

iqtisadiyyatına vuracağı zərər 76,6 milyard dollar olacaq. Əgər bu pandemiyanın təsiri üç ay 

ərzində mövcud olarsa, onda bu zərər 155,9 milyard dollar təşkil edəcək. Həmin proqnozlara 

görə koronavirusun altı ay davam edəcəyi halda dünya iqtisadiyyatına vuracağı zərər 346,9 

milyard dollar olacaqdır. 

Bu mənada qeyd edə bilərik ki, COVİD-19 pandemiyası dünya iqtisadiyyatı ilə yanaşı, 

eyni zamanda ölkələrin milli iqtisadiyyatlarına təhdid olmuş, iqtisadiyyatın idarə olunması 

baxımından üç mərhələdə formalaşmışdır.  

- koronavirusdan əvvəlki dövrün iqtisadiyyatı; 

- indiki, koronavirus dövrünün iqtisadiyyatı; 

- koronavirusdan sonrakı dövrlərin iqtisadiyyatı: Təbii ki, məqsəd isə birincilərdə 

etibarlı bazanın təşəkkülündən, ikincilərdə məqsədyönlülük mexanizminin yaradılmasından və 

üçüncülərdə isə perspektivliliyin təşkilindən ibarətdir.  

Koronavirus dövründə makroqitisadi proseslərin tənzimlənməsi, neqativ təsirlərə məruz 

qalmasının qarşısının alınması, itkilərə yol verilməməsi və digər istənməz halların qarşısının 

alınması məqsədilə hüquqi tənzimlənmə mexanizmi işlənib hazırlanmışdır. Eyni zamanda, 
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burada iqtisadiyyata, makroiqtisadi sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə və 

sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirinin azaldılması kimi məsələlər nəzərdə tutulmuşdur. 

COVİD-19 pandemiyasından əvvəlki dövrün iqtisadiyyatının idarə olunması 

Qeyd etdiyimiz kimi, iqtisadiyyatın idarə olunması baxımından birinci mərhələ 

koronavirusdan əvvəlki dövrün iqtisadiyyatı idi ki, bu istiqamətdə Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında müasir müstəqilliyin son 25 ilində güclü sosial-iqtisadi baza 

formalaşdırılmışdır. Keçən müddət ərzində ölkəmizdə reallaşan islahatlar (reformlar) onun 

makroiqtisadi potensialının və perspektivlərinin artmasına yol açmışdır ki, burada da mühüm 

məsələ olaraq regional inkişafın hərəkətverici qüvvəsi olaraq çıxış etmişdir. bu isə, təbii ki, 

sosial-iqtisadi sarsıntıların, xüsusilə də acı nəticələrini yaşadığımız COVİD-19 pandemiyasının 

təsirlərinə və təhdidlərinə qarşı dayanıqlılıq gətirmişdir.  

Sizə məlumat vermək istəyirəm bu dövrlərdə ölkədə islahatlar fonunda regionların 

sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramları icra olunmaqdadır. Bunlar: 

- birinci mərhələdə 2004-2008-ci illəri; 

- ikinci mərhələdə 2009-2013-cü illəri; 

- üçüncü mərhələdə 2014-2018-ci illəri əhatə etmişdir. Hazırda isə dördüncü 2019-

2023-cü mərhələsinin icrası davam etməkdədir. Qeyd edək ki, geridə qalan, I3, II və III 

mərhələlər pandemiyadan əvvəlki dövrlərin sosial-iqtisadi baza dörlərini əhatə etməkdədir. Bu 

dövrlərdə muxtar respublikada sosial-iqtisadi inkişaf dinamika aşağıdakı şəklin məlumatlarında 

öz əksini tapmışdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Azərbaycan Respublikası Regionlarının 2004-2008-ci illər üzrə sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramı. 
Bakı: Qanun, 2009, 185 s.  
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Şəkil 1 

2004-2018-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ümumi Daxili Məhsul 

istehsalının həcmi (min manat) 

 

 

Hesablamalar göstərir ki, 2004-2018-ci illərdə ÜDM istehsalı 12 dəfə artmışdır. Bu, 

2004-2008-ci illərdə 3,4 dəfədən çox, 2009-2013-cü illərdə 2,4 dəfədn çox, 2014-2018-ci 

illərdə isə 1,2 dəfə artmışdır. Koronavirus pandemiyası dövründə iqtisadiyyatın idarə olunması 

həm də muxtar respublikada iqtisadi inkişaf və onun sosiallaşması dəyərlərinin dinamikliyi ilə 

ifadə oluna bilər. Bunu ÜDM-nin hər bir nəfərə düşən həcmi də göstərir. 

 

Şəkil 2 

2014-2020-ci illərin yanvar-aprel aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

ÜDM-nin hər bir nəfərə düşən həcmi (manat) 

 

 

232441,6

795763,6

973649,3

2338927,7 2391004,2

2773020,5

2004 2008 2009 2013 2014 2018

2014 2020

1339,7

1615,3



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

 

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 179 

İstinad olunan dövrdə hər bir nəfərə düşən ÜDM-nin həcmi 1615,3 manat4 olaraq, 

2014-cü ilin eyni göstəricisindən 1,2 dəfə və ya 20,6 faiz artıqdır.  

Regional inkişaf proqramlarının davamlılığı Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadi 

müqavimətliliyin və dayanıqlılığın artırılmasında mühüm amilə çevrilmişdir. Qeyd edək ki, bu 

isə iqtisadiyyatın həm də divesifikasiya olunmasını (çoxşaxəliliyini) daha da artırmaqdadır. 

Aşağıdakı şəklin məlumatlarında bunu görə bilərik. 

 

Şəkil 3 

2004-2018-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ümumi Daxili Məhsulun 

strukturu haqqında məlumat (dəfə) 

 

 

Koronavirus pandemiyası dövrünün iqtisadiyyatının idarə olunması 

Buna görə də ölkəmizin ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

əhatəli sosial-iqtisadi tənzimləmə reallaşdı ki, bu da iqtisadiyyatın pandemiyanın təsirlərindən 

qorunmasına əlverişli zəmin yaratmış oldu. Həmin tənzimləməyə əsasən, koronavirusun 

yayılmasının məhdudlaşdırılması və onunla mübarizədə səhiyyə tədbirləri məqsədilə 

Naxçıvanın İnkişafı və Müdafiə Fondundan 200000 (iki yüz min) manat Koronavirusla 

Mübarizəyə Dəstək Fonduna ayrıldı5 və müqavimətli makroiqtisadi inkişafa hesablandı. Təbii 

ki, bütün bunlar muxtar respublikada iqtisadiyyatın pandemiyanın təsirlərinə və təhdidlərinə 

məruz qalmaması sahəsində qabaqlayıcı tədbirlər olaraq dəyərləndirilə bilər. Bunu cari ilin 

 
4 http://statistika.nmr.az/source/demoqraphic/index.php  
5 https://nuhcixan.az/news/resmi-xronika/27561-naxcivanda-koronavirusla-mubarizeye-destek-fonduna-200-
min-manat-ayrildi  

Sənaye məhsulu 
(min manat); 38,7

Kənd təsərrüfatı 
məhsulu (min 

manat); 6,1

Orta aylıq əmək 
haqqı (manat); 6,4

Nəqliyyat 
sektorunda yük 

daşınması (min ton); 
2,3

İnformasiya və 
rabitə xidmətləri; 

8,2

Əhaliyə göstərilmiş 
ödənişli xidmətlər; 

11,3

http://statistika.nmr.az/source/demoqraphic/index.php
https://nuhcixan.az/news/resmi-xronika/27561-naxcivanda-koronavirusla-mubarizeye-destek-fonduna-200-min-manat-ayrildi
https://nuhcixan.az/news/resmi-xronika/27561-naxcivanda-koronavirusla-mubarizeye-destek-fonduna-200-min-manat-ayrildi
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yanvar-aprel ayları ərzində istehsal olunan ÜDM və onun strukturu üzrə göstəricilər də 

ifadə etməkdədir. 

İndiki pandemiya dövründə iqtisadiyyatın idarə olunması sahəsində məqsədyönlülüyün 

qorunması sahəsində görülən işlərlə yadda qalmışdır ki, bu da makroiqtisadi göstəricilərin artan 

dinamikası ilə ifadə oluna bilər. Belə ki, 2020-ci ilin yanvar-aprel aylarının göstəricilərinə 

əsasən muxtar respublikada 743 milyon 26 min 800 manatlıq Ümumi Daxili Məhsul 

yaradılmışdır.  

 

Şəkil 4 

2014-2020-ci illərin yanvar-aprel aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

istehsal olunan ÜDM-nin həcmi (min manat) 

 

Xüsusilə, regional inkişaf proqramlarının üçüncü mərhələsinin başlandığı 2014-cü ilin 

dörd ayının müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə bu, 1,3 dəfə və ya 27,2 faiz artıqdır. 

İqtisadiyyatın göstərilən dinamikada təşəkkülü onun sahə strukturunda keyfiyyət 

göstəricilərinin mövcud olmasına yol açmışdır. Bu isə, onun sənaye əhəmiyyətinin artmasına 

və nəticədə əsas makroiqtisadi göstərici olan ÜDM-nin strukturunda bu sahənin ilk yerdə 

təşəkkül tapmasına səbəb olmaqdadır. Qeyd edək ki, istinad olunan müddətdə 337 milyon 363 

min manatlıq sənaye məhsulu yaradılmışdır.  

 

 

 

 

 

2014 2020

584098,6

743026,8
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Şəkil 5 

2014-2020-ci illərin yanvar-aprel aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

istehsal olunan sənaye məhsulu (min manat) 

 

Şəklin məlumatlarından da görünür ki, cari ilin dörd ayında istehsal olunan sənaye 

məhsulunun həcmi 2014-cü il üzrə müvafiq göstəricidən 1,2 dəfə və ya 19 faiz artıqdır. 

Sənayenin belə bir vəziyyəti həm də digər aparıcı sahə olan kənd təsərrüfatının inkişafına 

qarşılıqlı şəkildə olmaqla stimul olmaqdadır. Belə ki, bir tərəfdən iqtisadiyyatın sənaye 

əhəmiyyətinin artması, digər tərəfdən əhalinin 70 faizdən artığının kənd yerlərində yaşaması 

(təxminən 330 min nəfərdən artığı) aqrar sferaya aid fəaliyyətin və məşğulluq imkanlarının və 

təbii ki, istehsal münasibətlərinin inkişafına təkan olmaqdadır. Nəticədə isə, hər iki sahənin 

uzunmüddətli perspektivləri üçün güclü zəmin yaranır.  

Şəkil 6 

2014-2020-ci illərin yanvar-aprel aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulu (min manat) 

 

Hesablamalar göstərir ki, bəhs olunan dövrdə kənd təsərrüfatı məhsulları 42 milyon 248 

min manat olmaqla, 2014-cü ilin eyni göstəricisindən 1,3 dəfə və ya 32 faiz çoxdur.  

2014 2020

283363,4

337363

2014 2020

31799

42248
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Milli iqtisadiyyat sahəsində reallaşan islahatlar və pandemiyadan əvvəlki 

dövrlərdə formalaşan sosial-iqtisadi baza pandemiya dövründə də iqtisadi şaxələndirmənin 

hüdudlarını məhdudlaşmadan qorudu. Bu isə ÜDM-nin strukturunda dinamik artımın təmin 

olunmasına səbəb oldu. Təhlillər göstərir ki, nəqliyyat sektorunda yük daşınması 1,1 dəfə və ya 

9,3 faiz, informasiya və rabitə xidmətlərinin həcmi 1,2 dəfə və ya 15,6 faiz, o cümlədən, bir 

işçiyə hesablanmış orta aylıq əmək haqqı isə 1,4 dəfə və ya 37,3 faizdən çox artmışdır. 

 

Şəkil 7 

2004-2018-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında Ümumi Daxili Məhsulun 

strukturu haqqında məlumat (dəfə) 

 

 

Beləliklə, Naxçıvan Muxtar Respublikası pandemiya üzrə hər iki dövr üzrə əldə etdiyi 

nəticələr pandemiyadan sonrakı dövrlər üzrə mühüm perspektivlər vəd etməkdədir. Burada 

iqtisadiyyatın iqtisadi sahələr üzrə yanaşı, eyni zamanda, hüquqi tənzimlənməsinin də strateji 

önəmini qeyd etmək zəruridir. Təbii ki, hər iki amil Naxçıvan Muxtar Respublikasının qarşıdakı 

dövrlər üzrə dayaqlarını daha da gücləndirməkdədir. 

 

 

 

 

 

Orta aylıq əmək 
haqqı (manat); 1,4

Nəqliyyat 
sektorunda yük 
daşınması (min 

ton); 1,1

İnformasiya və 
rabitə xidmətləri; 

1,2
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KIPRIS TÜRK  AĞIZLARINDA ÖRTMECELER  (GÜZEL ADLANDIRMA 

ÖRNEKLERİ) 

Prof. Dr. Ergün Koca 

Girne Amerikan Üniversitesi 

Prof. Dr. Ayşen Koca 

Girne Amerikan Üniversitesi 

ÖZET 

Türk dil biliminde örtmece (söz), güzel adlandırma, edebi kelam gibi terimlerle karşılanabilen 

bu kavram  insan, hayvan, hastalık, kutsal varlıklar, bitkiler vb. varlık ve nesnelerden söz 

edildiğinde doğabilecek  korku, ürkme, sakınma, iğrenme gibi duyguların, kötü izlenim ve 

çağrışımların   önlenmesine yönelik sosyo-linguistik bir değiştirme, yerine kullanma olayı 

olarak dünyanın her dilinde rastlanabilecek toplumsal temayüldür. 

Söylenmesinde sakınca duyulan, tabu olan, dince hoş karşılanmayan, korkulan  birçok 

sözcüğün toplumsal kaygıyla yeniden şekillendirilmesi, yeni sözcük ve öbeklerinin 

oluşturulması aslında dil ve toplumun etkileşimini,  kültürel birikimin  dilin sözvarlığının 

gelişmesine olan katkılarını, dini ve ahlaki normların sosyal yaşama yön verişini  inceleme 

konumuz bütününde de  görmekteyiz. 

Ölçünlü dilde de yerini fazlasıyla alan örtmece sözlerin,  ağızlarda daha çeşitlendiğini, farklı 

yörelerde farklı yaklaşımlarla  halkın bu sözcüklere başvurduğunu görmekteyiz. Bu 

düşüncelerle çalışmada, yüzlerce yıllık ada yalıtımının bir sonucu olarak “Kıbrıs Türk 

Ağızlarında” Anadolu ve Rumeli Ağızlarına benzeyen ve farklılık gösteren, çeşitli sebeplerden 

dolayı kullanılması sakıncalı veya hoş karşılanmayan sözcükler ve onların yerine kullanılan 

güzel adlandırmaların (örtmecelerin) örnekleri tespit edilmiş ve  leksiko-semantik 

gruplandırmaları yapılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Örtmeceler (örtmece sözler), güzel adlandırma, Kıbrıs Türkçesi Ağızları, 

leksiko-semantik sınıflandırma vb. 
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EUPHEMISM IN CYPRUS TURKISH DIALECTS (BEAUTİFUL NAMİNG 

EXAMPLES) 

ABSTRACT 

This concept, which can be met with terms such as euphemism, beautiful naming, literary word 

in Turkish linguistics, human, animal, disease, sacred beings, plants, etc. It is a social tendency 

that can be found in every language of the world as a socio-linguistic change, substitution event 

for the prevention of feelings such as fear, frightening, avoidance, disgust that may arise when 

talking about assets and objects. 

Reshaping many words that are objectionable, taboo, not welcomed in religion, feared, 

reshaping with social anxiety, creating new words and phrases, in fact, examining the 

interaction of language and society, the contribution of cultural accumulation to the 

development of language vocabulary, and the direction of religious and moral norms towards 

social life. We see. 

We see that euphemistic words, which take their place in the standard language, are more 

diversified in the mouths, and that people refer to these words with different approaches in 

different regions. In this study with these thoughts, as a result of hundreds of years of island 

isolation, the words "Kypris Turkish Dialects", similar to the Anatolian and Rumelia dialects, 

which are different and unwelcome for various reasons, and examples of beautiful names (the 

euphemism) used were replaced. Lexico-semantic groupings are made. 

Keywords: euphemisms (euphemistic words), beautiful naming, Kypris Turkish Dialects, 

lexico-semantic classification etc. 

GİRİŞ 

Örtmece söz (euphemism, Yunan euphemismos sözcüğünden gelmektedir: ‘eu’ iyi, kibar ve 

‘phemi’ söylemek) bitaraf sözü veya söz öbeğini kullanarak kaba, ahenkli olmayan sözcükler 

yerine ahenkli, hoş sözcükleri söyleyerek güzel konuşmak anlamına gelir (Bilginer 2001: 441). 

Yunanca adlandırma bugün  Almancada euphemismus, Fransızcada euphémisme ve İngilizcede 

euphemism olarak terimleşmiştir.  Türkçede  örtmece, örtmece sözler, güzel adlandırma, edebi 

kelam ve dolaylı söylem ya da tabu söz gibi adlarla karşımıza çıkmakta olan bu kavramı  Berke 

Vardar “Dolaysız biçimde söylenmesi uygun görülmeyen bir olguyu örterek dolaylı yoldan 

anlatma” olarak tanımlarken (Vardar, 2002:156),  Aksan, güzel adlandırmayı “Kimi 
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varlıklardan, nesnelerden söz edildiğinde doğacak korku, ürkme, iğrenme gibi duyguların, 

kötü izlenim ve çağrışımların önlenmesi amacına yönelen ve dünyanın her dilinde rastlanan bir 

değiştirme olayı”  şeklinde tanımlar (Aksan, 2007:98). Oxford İngilizce-Türkçe Sözlükte ise 

euphemism (örtmece)'in tanımı: “Edebî kelam, söylenmesi kaba, çirkin ya da sakıncalı görülen 

nesnelerin, kavramların, başka sözcüklerle daha uygun biçimde anlatılması (Güngör, 2006: 

70)” şeklindedir.  Hengirmen ise “güzel adlandırma” terimini tercih etmiş ve şöyle 

tanımlamıştır: “Anlamı ve çağrışımı korkulan, sevilmeyen, iğrenilen öğeler taşıyan sözcükler 

yerine, bu çağrışımları engelleyecek başkaca sözcüklerin kullanılmasıdır.”  (Hengirmen, 

1999:199).  

Tüm bu tanımlar, aslında toplumu ve toplumun sosyolojik, kültürel, dinsel ve ahlaki  bakış 

açısını ve bu bakış açısının hoş olmayanı olanla değiştirmesi eylemi olarak algılanmalıdır. Bu 

eylem, insanoğlu üzerindeki sosyal ve psikolojik baskıları göz önünde tutarak, sözcüğün 

doğasının mümkün kıldığı  ölçüde, kendi bünyesinde çeşitli değişikliklere gitmedir. Bu  

değiştirme eylemi,  toplumsal bütünlüğün korunması, insanların dertlerini karşısındakine daha 

rahat aktarması,  kişilerin konuşurken utanacakları, tiksinti duygusunu tetikleyecek, günah olan, 

üzüntü duyacakları, fiziki ya da ruhi yapıdan kaynaklanan olumsuzlukları örtme, bireyler 

arasındaki iletişimin en üst seviyede gerçekleştirme, kriz yönetiminde insanların doğru 

yönlendirilmesi açısından oldukça önemlidir.  

Ağızlar bir dilin  yazılı kaynaklarla takibinin pek mümkün olmadığı, sözlü birikimde ortaya 

çıkan söz varlığıdır. Halkın masallar, destanlar maniler, bilmeceler, atasözleri, ninniler vb.; 

birçok kalıplaşmış söz ve söz öbekleri  yardımıyla geçmişten bugüne taşıdığı ve ölçünlü dili 

bugün bile beslediği ağızlar, yazılan değil yaşayan bir dildir. Bu yaşayan dilin önemli 

malzemelerinden biri de örtmecelerdir. Aslında yaşayan dilin insan hayatını birçok kaygıdan, 

korkudan vb. uzak, daha güzel söylem ve düşüncelerle oluşturma ve birçok  tabunun  

baskısından kurtulma telaşı örtmeceleri şekillendirmiş diyebiliriz.  Örtmecelerin ölçünlü dilden 

daha çok ağızlarda teşekkül ettiğini,  zamanla ölçünlü dilde kalıcılaştığını da düşünürsek 

dillerin, varlıklarını sürdürmelerinde, sözvarlıklarının zenginleşmesinde ve estetik altyapısının 

şekillenmesindeki yerini daha iyi anlarız. Kıbrıs Türk Ağızları (bundan sonra  KTA) örtmece 

sözcükler bakımından hayli zengindir. Bunda yüzyıllarca  beraber yaşadıkları Rum kültürünün, 

yaşayış tarzının ve Rumcadan alınan bir çok ödünçlemenin etkisini yadsıyamayız. 

Çalışmamız  “Kıbrıs Türk Ağızları üzerine yapılmış en yetkin çalışmalar olarak 

değerlendirebileceğimiz Bener Hakkı Hakeri’nin  “Hakeri’nin Kıbrıs Türkçesi Sözlüğü” 
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(Hakeri, 2003), Mustafa  Gökçeoğlu’nun “Kıbrıs Türk Ağızları Sözlüğü ” (Gökçeoğlu, 

2008) ve  Orhan Kabataş’ın “Kıbrıs Türkçesinin Etimolojik Sözlüğü” (Kabataş, 2009) olmak 

üzere üç eserle sınırlandırılmış ve  bu eserlerde madde başı olarak yer alan  örtmece özelliği 

taşıyan tüm sözcük ve sözcük öbekleri tesbit edilmiş ve  gruplara ayrılarak tasniflenmiştir. Bu 

sözlükler başarılı derlemeler olarak çalışmamıza temel oluşturmaktadır. 

Bu gruplar sözlüklerden elde edilen malzemeye göre şu başlıklar altında toplanacaktır: 

Zenginlik bakımından öncelikli ele almamız gereken çeşitli hastalık adlarıdır. Yakıştırılmayan, 

istenmeyen davranış sergileyen kadın ve erkeklere konulan adlar da sıkça karşılaşılan 

örneklerdendir. Bu başlık ahlaki bozukluğu içerdiği gibi, davranış ve iletişim sıkıntılarını da  

karşılamaktadır. Yine hayvan ve bitkilere benzetme ya da ilgi kurma yoluyla verilen adlar da 

halkın estetik kültürünü göstermesi bakımından önemlidir. Ölen kişiler ve ölü kavramı  için 

söylenenler de  gruplamamızda yer alacaktır. Bir diğeri   de kadınların özel halleriyle ilgilidir. 

Dini konular, kutsal değerler de tasnife dahildir. KTA’da birçok örneği buluna kötü anlamdaki 

örtmeceler de dikkate alınmıştır. Cinsellik içerikli, kadın-erkek cinsel organları başta olmak 

üzere  yapılan adlandırmalar da sıkça görülür. Çok fazla örneği olmasa da doğa olaylarını 

adlandırmayı da eklemek gerekir.  

A.Hastalık Adlarına Dayalı  Örtmeceler 

albas- : Yeni doğmuş çocuklar ateşli hastalığa yakalanmak. (Kabataş, 61) 

 albastı : Doğum sırasında mikrop kapmasından oluşan hastalık. Loğusa Humması. (Kabataş, 

61), (Hakeri, 6) 

ağzı ağılan-: Safrası kabarmak, mide bulantısı. (Gökçeoğlu, 8) 

akar / akarı ol- : Sürekli irin akıtan yarası olmak. (Gökçeoğlu, 9) 

arpacıg: Göz kapağında çıkan sivilce, itdirseği. (Gökçeoğlu, 16) 

bayılgan: Bayılmış, baygın, bir nevi sara hastalığı. (Kabataş, 96) 

bıçılgan: Apış arası kızarıklığı, pişik. (Gökçeoğlu, 34) 

canı sıvış-: Kişinin kendinden geçmesi, koma hali. (Gökçeoğlu, 50) 

cürcür: ishal, sürgün. (Kabataş, 150) 

cürdis / sürdis: İshal. İçi sürmek durumu.  (Kabataş, 151), (Hakeri, 54) 
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çalgın: Kötürüm, sakat, inmeli hasta. (Kabataş, 154), (Hakeri, 57),  

çatla- / çatlak / çadlag: Fıtık. (Kabataş, 159), (Gökçeoğlu, 57), (Hakeri, 59) 

dalaklı / dalaglı: Akdeniz anemisine verilen ad. (Kabataş, 177), (Gökçeoğlu, 72) 

dolama: Tırnak çevresinde oluşan iltihaplı yara. (Kabataş, 197), (Hakeri, 79) 

dudagları fısırga-: Dudak ve burun çevresin ateş veya bunalım sonrası oluşan  kabarcıklar. 

(Gökçeoğlu, 90) 

fena hasdalıg: Kanser. (Gökçeoğlu, 108) 

gabar / kabar: İçi kanla dolu babartı. (Gökçeoğlu, 113), (Hakeri, 163) 

gan (kan) aldır-: Hacamat. (Gökçeoğlu, 117) 

gangıran / kankıran: Kangren. (Gökçeoğlu, 118) 

gan dud-: Bir çeşit koyunlarda görülen hastalık. (Gökçeoğlu, 117) 

gan uyu- : Vurulan veya çarpılan yerde deri altı kan toplanması. (Gökçeoğlu, 117) 

garaca: Bir çeşit ekin hastalığı. İnsanlar da ise göz hastalığı  olarak kullanılır. (Kabataş, 256) 

garagabar: Ayak altında ve parmaklarda çıkan çıban; ayak altında oluşan şişlik. (Kabataş, 

257), (Gökçeoğlu, 121) 

gartana: Sıtma nöbeti. (Gökçeoğlu,126) 

gay et-: kusmak. (Gökçeoğlu,127) 

gelincik: Kalsiyum ve fosfor ekliğinden ileri gelen çocuk hastalığı. (Kabataş, 273), 

(Gökçeoğlu,132) 

götü git-: İshal olmak. (Kabataş, 293), (Gökçeoğlu,148), (Hakeri, 128) 

gükgan: Genellikle kışın salgın olan ateşli sayrılık. (Hakeri, 134) 

haraza: Sığırın öd kesesinde çıkan taş. (Kabataş, 317), (Hakeri, 141) 

harazalı: Kesik  kesik öksüren; saralı. (Kabataş, 317), (Hakeri, 141) 

haspa: Tehlikeli çıban, yara. Kızamık. (Kabataş, 319), (Gökçeoğlu,166) 
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havası-: Havaksımak, avakmak. Yaranın şişip azması, irinlenmesi. (Gökçeoğlu,167) 

ırsal /irsal / irsel: İshal, sürgün. (Kabataş, 338), (Hakeri, 152) 

içağrısı: Olağandan çok sulu dışkı çıkarmak, sürgün,ishal durumu. (Hakeri, 154), 

(Gökçeoğlu,181) 

ince maraz: Verem. (Gökçeoğlu,184) 

isliküf / karamuza: İnsanlarda ve bitkilerde oluşan bir tür mantar hastalığı. (Kabataş, 349) 

kantutması: Tansiyona bağlı hastalık. (Hakeri, 168) 

karakabak: Ayak altında  ya da el parmaklarında çıkan çıban. (Hakeri, 170) 

karasancı / garasancı: Apandisit sancısı. (Kabataş, 362), (Gökçeoğlu,123) 

milingidi: Belsoğukluğu, Rumcadan ödünçleme (miningitida). (Kabataş, 429) 

oğur / ovur / uğur: Ense, baş ve alında olan et beni. Ur. (Kabataş, 446), (Gökçeoğlu, 220) 

ölet / öled: Salgın hastalık, toplu ölümler. Pandemi. (Kabataş, 456), (Gökçeoğlu, 221) 

öttür-, öddür- / ötür-: İshal olmak. (Kabataş, 459), (Gökçeoğlu, 221) 

öttürüg / ötürüglü: İshal (Kabataş, 459), (Gökçeoğlu, 222) 

sekerat: Komaya girme, kendinden geçme. (Kabataş, 495) 

seretan: Cinsel ilişkiyle bulaşan hastalık, firengi. (Kabataş, 498) 

sokuk: Böcek sokmasından ileri gelen şişlik. (Kabataş, 513) 

sürgün: İshal. (Kabataş, 523) 

yanıg aş-: Vücutta irin birikmesi ve bu irinin atılması işlemi. (Gökçeoğlu, 298) 

yavrı ad-: Hayvanların düşük yapmasına denir. (Gökçeoğlu, 298) 

yenirağrı / yenirağrısı: Çıban, kızılyara. Gittikçe derinleşip oyularak genişleyen yara. 

(Kabataş, 593), (Hakeri, 315), (Gökçeoğlu, 304) 

yılancık: Kemik veremi, yüzde şişme biçiminde görülen hastalık. (Kabataş, 596) 
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yüreg eğşi-: Midesi bulanmak. (Gökçeoğlu, 310) 

yüreği garış- : Midesi bulanmak. (Kabataş, 604) 

KTA  özellikle hastalıklarla ilgili örtmeceler bakımından oldukça zengindir. Yukarıda 

görüldüğü gibi birçok hastalık adı üç sözlükte de yer almaktadır. Özellikle hastalık-acı, 

hastalık-ayrılık, hastalık-ölüm gibi sebep sonuç ilişkilerini düşününce insanların dilden ırak, 

gönülden ırak kalması beklentisi örtmeceleri hastalık adları yerine hayata dahil etmiştir.  

“Verem” yerine “ince maraz”, “kanser” yerine “fena hastalıg” , “apandisit” yerine “karasancı”, 

çocukları felç bırakan kemik hastalıkları yerine “gelincik” denmesinin  sebebi bu  sonuçların 

çekingesi ve korkusudur.  

Yine  basit bir hastalık gibi görülse de insanın iş ve hayat akışını etkileyen,  tuvalet gibi necis 

ortama mahkum eden “ishal”  ile ilgili KTA’da kullanılan “sürgün, öttür-, öddür- / ötür-, öttürüg 

/ ötürüglü, götü git-, cürdis / sürdis, ırsal /irsal / irsel, içağrısı” gibi onca sözcüğün, bu hastalığın 

halk üzerindeki etkisini göstermesi bakımından önemine değinmek gerekir. 

B. Kadın ve Erkeklerin Kişisel  Özellikleriyle  İlgili Adlara Dayalı Örtmeceler:  

Bu örtmeceler, yakıştırılmayan, istenmeyen davranış sergileyen kişilerin, insani değerler 

bakımından toplum normlarından geçer not alamayan kimselerin, hırsızların, yalancıların, 

nezaket kurallarını görmezden gelen, giyim kuşamıyla rahatsızlık verici  insanların vb. 

karşılanmasında, nitelendirilmesinde  kullanılan önemli adlandırmalardır. Rumca başta olmak 

üzere alıntı sözcükler ve metaforik ögeler çeşitlenmesinde etkilidir.  Örneklersek: 

ayaglı gazedda / ayaklı gazete: Gördüğünü, öğrendiğini her önüne gelene anlatan kişi. 

(Hakeri, 17), (Gökçeoğlu, 20) 

ağzı eyri: Duyduklarını çarpıtarak aktaran. (Gökçeoğlu, 27)  

arpalı: Yerinde duramayan, densiz. (Gökçeoğlu, 17) 

balyemez: Malını yemeyen, cimri. (Gökçeoğlu, 27) 

başını kalıpla- / başını koskosla-: Bu iki sözcük öbeği geniş mezhepli, pezevenk, boynuzlu 

demektir. (Gökçeoğlu, 30) 

bişmiş: Etik kuralları önemsemeyen. (Gökçeoğlu, 39) 

buçukçu: Çıkarcı. Kendini düşünen, başkalarının sırtından geçinen. (Karataş, 125) 
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çaputina (Rumca’dan alıntı): Kötü giyimli, pasaklı. (Karataş, 157), (Hakeri, 58) 

çalgın: Hırsız. (Karataş, 154), (Gökçeoğlu, 58), (Hakeri, 57). 

çekik elli: Hırsızlığı alışkanlık haline getirmiş. (Hakeri, 60) 

çört / çörtüşük: Uyuşuk, tembel, beceriksiz.  (Karataş, 172), (Hakeri, 66) 

çubukçu / çubukçuluk: Para ve emek harcamadan başkalarının sırtından geçinen, asalak. 

(Hakeri, 66) 

çul tutmaz tazı: Yaşamda hiçbir varlığı olmayan, kimsesiz serseri, adem baba. (Gökçeoğlu, 

69). 

çunguri (Rumca’dan alıntı): Pinti, eli sıkı.  (Karataş, 173), (Hakeri, 66) 

dalbazla-: Kibarlık taslayan, zor beğenen. (Karataş, 178), (Hakeri, 67), (Gökçeoğlu, 72). 

dandingil / damdingil: İşsiz güçsüz, başıboş kişi. Anadolu ağızlarında “tamdingil” şekliyle 

vardır. (Karataş, 178), (Gökçeoğlu, 73). 

darbaz: Kaba saba yapılı erkek. (Gökçeoğlu, 74), (Hakeri, 69) 

dört daşşaglı: Güçlü, yiğit, mert. (Gökçeoğlu, 89) 

ekşi sık-: Can sıkıp, kırıcı sözler söyleyen.  (Karataş, 213) 

eli uzun: Çalmayı adet edinmiş ve bürokraside istediği kişiye ulaşabilen. (Gökçeoğlu, 98). 

farfara: Hoppa, hafif meşrep tavırlar sergileyen. (Karataş, 228), (Hakeri, 95) 

gabag doğ-: Yalan söyleyen, abartan kişi.  (Karataş, 243) 

gabagcı: Gereksiz övünen.  (Karataş, 243) 

garlıdağda buz sat-: Uyguzsuz işler yapan. (Gökçeoğlu, 212) 

gıdınıg / gıdınır / gıdınırlıg: Cimri. (Gökçeoğlu, 135), (Hakeri, 117) 

gözbaycı / gözbağıcı: Olmayan şeyi var gibi gösteren, yalancı, göz boyayıcı, büyücü.  (Karataş, 

295), (Hakeri, 128) 

gözü beyaz: Her şeyi kötüye yoran, korkak, budala. (Gökçeoğlu, 151) 
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gündüz tohumu: Açıkgöz, uyanık davranan. (Hakeri, 135) 

hamhumcu: Rüşvetçi. Hileci. (Gökçeoğlu, 163) 

hecetaşı: Herkesin önüne geçip, duran kişi. (Hakeri, 144) 

ibşir: Serseri, boş gezen. (Karataş, 341) 

karagöz / karagözlük yapmak: Anlayışsız, ahmak.  (Karataş, 361) 

karagülmez / garagülmez: Asık suratlı. (Karataş, 361), (Hakeri, 170), (Gökçeoğlu, 120). 

kendigelen: Davetsiz misafir. (Karataş, 370) 

kerhane gandili: Temel kaygısı cinsellik olan erkek. (Gökçeoğlu, 192) 

mıhsıçtı / mısıştı / mıhsıştı: Eli sıkı, pinti. (Karataş, 426), (Hakeri, 216) 

ölüsü bitli: Ölağanüstü kirli, pis. (Hakeri, 233), (Gökçeoğlu, 222) 

palamut çiğnemek: Gereksiz ve yakışıksız konuşmak. (Hakeri, 236) 

sustalı: Kıvırtarak yürüyen kimse. (Karataş, 519) 

şerşembeş: Şaşı. (Hakeri, 280) 

yedi kapının selamını almak: İşini gücünü bırakıp maksatsızca dolaşmak. (Hakeri, 314) 

yeyim yemeg: Rüşvetçi. (Gökçeoğlu, 305) 

C. Her Türlü Hayvan ve Bitki Adlarına Dayalı Örtmeceler: 

Hayvan ve bitkilere benzetme ya da ilgi kurma yoluyla verilen adlar da halkın estetik kültürünü 

göstermesi bakımından önemlidir. Özellikle bitki adlarındaki metaforik aktarmalar yoluyla  

ilginç örtmeceler yapılmıştır. Bu adlandırmalar, halkın ince zevkinin, benzetme gücünün, 

adlandırma kültüründeki estetik yaklaşımının güzel bir sonucudur. Yine bazı hayvan ve bitki 

adlandırmalarında yansıma sözcüklerin kullanıldığını da görmekteyiz.  Hayvanlarla ilgili cinsel 

adlandırmaları da  bu gruba dahil ederek  tasnifleyelim. Örneklersek:  

Ca: Hayvan Adlarına Dair Örtmeceler 

ambarkuşu: Fare, sıçan. (Hakeri, 9) 
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ayşecik / babavura / uçuçböceği: Uğurböceği. (Hakeri, 18) 

cırlavık: Ağustos böceği. (Karataş, 144) 

dokuzmemeli: Dişi köpek. (Hakeri, 79) 

gecekuşu: Yarasa (Karataş, 271), (Hakeri, 113), (Gökçeoğlu, 130) 

gelinböceği / gelincik: Kahve çekirdeği büyüklüğünde, üst kabuğu kırmızı ve benekli uçucu 

bir böcek. (Hakeri, 113) 

goca koç: Geyik. (Gökçeoğlu, 141) 

gugumavuk / guguşav: Baykuş (Karataş, 298) 

ıskarabe (Rumca alıntı): Bokböceği. (Karataş, 338) 

kızboğan: Bitkilerin kökünü keserek zarar veren böcek. (Hakeri, 182) 

küpdüşen: İnsanlarda asalak yaşayan böcek. (Hakeri, 196) 

namazkılan / bubuşka / bubukşi: Takkalı, gagalı, boynu uzun kuş. (Hakeri, 42) 

papazaldatan / çobanaldatan: Kırlangıçtan büyücek,uzunca kuyruklu kuş. (Hakeri, 242), 

(Gökçeoğlu, 230) 

peygamberbalığı: Ağzı geniş,vücudu yassı, üstü dikenli bir balık. (Hakeri, 242) 

tahtakellesi: Ağaçkakan. (Karataş, 537) 

takkalli / takkalı: Tepeli Toygar. Bir çeşit kuş. (Karataş, 537) 

yusufcuk: Güvercine benzeyen ama ondan küçük bir kuş türü. (Hakeri, 318) 

Hayvanlara dair örtmece örneklerinde,  dişi köpek için  dokuz memeli, uğur böceği için bildik 

bir bayan adı Ayşecik, ambarda buğdaya arpaya dadanan fareye-sıçana  söylenen  ambarkuşu, 

ağustosböceğini direk işlevinden hareketle karşılayan yansıma sözcük cırlavık, güvercine 

benzerliğiyle zerafetin sembolü olan kuşa, cemaliyle Züleyha’yı mesteden Yusuf adının tercih 

edilmesi halkın gözlem yeteneğini, duyuş ve kavrayış  gücünü, zevkini, dilde güzelleşme 

meylini gösteren seçkin kullanımlardır. 

 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 193 

Cb: Hayvanların Cinsel Durumlarını Karşılayan Örtmeceler 

aşa- / aş-: Erkek hayvanların dişilerin üzerine atlayarak çiftleşmesi. (Karataş, 74), (Gökçeoğlu, 

18) 

aşandır: Hayvanların çiftleşmesi. (Karataş, 74) 

aşın: Hayvanların çiftleşme isteği duyması. (Karataş, 75), (Gökçeoğlu, 18) 

atla-: Erkek hayvanları dişilerin üzerine atlayarak çiftleşmesi. (Karataş, 75), (Gökçeoğlu, 18) 

çekil-  / çekilme / çektir- / çegdir- : Dişi hayvanı erkek hayvanla çiftleştirme. (Karataş, 161), 

(Gökçeoğlu, 61) 

dalap: At isteyen kısrak. (Karataş, 177) 

döllen-: Yavrulama zamanı, hayvanlar için gebe kalmak. (Karataş, 201) 

dön-: Boğaya çektirildiği halde gebe kalmayan inek, çiftleşmek istemek. (Karataş, 201) 

gızağan: Dişisini siteyen kedi, köpek. (Gökçeoğlu, 139) 

sakız çiyne-: Dişi hayvanın çiftleşmek istemesi. (Gökçeoğlu, 237) 

siğ- / siğgin / siygin: Teke ve koçlar için cinsel ilişkiye hazır olmak. (Karataş, 506) 

yürül- / ürül: Hayvanlar için çiftleşmek, döl tutumak. (Kabataş, 604) 

Örneklerde de görüldüğü gibi, hayvanların çiftleşmesinin birden çok sözcükle adlandırılması 

dikkat çekmektedir.  

Cc: Bitki Adlarına Dair Örtmeceler 

ağlargüler: Akşamsafası. Süs bitkisi. (Hakeri, 4), (Gökçeoğlu, 8) 

akballıbaba: Otsu bir bitki. (Hakeri, 5) 

altıntop: Greyfurt. Aynı zamanda bir süs bitkisi. (Hakeri, 8) 

canotu: Ispanak. Semizotu. (Hakeri, 48), (Gökçeoğlu, 50) 

cayır düğmesi: yükseklerde yetişen bir tür çalı. (Karataş, 160) 

cehennemtopuzu / alabaş / gulumbra: Şalgam, turp. (Hakeri, 49) 
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çatpatan: Tohumlarını fırlatan bir bitki. (Karataş, 159) 

dedesakalı: Tüylü çiçekleri olan bir bitki. (Karataş, 183) 

dildamak / köpecik / gulicik / tavşanağzı: Güzel, kokusuz çiçek. (Hakeri, 76) 

ebedenölmez / balçiçeği / sabırçiçeği: Çiçekleri kurutulduğunda solmayan bir çiçek. (Karataş, 

211), (Hakeri, 85), (Gökçeoğlu, 95) 

efendi eli: Yaprakları kırmızı fitnet çiçeği. (Karataş, 211), (Gökçeoğlu, 96) 

fatmacık: Yabani orkidenin dişisi. (Karataş, 230), (Hakeri, 96), (Gökçeoğlu, 107) 

gecetüten: Geceleri çiçek açan bitki. (Karataş, 271), (Hakeri, 113), (Gökçeoğlu, 131) 

gelinsaçı / çakırdikeni / deve elması: maydanozgillerden bir bitki. (Hakeri, 74) 

gelinçiçeği: Papatyadan iri, sarı çiçekli uzun bitki. (Hakeri, 113) 

güldamlası: Yaprakları kokulu bir çiçek. (Hakeri, 134) 

kadınkasığı: Yaprakları ve çiçekleri yemekte kullanılan bitki. (Karataş, 248), (Hakeri, 164), 

(Gökçeoğlu, 115) 

kadınparmağı: İnce, uzun üzüm. (Karataş, 356) 

kelmustafa: Yaprakları dikenli, 1 metreye yakın gövdesi olan bitki. (Hakeri, 177) 

kızmemesi / gızmemesi: Greyfurt. (Karataş, 376), (Hakeri, 183), (Gökçeoğlu, 140) 

peygamberçiçeği: Mor renkli bir çiçek. (Hakeri, 242) 

rahipbiberi / iffetağacı / hayıt: Akdeniz çevresinde yetişen uzunca bitki. (Hakeri, 154) 

sabırağacı:  Aleovera. (Gökçeoğlu, 236) 

sevdaçiçeği: Gövdesi etli ve dikenli, çiçekli bir bitki. (Hakeri, 260), (Gökçeoğlu, 242) 

yerdenbahar: Dereotu. (Hakeri, 315) 

yusuf / yusufu / yusufcuk: Mandalina. (Karataş, 602), (Gökçeoğlu, 309) 

yusufcuk: Yabani orkidenin erkeğine verilen ad.  (Hakeri, 319) 
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 Bu grupta adlandırmalarda kullanılan, altın, can, sevda, peygamber, bahar, iffet, efendi, 

sabır, gül, gelin, kadın gibi  olumlu ve güzel çağrışımlara gönderme gücü olan sözcüklerin 

seçilmesi  ince bir ruhun, estetik seçkinin ve benzetme gücünün sonucu olsa gerektir. 

D. Cinsel İçerikli  Örtmece Sözler 

Bu gruba kadın-erkek arasındaki cinsel hayatı karşılayan örtmeceler başta olmak üzere  her iki 

cinsin cinsel organlarıyla ilgili adlandırmalar, cinsel bir obje  olarak kadına yönelik 

adlandırmalar ve  kadınların  özel halleri dediğimiz aybaşı, hamilelik gibi durumlara dair  

örtmeceleri dahil ederek tasnifleyebiliriz.  

Toplumlarda din ve  ahlak  kuralları, tabu olarak görülen  durumların örtülü olarak ifade 

edilmesini şart koşmaktadır. Genellikle insan ilişkilerinde, aileler arasında yasaklanan, gizli 

tutulan bir meta olarak görülen kadına dair ar-namus sözcükleri, kadının cinsel betimlemeleri, 

cinsel organlarla ilgili ifadeler ve  kadınların özel hallerinin çeşitli örtmece sözlerle karşılandığı 

görülmektedir. KTA’da cinsel içerikli durum, kavram, organ vb. o denli ilginç örtmecelerle 

karşılanmıştır ki  Kıbrıs Türkünün tasavvurlarının sınırı hakkında bir bakış açısı ortaya 

koyabilir. Eşcinsellikle ilgili kullanılan dibidelik, deyişig oynamag,  gödden dolma; kadın cinsel 

organı için söylenen  kutu, gara kutu, ebenin inciri, ananın cebi, Tur-ı Sinanın argı; yine erkek 

cinsel organına dair ifade edilen   Kudüs’ün Çanları, Musa’nın asası gibi  örtmeceler  örnek 

olarak verilebilir. Kudüs, Tur-ı Sina, Musa gibi kutsal içerikli değiştirmelerin yanısıra benzetme 

içerikli sözcük ve öbekler ilginçtir. 

Da. Kadın-Erkek Arasındaki Cinsel Hayatı Karşılayan Örtmeceler 

abalara gid-: Geneleve gitmek. (Gökçeoğlu, 3) 

aygır: Para karşılığı yaşlı kadınlarla birlikte olan. (Gökçeoğlu, 21) 

bağla-: Büyü yaparak doğurganlığı yok etmek; erkeği cinsi bakımından iktidarsız kılmak. 

(Kabataş, 85) 

baza yap- / fişek at-: Cinsel ilişkide bulunmak. (Hakeri, 27) 

bikir: Kızlık, bakirelik. (Kabataş, 109) 

bozul-: Kızlığını kaybetmek. (Kabataş, 120) 

çavuşu tokatla-: Mastürbasyon yammak. (Gökçeoğlu, 97) 
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deyişig oyna-: İki eşcinsel erkeğin birbirleriyle cinsel ilşkiye girmesi. (Gökçeoğlu, 79) 

dibidelik: Eşcinsel. (Gökçeoğlu, 81) 

el arabasına bin-: Mastürbasyon yapmak. (Gökçeoğlu, 97) 

gancığı kaşınmak: Kadının aşırı cinsel isteği. (Gökçeoğlu, 118) 

gici- / gicimiş / gicişme: Özellikle kadın için söylenen aşırı cinsel istek içinde olmak. (Kabataş, 

281), (Hakeri, 118), (Gökçeoğlu, 140) 

giciş-: Karşıt cinslerin birbirlerine aşırı cinsel istek duyması. (Kabataş, 281) 

gulumbura / gulumpara: Oğlancı. Eşcinsel aktif erkek. (Kabataş, 300), (Hakeri, 131) 

gunni: Eşcinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden sapık erkek. (Hakeri, 132) 

gödden dolma: Eşcinsel. (Gökçeoğlu, 147) 

kakala: Erkeğin kadınla cinsel ilişkide bulunması. (Kabataş, 357), (Gökçeoğlu, 188) 

kızlıklar: Düğünden sonra gelinin bakir olduğunu gösteren kan lekeleri. (Kabataş, 376), 

(Hakeri, 183) 

körle-: Kızın bekaretini bozmak. Bakire kıza tecavüz. (Kabataş, 384), (Hakeri, 91) 

kösnü-: Şehvete gelmek, cinsel istek duymak. (Kabataş, 385) 

Db. Kadın-Erkek Cinsel Organlarıyla İlgili Örtmeceler 

ananın cebi: Kadın dişilik organı. (Gökçeoğlu, 4) 

bicik: Kadın memesi, meme başı. (Kabataş, 107), (Gökçeoğlu, 36) 

butti: Kadın üreme organının dış kısmı. (Hakeri, 46) 

büllük: Çocuk penisi. (Kabataş, 135) 

ebenin inciri: Ananın dişilik organı. (Gökçeoğlu, 95) 

gara kutu: Kara derili kadının cinsel organı. (Gökçeoğlu, 120) 

kapak: Kızlık zarı. (Kabataş, 359) 
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kutu: Kadının cinsel organı. (Kabataş, 390), (Gökçeoğlu, 201) 

Kudüs’ün çanları: Erbezleri. (Gökçeoğlu, 200) 

Musa’nın asası: Erkeklik organı. (Gökçeoğlu, 209) 

Tur-ı Sina’nın ard tepeleri: Kadın memeleri. (Gökçeoğlu, 275) 

Tur-ı Sina’nın argı: Dişilik organı. (Gökçeoğlu, 275) 

uçana / uşana: Rahim. (Gökçeoğlu, 281) 

Dc. Cinsel Bir Obje  Olarak Kadına Yönelik Örtmeceler 

Abbas’ın Şerif(e) ol-: Aşırı boyalı, kokoş kadın. (Hakeri, 1) 

abla: Uçkuru gevşek kadın. (Gökçeoğlu, 3) 

başıbütün / bütünbaşlı: Başından bir nikah geçmiş kadın. Kocası hayatta olan. (Kabataş, 96), 

(Gökçeoğlu, 48) 

budana (Rumça alıntı): Fahişe. (Kabataş, 125) 

dalap / giçimiş: Fahişe, orospu. (Hakeri, 68) 

donu bayraglı: Cinselliğini öne çıkartan kadın. (Gökçeoğlu, 86) 

esgilig / eski mavuna / eski Tatar kaltağı / eski süvari kaltağı: Arını namusunu düşünmeyen 

kadın. Geçmişi kötü yaşlı kadın. (Hakeri, 89), (Gökçeoğlu, 101) 

eşiği esgi-: Karısı yoldan çıkmak. (Gökçeoğlu, 102) 

eteği temiz: Namuslu adın. (Hakeri, 91) 

eteyi ağırlaş-: Utanç içinde olmak. (Gökçeoğlu, 102) 

eteyinde namaz kılın-: İffetine çok önem veren kişi. (Gökçeoğlu, 102) 

fildirik: Oynak kız. (Kabataş, 235), (Hakeri, 100), (Gökçeoğlu, 111) 

findirde- / fingirdeş- / fingirdek: Oynaşmak; oynak, hoppa. (Kabataş, 236), (Hakeri, 100) 

kanadı kırık: Erkeklere düşüp kalkmaya muhtaç kadın. Fahişe. (Hakeri, 167), (Gökçeoğlu, 

118) 
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ortakarısı / ortakadını: Hayat kadını. Erkekleri eğlendiren kadın. (Kabataş, 451), 

(Hakeri, 230), (Gökçeoğlu, 218) 

suruna kadın: Her erkeğe evet diyen kadın. (Hakeri, 272) 

şıkırdak: Sürtük kadın, yelloz. (Hakeri, 280) 

Dd. Kadınların  Özel Hallerine Dair  Örtmeceler 

analıg halı: Kadınlarda aybaşı hali. (Gökçeoğlu, 13) 

ağır ayak / ağır canlı: Hamile. (Gökçeoğlu, 125) 

bez dutun-: Aybaşı halinde kullanılan. (Gökçeoğlu, 35) 

garnı burnunda: Hamile. (Gökçeoğlu, 125) 

gebeş: Hamile (Kabataş, 271) 

göbeği burnunda: Hamilelikte son aylar. (Gökçeoğlu, 146) 

görüm gör-: Kadınların aybaşı hali. (Kabataş, 293), (Hakeri, 123) 

hamuru az gel-: Kız çocuğu doğmak. (Hakeri, 140) 

hamuru çok gel-: Erkek çocuğu doğmak. (Hakeri, 140) 

ikicanlı: Hamile. (Kabataş, 344) 

kadınbağı: Aybaşı petleri. (Hakeri, 164), (Gökçeoğlu, 115) 

yabandan tohum al- : Evlilik dışı gebelik. (Gökçeoğlu, 293) 

yüglü: Gebe. (Gökçeoğlu, 310) 

E. Ölüm ve Ölü Kavramı  Çevresinde Gelişen Örtmeceler   

Ağızların tadını kaçırıp, neşeyi kedere, keyfi hüzüne çeviren  ölüm her canlının bir gün tadacağı 

bir gerçeklik olarak insan yaşamının bir parçasıdır. İnsan hayatı için en büyük soru işareti olan 

bu son,  örtmece olarak da KTA’da yerini almıştır. Özellikle kefen için söylenen ahret gömleği, 

ölüme hazırlanmayı karşılayan hazırım ve  mezar taşı için söylenen hece taşı ilginç kullanımlar 

olarak öne çıkmaktadır. 
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afacan ölümü: Acı çekerek ölmek. (Karataş, 52), (Gökçeoğlu, 5) 

afagan ölümü: Ani ölüm. (Karataş, 52) 

ahret gömleği: Erkek cenaze kefeni. (Karataş, 366) 

ağırlık parası: İmamın ölüleri gömmeden önce cenaze yakınlarından aldığı para. (Karataş, 55), 

(Hakeri, 3), (Gökçeoğlu, 7) 

can meleği: Azrail. (Karataş, 140), (Hakeri, 48), (Gökçeoğlu, 50) 

canı sivişmeg: Ölecekmiş gibi  korku geçirmek. (Gökçeoğlu, 50) 

hazırım: Yaşlıların ölmeleri halinde kullanılmak üzere hazırladıkları kefen gibi şeyler. 

(Karataş, 323) 

hece taşı: Mezar taşı. (Gökçeoğlu, 169) 

gamber / kamber: Ölü yıkayıcı. (Gökçeoğlu, 117) 

kavıştırma / gavışdırma / gavuşturma: Erkek cenazeye giydirilen uzun kollu ahret gömleği. 

(Karataş, 366), (Gökçeoğlu, 128) 

salıya gir-: Ölüyü taşımak için omuzlamak. (Gökçeoğlu, 238) 

sıtırbezi: Ölen kadının, ahirette görünmesin diye, edep yerine yedi defa katlanarak konan bez. 

(Hakeri, 262) 

soyka: Ölünün üstünden çıkan giysi. (Karataş, 515), (Hakeri, 269) 

F. İnsan Organlarına Dayalı Örtmeceler 

KTA’da örnekleri çok fazla olmasa da dilsel inceliğin çok güzel örnekleri olarak ayrı bir grupta  

ele alınacaktır. Omorilik için kullanılan bel ipliği, mide için adlandırılan kör guyu, göğüs kafesi 

için söylenen iman tahtası örnekleri bu ince zevkin örnekleri olarak görülebilir.  

bel ipliği: Omurilik. (Gökçeoğlu, 32) 

bırd deliği: Makat, göt. (Gökçeoğlu, 36) 

büzzük / büzzüg: Anüs, göt. (Karataş, 137), (Gökçeoğlu, 48) 

dübürük: Kalın bağırsak sonu, anüs. (Hakeri, 83) 
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gadının çatısı: Kadın kalçası. (Gökçeoğlu, 115) 

gözninnisi: Göz bebeği. (Gökçeoğlu, 151) 

iman tahtası: Göğüs Kafesi. (Gökçeoğlu, 183) 

köfünner: Genç kız kalçaları. Kıç. (Gökçeoğlu, 198) 

kör guyu: Mide. (Gökçeoğlu, 200) 

salavatparmağı: İşaret  Parmağı. (Karataş, 490), (Hakeri, 253) 

oynak yerler: Eklemler. (Gökçeoğlu, 220) 

uykuluk: Dalak, pankreas. (Karataş, 568) 

uzunhacı: Ortaparmak. (Hakeri, 302), (Gökçeoğlu, 283) 

Bu gruplamalar dışında  farklı durumlara dair örtmece örnekleri de KTA’da yer almaktadır. 

Ancak sayı bakımından diğer gruplara göre çok daha az  olduklarından tespit ettiğimiz örnekleri 

teker teker tasnifleyeceğiz. 

Örneğin hacetle ilgili olan ayakyolu (Karataş, 78), kadımhane (Karataş, 355), memişa / 

memşa / memişane (Karataş, 422), oturagguyusu (Gökçeoğlu, 219) adlandırmalar; hayali 

yaratıklara, kötü ruhlara  dair söylenen alanası / alkarısı / alperisi (Karataş, 63), bindaneliler 

/ yanımızdan ıraklar, çarşambina / çarşamba karısı (Hakeri,  58), ötekinler (Hakeri, 234) 

gibi kullanımlar; tabiat olaylarına dair tespit ettiğimiz  gökkuşağı için söylenen havaanakuşağı 

(Karataş, 320), meryemanakuşağı (Karataş, 424); yine iki tekerlek korkusuyla bisiklet için 

söylenmiş şeytanarabası, cin arabası (Hakeri, 259) örtmecesi; Rumlarla beraber yaşayan 

Kıbrıs Türkünün Rum kızlarına İsa gülü (Hakeri, 158)  adlandırmasını tercih etmesi; tımarhane 

yerine  binanın fiziksel özelliğinden geliştirdiği gırmızı kiremidli ev (Gökçeoğlu, 138) gibi 

örtmeceleri ekleyebiliriz. 

SONUÇ 

Kıbrıs Türkü anakaradan uzakta olduğu ve var olma savaşı verdiği yüzlerce yıl zarfında 

kültürünü nesilden nesile aktarmanın  telaşıyla diline sahip çıkmış, kapı komşusu olduğu baskın 

dillerden ödünçlemeler yapmış olsa bile  Kıbrıs ağzının sessel, yapısal ve  dizimsel özelliklerini  

korumuş, sözvarlığını geliştirmiş ve yaşatmıştır. Her ne kadar 1974  “Kıbrıs Barış Hareketi” 

sonrası Türkiye ile olan  sosyo-ekonomik ve kültürel ilişkiler hızla ilerlemiş, ölçünlü dil baskısı 
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çok hissedilir olmuş ise de Kıbrıs Türkü kendine has özellikleriyle şekillenmiş ağızlarını 

tüm çeşnileriyle kullanmaktadır. Örtmeceler de onlarca örneği ile bu güzel ağzın önemli 

sözvarlıklarındandır.  

Çalışmamızda  giriş bölümünde de belirttiğimiz KTA sözlüklerinden tespit ettiğimiz onlarca 

örtmecede,  dilsel zevk ve incelik, estetik bakış açısı, gözlemleme ve tasavvur kabiliyeti,  

benzetme ve ilgi kurma yeteneğini  görmek mümkündür. Örneklerden de görüleceği gibi 

örtmeceler, Kıbrıs Türkünün zerafetinin aynası olduğu gibi aynı zamanda  hoşgörü, nezaket, 

ahlak, batıl inançlar, dini anlayışlar, cinsel seçkiler, korkular, kadınlar vb. hususlardaki  tutumu 

hakkında rehberlik edebilecek ölçüde önemli ipuçları vermektedir.  

Çalışmamızda altı ana ve yedi ara başlık halinde tespit ettiğimiz örtmeceleri leksiko-semantik 

olarak gruplandırdık. Her gruba yeterince  örnek bulabildiğimizi de düşünürsek KTA’nın  

örtmeceler bakımından ne denli zengin olduğunu görürüz.  
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ÖZET 

Yabancı dil öğretiminde amaç yalnızca dilin temel becerilerini kazandırmak değildir. 

Hedef dil öğretilirken aynı zamanda o dilin beslendiği ve beslediği kültürel alt yapının da 

öğretilmesi amaçlanmalıdır. Malum üzere mevcut öğretilen yabancı bir dil daima yabancı 

kültürü de beraberinde getirir. 'Dil kültürüyle gelir.' Yaklaşımı aslında son derece önemli bir 

tespittir. 

Yabancılara Türkiye Türkçesi öğretimi; iki binli yılların başından itibaren gerek devlet 

gerekse özel sektör eliyle yoğun bir şekilde dünyanın çok farklı coğrafyalarında 

gerçekleştirilmektedir. Bu süreç içerisinde birçok dil öğretim setleri ve malzemeleri 

kullanılmış, edinilen tecrübeler yeni çalışmalara aktarılmıştır. Binlerce on binlerce insanın 

Türkçeyi bu kaynaklar yardımıyla öğrendiğini düşünürsek aynı zamanda kültürümüzle tanışmış 

olmalarını varsaymamız gerekir. 

Göstergebilim  F. De  Saussure ile başlayan  serencamesinde bugün itibariyle 

disiplinlerüstü özellikleriyle bir çok bilim dalının başvurduğu önemli bir referans olarak öne 

çıkmaktadır. Saussure’ün  dilsel göstergelerle ilgilendiği başta  gösterge, gösteren ve gösterilen 

terimleri olmak üzere dili bir dizge olarak ele alıp sistemleştirmesi de göstergebilimin ilgi alanı 

oluşturur;   Ch. S. Peirce, J. Greimas, R. Barts, R. Jakopson, N. Chomsky, J. Derrida’ya başta  

olmak üzere  birçok bilim adamının  edebiyattan-psikolojiye, mimariden-matematiğe, 

iletişimden-sinemaya, reklama, fotoğrafa, görsel tasarımlara kadar birçok alanda anlam 

aktarımını, görsel mesaj vermeyi, iletişim gerçekleştirmeyi, estetik zevk paylaşımını, bilgi alış-

verişi sağlamayı vb. çeşitli  göstergeler yoluyla yapmanın mümkün olduğunu öne çıkarmaları 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE GÖRSEL (GÖRÜNTÜSEL / 
İKONİK) GÖSTERGELER YOLUYLA KÜLTÜR AKTARIMI  “LALEYE SOR”  ve
 “BAYRAMLIK”  HİKAYELERİ ÖRNEĞİ
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da. Yani dilsel bir öge olan sözcükler de, doğal bir olay olan güneşin doğup batması, 

yağmur bulutlarının karartısı da, bir ülkenin bayrağı da, bir futbol takımının amblemi de, bir 

ülke kültürünün yansıması olan mimari de, sanat da, folklorik birçok unsur da, dini göstergeler 

de, bir tiyatro sahnesindeki kostüm ve tasarımlar da, kısa ya da uzun metrajlı bir filmin mekanı 

ve  karekterleri de göstergebilim açısından anlamlandırmanın bir yoludur.  

Bu çalışmada Türkçe öğretiminin en büyük hamisi Yunus Emre Enstitüsü'nün öğretim 

setlerine yardımcı kaynak olarak düşündüğü, “Anadolu Hikâyeleri’nde”, görme duyusunun 

gücüne ve etkisine de değinerek, görsel göstergeler yoluyla yapılan kültür aktarımı ögeleri 

tespit edilecek  ve yorumlanacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Yabancılara Türkçe Öğretimi, Kültür Aktarımı, Görsel 

(Görüntüsel) Göstergeler, Anadolu Hikâyeleri.  

 

1.Giriş 

Türk Dil Kurumu   sözlüğünde kültür  sözcüğü, Fransızca aslı  da “culture”  verilerek; 

tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları 

yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine 

egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü olarak tanımlamıştır (TDK, 211).  

Ziya, Gökalp de medeniyetten ayırarak kültüre “hars” olarak bakmış ve toplumun bütün 

yönünü kapsadığını belirtmiştir. Gözlemlenebilen medeniyetten farklı olarak kültüre bireye 

aidiyetlik hissi veren din, dil, ahlak, edebiyat, folklor, güzel sanatlar, felsefe gibi duygular, 

algılar, değerler ve kanaatler gibi soyut olgular topluluğu olarak bakmıştır (Gökalp, 2006)  

Lundberg, kültür unsurlarını başlıca üç öğeye ayırmıştır: yazılı yazısız kurallardan 

oluşan normlar, hak ve ödevleri belirleyen ilkeler ve bireyin nasıl davranması gerektiğini 

vazeden tüm yaptırımlar; gelenek, görenek, örf, adet, teamül gibi bireye davranış kalıpları 

dayatan toplumsal birikim; insanlar arasındaki etkileşim ve iletişim sonucundaki tüm ilişkiler ( 

Lundberg vd., 1970). 

Kültür yaklaşımlarından da gördüğümüz gibi kapsama alanı soyut ve somut birçok 

başlıktan oluşan, birey ve toplum genelinde yaşam tarzını özetleyen, toplumların  devamlılığı 

için esas olan bu kavramın bilinçle beslenmesi ve nesilden nesile aktarımı öne çıkmaktadır. Bu 

aktarım anlaşılan o ki, ya dil  ya da  töreler yardımıyla olacaktır. En önemli  iletişim aracı olan 

dil ve insanların aynı töre etrafında bilinçlenerek, yaşayarak, uygulayarak, hissederek, isteyerek 
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etkileşim  içerisinde olmaları toplumların sürdürülebirliği adına  en önemli yoldur.  

Özellikle  dil denen anlaşma aracının, kültürü oluşturan en önemli öge olarak öne çıktığını ve 

içinde yer aldığı kültürün aktarımını  yazılı veya sözlü olarak yüzyıllardır gerçekleştirdiğini, 

öncelikle kendi toplumunda takiben kültürlerini öğrenmek isteyen tüm hedef kitleye ulaştığını 

düşünürsek bu iki olgunun ilişkisini daha net ifade etmiş oluruz. 

 İletişim çağının zirvelerinde gezindiğimiz, küresel dünya tanımlamalarının 

konuşulduğu  zamanımızda, diller ve kültürler arası yakın etkileşim artarak devam etmektedir. 

Bu etkileşimin sonuçlarından  biri de, kendi kültürünü tanıtma ve yabancı  kültürleri tanıma 

adına  dünyadaki dil öğretme ve öğrenme dinamikliğidir.  Bu düşünceyi  en baskın  kültür ve 

dillerden  en sönüğüne kadar   görmek mümkündür. Bu maksatla dil mühendisliği yapan ülkeler 

olduğu gibi,  dilini cazibe merkezi haline getirme ve o noktada tutma adına  tüm ekonomik, 

siyasi ve medya-iletişim gücünü kullanan birçok topluluk var bugün yeryüzünde. 

Yabancı dil öğretiminde amacın hedef kitleye yalnızca dilin temel becerilerini 

kazandırmak olmadığını, dil öğretilirken aynı zamanda o dilin beslendiği ve beslediği kültürel 

alt yapının da öğretilmesinin dolaylı da olsa  amaçlandığını unutmamak gerekir. Malum üzere 

mevcut öğretilen yabancı bir dil daima beraberinde yabancı kültürü de getirir.  Her dilin 

beslendiği maddi manevi tüm kültürel ögeler dilsel, simgesel,  görsel göstergeler vb. olarak dil 

öğretim setlerinde bilinçli ya da bilinçsizce yerini alırlar. Avrupa Ortak Dil Çerçevesi 

Programı’nda da  ifade edildiği gibi dil öğretiminin amaçlarından biri olarak “dilin kültürüyle 

birlikte hedef kitleye  ulaştırılması” belirlendiğine göre bilinçli bir şekilde   90’lı yıların 

başından itibaren hız alan “Yabancılara Türkçe Öğretimi” altyapımızın en önemli kaynakları 

konumundaki dil öğretim setlerimizi tüm seviyelerine uygun kültürel göstergelerle  beslemek, 

bezemek ve desteklemek esas olarak ele alınmalıdır.  

Milenyumla beraber özellikle  eski Osmanlı çoğrafyası, Türk  Dünyası ve  Avrupa Birliği 

gibi ülkelerdeki ilgiye  en seçkin içeriklerle, dilsel ve görsel kültürümüzle beslenerek 

hazırlanmış, modern dil öğretim ilke ve tekniklerine uygun  setlerle  cevap vermek ve devlet 

destekli  dil politikalarıyla  muhatap kitlelere ulaşmak öncelik olmalıdır. Dil setlerimizin her 

seviyesine uygun kültürel zenginliğimizin olduğu hepimizin malumudur. Aslolan bu kültürel 

öğeleri setlerimize yerinde, seviyesinde, kararınca ve  öğretimi destekler nitelikte serpiştirmek, 

kullanmaktır. 

Biz bu çalışmamızda yabancılara dil öğretiminde kültürel ögeler olarak yer alan ve görsel 

kavrama gücünün etkisini de vurgulayacağımız görsel göstergelerin kültür aktarımındaki yerine 
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değineceğiz.  Özellikle F. De. Saussure ile başlayan süreçle bir bilim olarak ortaya çıkan 

dil bilimin alt kollarından olan ve bu gün itibariyle  disiplinlerüstü bir  bakış açısına kavuşan 

göstergebilime ve göstergelere değineceğiz. Özellikle  görmenin, görselliğin gücünün dil 

öğretimi için belirlenen okuma setlerindeki etkisine bakacağız. Seçilen  görsel göstergelerin 

kültürümüzü ne denli taşıdığını göstergebilimsel çözümleme yaparak tespit edeceğiz. 

2.Göstergebilim, Görsel Göstergeler ve Göstergebilimsel Çözümleme 

F. de Saussure ileride göstergebilim adında bir bilim dalının kurulacağını, bu bilim dalının 

göstergeleri ve onların yaşamlarını inceleyeceğini bundan çok önceleri dile getirse de o daha  

çok dilsel göstergelerle ilgilenmiş ve göstergelerin diğer göstergelerle olan ilişkileri üzerine 

yoğunlaşmıştır. Onun için gösterge, anlamı olan fiziksel bir nesnedir ve gösterge bir gösteren 

ile gösterilenden oluşur. Gösteren göstergenin algılanılan yanıdır. Örneğin, kağıt üzerindeki 

işaretler, havadaki sesler gibi. Gösterilen ise gösterenin göndermede bulunduğu zihinsel 

kavramdır. Bu zihinsel kavram, aynı dili paylaşan aynı kültürün üyelerinin tümü için ortaktır 

(Fiske, 1996: 67). Saussure’ün göstergebilimi dil bilim için de kurallar üretmiş, görüşleri birçok 

göstergebilimciye yol göstermiş dayanak oluşturmuştur. İşte onlardan biri de Ch. S. Pierce’dir. 

Peirce göstergelere mantıkçı ve felsefeci gözüyle yaklaşmış ve görsel göstergelere öncelik 

vermiştir.  

Peirce göstergeleri “görüntüsel gösterge, belirti ve sembol” olmak üzere  üçe ayırmıştır. 

Fotoğraf, resim ve mimari gibi gösterdiği nesnesini benzerliğinden dolayı çağrıştıran, gösteren 

ile gösterilen arasında doğrudan imgesel benzerlik  olan göstergelere  görüntüsel gösterge 

(görsel gösterge); termometre / ısı, saat / zaman, duman / ateş, ayak izi / insan, parmak izi / 

insan, kapının vurulması / gelen, nabız atışı / sağlık, vücuttaki isilikler / hastalık vs. nesnesi 

ortadan kalktığı zaman onu gösterge yapan niteliklerini kaybeden, göstergenin nesnesiyle 

arasında doğrudan gözlemlenebilir veya anlaşılabilir ilişki olan göstergelere belirti; bayrak, 

trafik ışıkları gibi temsil niteliği tam olarak yorumlayanına bağlı olan,  nesnesiyle arasında 

nedensizlik ilişkisi bulunan göstergelere de sembol demiştir (Peirce, 1984). 

Biz Pierce’in görüntüsel gösterge yaklaşımını çalışmamızın merkezine alaçağız. 

Yabancılara dil öğretirken kültürümüzün aktarımında dil göstergeleri dışında  görselliğin 

gücünü yani görüntüsel göstergelerin kullanılmasının önemine değineceğiz. Bildiğimiz üzre 

duyu organları içerisinde bilgi edinme, varlıkları, nesneleri kavramları yorumlama, 

anlamlandırma ve kararlar oluşturma noktasında görme eylemi en etkili olanıdır. Bakmak ile 

görmek farklı şeylerdir. Herkes bakar ama göremez. Bilinçsizce, bir refleksin sonucu olarak 
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bakmakla; anlamlandırma, kavrama, bilgi edinme, algılama, yorumlama, iletişim kurma, 

tanımlama  vb. amaçlarla dikkatlice odaklanma yani görme aynı şeyler değildir. Bu nedenle 

bizi çepeçevre saran, hayatımızın her karesinde  yer alan göstergeleri görmek, algılamak, 

kavramak  ve anlamlandırmak esastır.  

Görsel göstergelerin  görme duyusunun gücüyle  her türlü algılanma ve  beynimizde 

yorumlayıp anlamlandırma süresi dil göstergelerinden hep birkaç adım önde olacaktır.  

Kültürümüzün soyut, somut tüm ögelerinin, her türlü kültür göstergelerimizin, görsellik ve 

görseli okuyup anlamdırma merkezli odaklanmayla çok daha başarılı aktarımlar için ortam 

hazırlayacağı yadsınamaz. Bugün tanıtım sektörünün görselliği öne çıkarararak toplumlar 

üzerindeki etkisi hepimizin malumudur.  

Bir fotoğraftan, tabloya, beden dilinden bir film sahnesine, bir mimari yapıdan nesnelerin 

görsel tasarımına kadar yaşamın her alanında üretilen görsel temelli bilinçli - bilinçsiz 

göstergeler görsel göstergelerdir. Görselliğe dair her şeyi, anlam, anlama ve anlamlandırma 

düzeyinde konu edinir. Bu denli geniş yelpazeli bir gösterge türü dilsel göstergelerle birlikte 

öğretim setlerinde kullanılırsa hem öğrenme hızlanacak hem de imge ve çağrışım gücü yüksek 

görseller arzu edilen sonuçların ziyadesiyle alınmasına büyük katkı sağlayacaktır. 

Görsel göstergelerin çözümlenmesinde üzerinde durmamız gereken bir diğer  isim Roland 

Barthes’tır.  Barthes özellikle kültür çözümlemeleri üzerinde durur.  Barthes’a göre 

göstergebilimin temel konusu anlamdır ve tüm dizgeler gerçekte birer anlamlama dizgesi 

oluştururlar. (Rifat, 1998: 15) Barthes’ın geliştirdiği yapısal çözümleme yöntemi, bildirişim 

amacı içermemekle birlikte anlam taşıyan çeşitli olguları (resim, fotoğraf, mimari vb.) içerir. 

Barthes bütün bunları anlamlama (signification) kavramı aracılığıyla göstergebilime bağlar, 

göstergelerle ikincil gösterilenler ya da yananlam gösterilenleri arasındaki bağıntılar üzerinde 

durur (Vardar, 2001:88). 

Düzanlam ve yananlam ile birlikte mit kavramları Barthes ile yer edinmiştir. Düzanlam, 

anlamlandırmanın birinci düzeyidir ve aşikâr anlama gönderme yapmaktadır. Yananlam ile 

birlikte, onu kullananın duyguları, kültürel değerleri ön plana çıkar, öznel bir yapısı vardır ve 

ideolojik düşünceleri kapsar. Yananlam mit ve çağrışım boyutlarına da sahiptir. Öznel 

yorumlar, duygular, fikirler, sosyo-kültürel değerler yer almaktadır. Çözümleme sürecine 

geçildiğinde yorumlanması gereken, bu göstergelerin anlamlarıdır. Göstergelerin düz 

anlamlarıyla somut biçimde saptanması anlamsal yapıyı ortaya çıkarmaya yetmeyecektir; 

bunun yanı sıra çağrışımsal boyuta sahip yan anlamlar, göstergelerin zengin içeriğe sahip 
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olduğunu gösterecektir (Çamdereli, 2006: 85). Afiş, fotoğraf  vb. gibi görsel 

göstergebilim alanına giren çalışmalarda, Roland Barthes’ın yaklaşımlarından söz etmek 

gerekmektedir. Barthes’ın görüntülerdeki anlamlandırma kuramında anahtar düşünce, 

anlamın düzanlam, yananlam boyutunda nasıl yayıldığıyla ilgilidir. Birinci düzlemdeki 

anlam boyutu olan düzanlamda, bir göstergede “kim” ya da “ne” gösterildiği belirtilirken, ikinci 

anlam düzlemi olarak görünenin altında görünmeyen anlamı ifade eden yananlamda ise hangi 

değerler, kanaatler ve fikirlerin bulunduğu tespit edilmektedir (Parsa, 2008:123). 

Şöyle toparlarsak düzanlam, bir nesneyi görür görmez zihnimizde ilk beliren, akla ilk 

gelen, en yaygın, en kesin anlamdır. Göstergeyi görenlerin çoğunluğu tarafından ortak bir 

yönde algılanır. Yananlam ise, düzanlamın dışında ikincil olarak gizli bir anlam ifade eder. 

Anlama nüanslar eklemek de denebilir. Her göstergenin bir yananlamı mutlaka vardır. Çünkü 

her gösterge, zihinlerde en azından psikolojik çağrışımlar meydana getirmektedir. Bunun 

yanında bir göstergenin yan anlamından bahsedebilmek için, o göstergenin birincil ve zorunlu 

anlamı, düzanlamı olmak zorundadır.  

Barthes’in çözümlemede değindiği mitler ise,  toplumların kültürünü, inanışlarını ve 

alışkanlıklarını derinden etkileyen, nesnelliği kanıtlanmamış yaygın inanışlardır. Ergenekon 

Efsanesi gibi. Türk Dil Kurumu’na göre; “geleneksel olarak yayılan veya toplumun hayal gücü 

etkisi ile biçim değiştiren, tanrı, tanrıça, evrenin doğusu ile ilgili hayali, alegorik bir anlatımı 

olan halk hikâyelerine “mit” denir” (TDK, 2011) 

Bu yaklaşımlar doğrultusunda içerisindeki görsel göstergeleri tespit edip 

çözümleyeceğimiz kaynaklar, Yunus Emre Enstitüsü’nün 2019 yılında A1-A2  seviyesindeki 

setlere  yardımcı okuma kitabı  hüviyetiyle yayınladığı “Anadolu Hikayeleri’ni” kapsamaktadır. 

Bu hikayelerin kapak sayfalarından başlayarak  tüm görseller düzanlam, yananlam ve varsa 

mitsel boyutuyla ele alınacak, taşıdıkları  anlam boyutları çözülecek ve  kültür aktarımına 

katkısı ve etkisi belirlenecektir. 

3.Hikayelerde Geçen Görsel Göstergelerin  Çözümlenmesi ve  Kültür 

Aktarımındaki Yeri 

İlk olarak,  Emine Kazan (2019)  tarafından yazılan  “Laleye Sor” ve  “Bayramlık” adlı  

hikayelerimizde dil dışı göstergeleri yani görsel göstergeleri  çözümleyelim:  

“Laleye Sor” adlı hikayemiz 21 sayfa olup  iki tarih bölümü öğrencisinin karşılıklı 

konuşmaları merkezli kurgulanmıştır. Hikayede sıkça tekrar edilen lale, lale devri, İstanbul, 
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Osmanlı, Osmanlı lalesi ve bazı cami adlarının dilsel gösterge olarak  öne çıkartılması  

kültür aktarımı yönüyle önemlidir. Bu hikayede metne  parelel serpiştirilen görseller çağrışım 

güçleriyle kültür aktarım derecesini artırmıştır. 

 

Görsel 1. Laleye Sor  adlı hikayeden. Çeşitli renkteki lalelerle yapılan Türk Bayrağı. 

Çeşitli renklerdeki laleler  bir payzaj eliyle muhteşem bir dizimsel bir boyutta 

birleştirilerek “Türk Bayrağı” görseli hazırlanmış ve hikayede vurgulandığı şekliyle Emirgan 

Korusunda sergilenmiştir. Çimlerin oluşturduğu yeşil zemin ve o zeminde göze hitap eden 

Türkiye haritası tasarımlı bir Türk Bayrağı, bir lalezar. Hem göze hem de çağrışım gücüyle 

dimağlarda  yer edecek  bir görsel. Kırmızı ve beyaz lalelerin orantılı  dağılımı ve mavi vatanı  

birebir karşılayan  aynı renkte  laleler görselin gösteren düzlemindeki başarıyı göstermektedir. 

Görselin gösterge düzlemi şöyledir: 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

laleler, koruluk, çimen ve  

bayrak 

Lalelerden yapılan Türkiye 

haritası tasarımlı Türk 

bayrağı  

uluslararası temsil, özgürlük, 

bağımsızlık, hürriyet, milli 

egemenlik, milli birlik, 

zaferlerle dolu tarih, 

muzaffer atalarımız, savaşlar, 

akan kanlar ve şehadet 

mertebesi, inançlar, 

mukaddesat,  din 
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 “Türk Bayrağı” hem bir simge hem de görsel gösterge olarak  ulusal ve 

uluslararası tüm platformlarda ülkemizi temsil eden bir  değerdir. Bu görseli düzanlam 

boyutunda  farklı renklerdeki lale dizaynı olarak görebiliriz. Bu son derece normaldir.  Evet  

çimenlik bir alanda kırmızı, beyaz ve mavi renklerdeki lalelerle ve  güzel bir düşünceyle bir 

sembol şekillendirilmiştir.  Ancak bu görselin yananlamında  birçok şifreler  gizlidir.  Hikaye  

laleler üzerine olabilir  fakat  hikayedeki bayrak göstergesiyle bağımsızlık, hürriyet, milli 

egemenlik, milli birlik, zaferlerle dolu tarih, muzaffer atalarımız, savaşlar, akan kanlar 

ve şehadet mertebesi, inançlar, mukaddesat, din gibi  birçok çağrışımlar, görünenin altında 

görünmeyen değerlendirmeler, fikirler, kanaatler  düzanlamın  üstünü örter. Yani bir peyzaj 

ustalığının üstüne çıkan bir anlamsal boyut kazanır ve güçlü yananlamıyla dikkatleri çeker. 

Yine bayrağın Türkiye haritası şeklinde tasarlanması Türk, Türkiye, hilal, kırmızı, 

beyaz gibi birçok kavramı da  beraberinde okuyana, görene taşıyacaktır. Dünya haritasında yer 

alan bir  çoğrafyanın  yalnızca lalelerle yapılan bir düzenlemesi değil,  bir gücün, bir var 

olmuşluğun göstergesidir aynı zamanda. Harita benzerlik esaslı görsel özelliğiyle dil öğretimi 

boyutunda öğrenicinin bilinç altına aktarılacak ve Türkiye’nin dünya goğrafyasındaki yeri 

merak konusu olacaktır. 

Bayrak  ister lale, ister gül, ister kumaş ya da deri farketmez hangi malzemeden yapılırsa 

yapılsın yan anlamı çok güçlü bir göstergedir. Bu tasarımın  esere konması  görselliğin zihinde 

yer etme  gücüyle birlikte  bize ait bir öge olarak  hedef kitlenin zihninde yer edecektir. 

Hilal ve haç  sembol olarak  üzerine anlamlar yüklenmiş iki göstergedir. İslamiyeti 

sembolize eden “hilal”  ile  Hiristiyanlığı simgeleyen “haç”  arasındaki var olma ve üstünlük 

savaşları tarihde iki dinin temsilcilerini birçok kere karşı karşıya getirmiştir. Evet görselde 

yalnız “hilal” vardır ama  çağrışım gücüyle zıtlık ifade eden “haç” ve temsili gücü de  yan 

anlamsal bir sonuç olarak  anlam katmanları oluşturur.  

Bayrak  ve tuğ  bizim için bir mittir. Sancaktarlık  önemli makamdır. Bayrağı hep 

yükseklerde taşımak, uğruna ölmek önemli bir mittir. Ulubatlı Hasan’ı destanlaştıran bayrağı 

surlara dikerken gösterdiği cesaret ve bağlılıktır. Bayrağı canı pahasına yere düşürmemek  bir  

efsanevi unsur olarak zihinlerde yer etmiştir.  Bu denli önemli bir  görsel, güçlü yan 

anlamlarıyla kültür aktarımı bakımından önemli bir  araçtır. 
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Görsel 2. Laleye Sor  adlı hikayeden. Lale resmi. 

Resimde iki farklı renkte lale doğal ortamında, renkler, tasavvur ve kurgulamanın 

gücüyle oluşturulan bir dizimsel boyutta şekillendirilmiştir. Lale birçok rengiyle, zerafetiyle 

önemli bir çiçektir.  Şiirlerde, tualllerde,  minyatürlerde, çinilerde, kıyafetlerde, mimaride  vb.  

lale  ince zevklerin malzemesi olmuştur. Güzellik, zerafet lale ile sembolize edilmiştir.  

Görselin gösterge düzlemi şöyledir: 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Lalelerden müteşekkil bir 

görsel 

İki farklı renkte  ve 

büyüklükte lale.  Kırmızı 

renkte olan, beyaza göre daha 

bakış-görüş perspektifinde. 

Bize ait bir çiçek. 

Bizimle geçmişi var. 

Lale  çiçeği  düzanlam boyutunda  hikayede de geçtiği üzre Osmanlı döneminin ve 

bugünün en önemli çiçeklerinden biri. Renk çeşitliği ve estetik gücüyle şehirlerimizin, 

bahçelerimizin vazgeçilmez  güzelliği. Avrupalıların hatta dünyanın  Hollanda menşeeli bir 

çiçek olarak tanımasının aksine bize ait olduğu özellikle vurgulanan bir değer. 

Şairlerimize ilham veren, edebiyatımızda sevgiliyi karşılayan önemli bir mazmun olan 

lale, bizim kültürümüzün bir ürünü olarak vazolarımızı, mezar taşlarımızı, halılarımızı 

kaftanlarımızı, evlerimizi, camilerimizi süsleyen önemli bir görseldir. Eser içine serpiştirilmiş 

lale görselleri  yananlam boyutunda  bizden gaspedilen bir kültürel öge olarak  zihinlere 

kazınma muradıyla  öne çıkartılmıştır. Bize ait bir mirasın dil öğretim setlerinde  işlenmesi ve 
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görsellerle  kültürümüzün bir çok sahasında olduğunun vurgulanması başarılı bir aktarım 

çalışmasıdır.  

Allatki iki görsel maksada  ulaşmakta araç olarak kullanılan diğer malzemeler olarak 

hikayede yer almıştır. 

 

Görsel 3. Laleye Sor  adlı hikayeden. Padişah kaftanı 

Lale motifli padişah gömleği ve kaftanları bugün dünyanın en önemli müzelerinden 

Topkapı Müzesinde de yer almaktadır. Onca çiçek içerisinden  erkan-ı devletin laleyi tercih 

ettiğini gösteren bu görsel  aslında laleye giydirilen bir aitlik gömleğidir. Bir devlet sembolü 

haline gelen lale görsellerle yüksek tondan  bir aktarım aracı olmuştur. 
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Görsel 4. Laleye Sor  adlı hikaeyeden. Lale  Tartma Görseli. 

Resimde  elinde hashas bir terazi ile sanki altın tartma ciddiyetinde bir kişinin  lale 

soğanı tarttığını görüyoruz. Karşıdaki kişinin lale soğanını altında ödeme telaşında olduğu 

görülüyor. Kılık kıfafetleriyle yabancı oldukları görülen bu kişiler  lale soğanın ticari malzeme 

olarak satılma kurgusunun da parçalarıı aynı zamanda. Kitapta Osmanlıdan elçiler yoluyla 

Avrupaya taşındağı ve sahiplenildiği dilsel göstergelerle anlatılırken birçok paragraftaki 

serencame bir görselle tamamlanıyor. 

Görselin gösterge düzlemi şöyledir: 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

İki insan. Mekan olarak bir 

oda. Masa başı. Alıcı ve 

satıcı. Lale tartılması. Altın 

kesesi. Açılmış bir lale 

Yabancı oldukları kılık 

kıafetlerinden ve 

tiplemelerinden belli olan iki 

adam.  

Lale soğanına karşılık altın 

takası. 

Elde terazi alım-satım 

sahnesi.  

Yabancıların gözünde altın 

kadar değerli olan bir çiçek 

ve soğanı. 

Gram kaybına tahammül 

edilemeyen, hassas 

terazilerle tartılan, belki az 

bulunan, belki herkesin çok 

istediği önemli bir hazine. 

Masanın üstüne onlarca altını 

boşaltan aşırı istekli olduğu 

görünen elinde lalesiyle bir 

Avrupalı. 

 Avrupalının laleyi belkide 

para gücüyle bizden alıp 

götürdüğü ve kendine mal 

ettği düşüncesi. 
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Düzanlam boyutuyla bir alış veriş sahnesinin resmedildiği düşünülebilir. İki kişi 

kendilerine göre değerli iki şeyi takas ediyor olarak da algılanabilir. Ancak  yananlam 

boyutuyla  durum aslında tam bir bilinçlenme görselidir. Hikayede değinilen Osmanlının 

hoşgörüsüyle yabancı sefirlerin ülkelerine birçok şey taşıdığı tespiti bu resimle desteklenmiştir. 

Altın  gibi önemli madene eş görülebilecek kadar kıymetli olan  lale soğanları, o ülkeden o 

ülkeye taşınmış ve   anavatanı olarak Hollanda uygun görülmüştür. Aslında hikayenin anafikri 

maddi kültürümüzün önemli ögelerinden olan laleye  tekrar Türk pasaportu kazandırmak ve  bu 

süreci görsellerle pekiştirmektir. Kıymet bilmek toplumsal  bir gereksinimdir. Kültür  ve 

kültürü meydana getiren tüm birikim ve  malzemeler kıymeti bilinmesi gereken değerlerdir. Bir 

çok sanat dalına  ilham veren, estetik zevkin oluşmasında kaynak olarak kullanılan  laleyi  dil 

öğretimini vesile bilerek, sahiplenmek  ve  görsel destekli olarak, muhatabın  gönlüne, zihnine  

aktarmak  şifrelenmiş görüntüsel iletidir. 

 

Görsel 4. Laleye Sor  adlı hikayeden. Ters Lale   Görseli. 

 

Resimde görülen ters lale görseli, Türkiyede  Hakkari çivarında yetişen ve sayıları 

azaldığı için koruma altına  alınan bir lale türünü temsil eder.  Bildik lale türünün bir 

akrabasıdır. Resmin dizimsel boyutunda   dağlarda, zor şartlarda yetişen ve çiçekleri aşağı 

doğru sarkan, yeşil gövdeli kırmızı  bir lale türü mevcuttur. 
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Görselin gösterge düzlemi şöyledir: 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Yüksek dağlar. Kırmızı 

çiçekli ters laleler. Yeşil, 

kırmızı ve kahverengi tonlar. 

Anadolu dağlarında, zor 

şartlarda  yetişen,   

güzellik ve endamıyla öne 

çıkan ters laleler. 

Endemik bir tür.  

Lale çeşitliliğinin örneği. 

Anadolu çoğrafyasının 

zenginliğinin göstergelerinden 

biri daha. Hem de, başta soğuk 

olmak üzere zor şartların 

doğurduğu muhteşem güzellik. 

Topraklarımızdaki lale 

çeşitliliğinin göstergesi. Lalenin  

anavatanının ve sahiplerinin bu 

topraklar ve üzerinde 

yaşayanlar olduğunun 

kanıtlarından biri.  

Beli hafif bükük ve çiçekleri 

yere bakıyor. Aynen mutavazı 

Anadolu insanı gibi.  

Düzanlamda  lale çeşitliliğimizi gösteren, dağlarımızın seçkin çiçeği olan ters lalelerin 

kurgulanmış güzel  bir benzeri. Doğu Anadolu Bölgesinin korumaya muhtaç endemik bir türü. 

Osmanlı lalesinin akrabası.  Kırmızının ve yeşilin uyumu.  

Yananlamda ise, kitabın hem dilsel hem de görsel göstergelerle başından beri 

aktarmaya çalıştığı lalegiller soyunun vatanının  Anadolu toprakları olduğu gerçeği 

vurgulanmaktadır.  Süleymaniye Camii’ne, Selimiye Camii’ne hikayede değinmenin vesilesi 

olmuştur. İslamın Anadolu topraklarındaki en büyük camilerden olan ve Osmanlı yadigarı iki 

büyük eserin tanıtılması, camilerin kültürümüzdeki yerinin belirtilmesi adına  fırsat eğitimine 

dönüşmesine ortam hazırlanmıştır. Bir görsel göstergeden  hareketle birçok kültürel ögenin 

tanıtımı ve aktarımı yapılmıştır. 

Hz. İsa ve  Hz. Hüseyin’e  dair efsaneleri de bünyesinde barındıran ters lale mitsel bir  

anlatıma da  ortam hazırlamıştır. Metinde geçtiğine göre, Hz. İsa’nın çarmıha gerilmesine şahit 

olan bir çiçek olduğu gibi Kerbela’da şehit edilen Hz. Hüseyin’in yasıdır onu yere baktıran, 

boynunu büktüren.  

İkinci  hikaye yine  Emine Kazan (2019)  tarafından yazılan “Bayramlık” adlı  hikayedir.  

“Bayramlık” adlı hikaye 23 sayfa olup  bir çocuğun  bayram neşesi, bayram 

anlayışından hareketle Türk toplumunun bayram kültürü kurgulanmıştır. Hikayede sıkça tekrar 

edilen bayram, bayramlık, bayram namazı, bayramlaşma, el öpme, mezarlık ziyaretleri, akraba 
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ve komşu bayramlaşmaları dilsel gösterge olarak  öne çıkartılması  kültür aktarımı 

yönüyle önemlidir. Bu hikayede metne  parelel serpiştirilen görseller çağrışım güçleriyle kültür 

aktarım derecesini artırmıştır. 

 

Görsel 1. Bayramlık  adlı hikayeden. Cami Avlusunda Bayramlaşma  Görseli. 

Görsel cami önü bayramlaşmasını kurgulamıştır. Hikayede  her bayram yapılan bir 

ritüel olarak anlatılan bayramlaşma,  cami imamı ve  çocuk, genç, ihtiyar  herkesin katılımıyla  

cami önünde yapıldığını düşündüren bir görselle desteklenmiştir. Aynı görsel kitabın kapağında 

da vardır. “Bayram” kavramını karşılayan güzel bir görseldir. İnsanların çok sıcakkanlı ve 

neşeli gösterildiğini de ifade etmek gerekir.  

Görselin gösterge düzlemi şöyledir: 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Geniş bir avlu, cami önü ya 

da girişi, çocuk, genç, ihtiyar 

insanlar, kalabalık, erkekler, 

el öpme, kucaklaşma gibi 

samimi tavırlar, dini 

kostümüyle cami imamı… 

Bayram namazı sonrası 

çoşkulu, samimi bir 

bayramlaşma ritüeli.  

Müslüman olan Türk 

halkının inancının verdiği aşk 

ve şevkle camiye gelmesi, 

yılda iki defa kılınan bayram 

namazına iştiraki,  

düşmanlıkların unutulup 

dostlukların pekiştirildiğinin 

göstergesi el öpme, 

kuçaklaşma, helalleşme gibi 

ritüellerin önemi bu görselle 

çok güzel aktarılmıştır. 

 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 217 

Düzanlamda, dini bayramların camiide namazla başlayıp, diğer ritüellerle devam 

ettiğini; insanların  bayram çoşkusuyla bayramlaştığını gördüğümüz bir görseldir. Ancak 

yananlamda, İslam dininin inananlarına  bir hediyesi olan bayramlar  ifade ettikleri anlamlar 

bakımından  çok derindir. Türk halkı için büyükten küçüğe herkesin dört gözle beklediği en 

önemli dini içerikli kültürel olgulardan biridir. Toplumu birbirine bağlayan, yakınlaştıran 

önemli kazanımdır. Hal böyle olunca salt bayram konusunun işlendiği bir metnin  

muhataplarına kavratılmasında  bayram uygulamalarını gösteren görsellerin  yer alması  bu 

kültürün aktarılmasında büyük pay sahibi olacaktır. 

 

Görsel 2. Bayramlık  adlı hikayeden. Bayram Sabahı Kahvaltısı 

 Bu görsel bir Türk ailesi göstergesi olarak hikayeye alınmış. Ailenin tüm fertlerinin 

katıldığı  bayramın önemine uygun bir kahvaltı. En güzel kıyafetleriyle, neşeli bir aile. İnce 

belli çay bardaklarında tavşan kanı çaylar ve  ve evin  dini ve milli iki değerle  şekillenmiş  

arka planı. Yeşillikler içinde yükselen cami ve bayrak biribirini tamamlayan iki görsel. 

Görselin gösterge düzlemi şöyledir: 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Ev hali. Anne, baba ve 

çocuklar. Kurulu bir masa ve 

yiyecekler. Cami ve bayrak. 

Güzel kıyafetleriyle bayram 

kahvaltısına oturmuş 

geleneksel bir aile. Kahvaltı 

sofrası müdavimleri 

Geleneksel Türk aile tipinin 

vurgulandığı bir bayram 

sabahı ve  Türk usulü 

kahvaltı. Karakaşlı, karasaçlı 
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yiyecekler. Caminin iki 

minaresi arasında mahya 

görevinde asılı büyükçe bir 

Türk bayrağı. 

ve bıyıklı baba, başındaki 

örtüsüyle dikkat çeken bir 

anne. Hikayeye göre ideal bir 

aileye yakışan ideal, terbiyeli 

çocuklar.   

Arka planda  iki mukaddesat. 

İslam ve Türklüğün 

göstergesi iki görsel.  

Göklere yükselen minareler 

ve onların çoşkuna eşlik eden 

bayrak. 

 

 Düzanlamda tüm dinamikleriyle geleneksel bir Türk ailesi.  Birlik- beraberliğin önemli  

sağlayıcılarından olan bayramı hep beraber idrak ediyorlar. Arkalarındaki görseller  bayram 

coşkularına  katkı sağlıyor. Fakat bu resim birçok yönüyle çağrışım dolu. Merakları 

körükleyecek, içinde sorular barındıran ve aynı zamanda birçok olgunun analatılabilmesine 

olanak sağlayabilecek bir gösterge. Cami, İslam dininin en büyük ve en önemli simgelerinden. 

Yüzlerce yıllık İslam kültürüyle yoğrulan Türklüğün inansın inanmasın ruhuna işlemiş bir 

kutsal. Bayrak yukarıda da çözümlediğimiz gibi içinde özgürlükten bağımsızlığa, şehitlikten 

cennete kadar onlarca yananlamı barındırmakta. Yine görselde kurgulanan aile Türk tipi aile 

olarak hikayedeki bu göstergeye konmuş. Sükûnetiyle,  başörtüsü ve kıyafetiyle muhafazakar 

bir anne ve tüm vakaretiyle Türk erkeğinin  timsali baba ve ebeveynlerinin gözlerinin içine 

bakan huzurlu çocuklar. Yine ince belli bardaklar vesilesiyle  kendine özellikleriyle  “Türk 

çayı”  terimini de doğuran çay kültürümüz de  incelenebilir. Görüldüğü gibi bu görsel  birçok 

kültür birikimimizi aktarma adına güzel bir araçtır. 

 

 

Görsel 3. Bayramlık  adlı hikayeden. Mezar Ziyareti 
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Bir yakınının mezarınında  başında  örtüsü,  elinde Kuranı Kerim ile bir kadın.  

Lale motifleriyle süslü bir mezar. Mezara su getiren küçük çocuk. Mezar başına dikilmiş 

ağaçlar. Pastel renklerden müteşekkil bir resim.  

Görselin gösterge düzlemi şöyledir: 

Gösterge Gösteren Gösterilen 

Mezarlık. Mezarlar. Ağaçlar. 

Kadın ve çocuk. 

Sukunetle mezar ziyareti 

yapan  bir kadın. Ona mezara 

su taşıyarak yardımcı olan bir 

çocuk. 

Ölene okunan dualar. 

Mezarını sulayıp bakım 

yapma.  

 

Ölen yakınlarını ziyaret 

ederek en önemli  

görevlerinden birini   yerine 

getiren ideal bir aile.  

Yalnız sağlarla değil ölülerle 

de bayramlaşma. 

Ölen büyüklerinin 

mezarlarına çocuklarıyla 

bakım yaparak  bu kültürün 

devamını sağlama. 

Vefalı olmanın huzurunu 

yaşama. 

Aynı zamanda inancın 

gereğini yaparak Allah’ın 

rızasını kazanma.  

Ölüm realitesi. 

 

Düzanlamda  Türklerin ahirete intikal etmiş  yakınlarına bayram günleri ya da arife 

günleri yaptıkları ziyareti içeren bir görsel.  Ancak bu kültürün halkın gözündeki önemini 

vurgulama adına çok güzel tasarlanmış bir resim. Malum her nefis birgün  ölümü tatacak. Ölüm 

realitesini insanlara hatırlatan en önemli yerlerdir mezarlıklar. Çocuklarla gidilip bu kültürün 

devamı sağlanmak istenir. Herne kadar ürkütücü bir gerçeklik olsa da toplumumuzun her 

konuda  olduğu ölüm konusunda da uyguladığı kültür birikimi vardır.  Bakımlı bir mezarlık 

görüntüsüyle bu görsel  ölüm konusunda çok şeyin anlatılmasına, konuşulmasına altyapı 

hazırlayabilir. 

Sonuç 

Çalışmada “Anadolu Hikayeleri”nden “Laleye Sor” “Bayramlık” hikayelerindeki metne 

parelel seçilmiş görsel göstergelerin kültür  aktarımına  katkısı göstergebilimden faydalanılarak 

incelenmeye ve çözümlenmeye çalışılmıştır. Göstergebilimin yan ve düzanlamlar yaklaşımıyla 

hikayelerdeki  resimlerin  gösteren ve gösterilenleri belirlenmiş, görsellerin doğru bir biçimde 

yorumlanması sağlanmaya çalışılmıştır. 
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Görme duyusunun etkisiyle  metni destekleyen başarılı görsel göstergelerin dil 

öğretimini her hususta destekleyeceği görülmüştür. Bu kitapların sunuş kısmında yazdığı gibi 

amaç öğrencilerin dil seviyesi göz önünde bulundurularak, yabancı dil olarak Türkçeyi, 

kültürüyle beraber öğretmektir.  

Metinlerde uzun uzun dilsel göstergelerle anlatılan birçok kültürel öge  iyi seçilmiş 

görsel göstergelerin çağrışım gücü  ve  hızlı anlamlandırma etkisiyle daha çabuk ve kalıcı 

şekilde muhataba kavratılacaktır. Yukarıdaki görsellerin gösterilen ve yananlam boyutu  bu 

görüşün destekçisidir. 

Türk dilinin yaşattığı kültürel birikimimiz iyi bir seçimle  dil öğretim setlerinde  yer 

almalı ve  sadece metinle yetinilmeyip her seviyedeki setlere uygun resimler, fotoğraflar, 

mimari altyapı, tarihi ve çoğrafik ögeler, giyim-kuşam, milli semboller, dünyaca ünlü bilim, 

spor vb. insanları, tabii güzellikler gibi  daha pek çok değer  secilerek yerini almalıdır. 
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ABSTRACT 

 CDIO is an innovative approach for teaching various disciplines especially engineering 

and it stands for conceiving, designing implementing and operating. It was originated at the 

onset of 2000s by (KTH) the Royal Institute of Technology, (MIT) the Massachusetts Institute 

of Technology of the USA, Linköping University and Chalmers University of Technology of 

Sweden (Berggren et al., 2003). After that, many universities started to adopt CDIO 

methodology in their curriculums, and currently more than 120 universities are using CDIO 

approach (http://cdio.org/). Even though CDIO is an approach for engineering field, it is 

increasingly adopted in many other fields like business, art, food, science and library science 

(Malmqvist, Huay, Kontio & Minh 2016). More than that, some educators began to adopt CDIO 

strategy for teaching languages and get the practical benefits of it. Some scholars like Wenwen 

& Yunfei (2018) and Tang (2009) confirm that applying CDIO model in English teaching field 

can improve students’ skills and capabilities like the practical grasp of English, esprit de corps 

(team spirit), self-learning talent, renovation ability, critical thinking competence and job 

related skills. This research study shows the importance of CDIO as an innovative teaching 

method from the first hand, and it presents a proposal to develop a completely new English 

language teaching ELT method from the second hand. Another purpose for this study is to show 

how CDIO can be applied in ELT field and how much it is successful in raising the 

qualifications of the learners; coupled with this, the outcomes of this study may give futuristic 

ideas to English teachers and education and training foundations in respect of methodology, 

curriculum, the materials used in instructing and job related knowledge. Besides, it is 

anticipated from this research to be the start whistle for the schools and universities to adopt 

this new method of teaching English and cultivate the outcomes of it. 

Key words: CDIO, ELT, experimental research, CDIO standards, CDIO syllabus 

http://cdio.org/
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1. INTRODUCTION 

 To learn a language is something hard and to teach a language is harder. In the current 

life many people tend to learn languages as the big world has become a small cottage. After 

decades of the technological developments and the modernity the world has become more 

Interconnected than ever, that is what we call it globalization. The conception of globalization 

refers to the interdependence of the countries educationally, economically, culturally and 

pedagogically. And to be in the race, the people need to learn languages to keep pace with the 

other generations. It’s no hidden to anybody that the English language is the dominant language 

so far. More than that, the demand of English is remarkably increasing all over the world, not 

only in the field of teaching but also in many other fields like translating, trading, 

communicating with the outside world, business, tourism and so on and so forth.  

 And as a matter of fact, learning English theoretically and through traditional methods 

does not help too much in the practical life, as a result the employers cannot find the qualified 

graduates that they need in their work. Moreover, many English graduates cannot find the good 

job after graduating because they lack the experience and the qualifications (Wenwen & Yunfei, 

2018). This means that there is a gap between the real world demands and the English graduates; 

thus, this gap must be closed. So finding a practical way of teaching English is necessary and 

crucial to cover the demands of English in the real life. Therefore, educators have been 

concerning about how to teach English and how to find appropriate teaching methods to assist 

the students to learn English in an effective way. 

 Scholars have different views on the best way of teaching and learning languages. Some 

teaching approaches require learning grammar rules and vocabularies lists, other approaches 

Stimulate the students to memorize and imitate sentences in dialogues (root learning), yet some 

others motivate the students to use natural language among each other in a task or a project 

(Lightbown, Spada 2013). While Holliday focused on culture in second language acquisition 

(SLA) and sees it as an instrument in language learning, more than that Holliday looks at the 

classroom as a culture and through it knowledge and skills are transferred (Holliday, 1994). 

Additionally, the dispute about the authentic vs the artificial language in applied linguistic 

language teaching (ALLT) took a place from 1970s afterwards. Where Waters (2009) stated 

that using authentic language (real language by natives) may increase the learners’ motivation 

and may have a significant pedagogic function. While Richards (2006), declares: 
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 What is important in writing materials for EFL learners is not necessarily native 

speaker  usage, but rather what will provide the means of successful communication both 

within  and outside the classroom. This means providing learners with a repertoire of well 

 selected vocabulary, sentence patterns and grammar, as well as a stock of 

 communication strategies …….. How native-speakers ask for and give directions is 

 largely irrelevant…….. My goal is to give them the resources to have successful 

 experiences using English for simple classroom activities. Whether or not they employ 

 native speaker-like language to do so is irrelevant (p. 22). 

 Furthermore, some scholars alerted the educators that they should not forget about the 

individual differences(ID) of the learners and their different capacities, Dörnyei (2005) talked 

about that in detail and he mentioned many factors that affect the psychology of the learners in 

SLA like: language aptitude, personality, motivation and self-motivation, willingness to 

communicate (WTC), learner beliefs, anxiety, self-esteem, creativity, intelligence, 

temperament, mood, learning styles, language learning strategies, self-regulatory capacity etc. 

Some other researchers like Ur (2011) went that it is not only the methodology of teaching plays 

a big rule but also further factors influence the process of teaching such as: education ministries, 

school principals, classroom management, socio cultural background, the learner’s 

relationships and their preferences, time available for preparation, personalities and motivation. 

Then Ur adds that these features have impacts on learning more than how languages are taught. 

 As we see there are controversial discussions about learning languages and these 

discussions are not going to end, that’s because every educational society has its own properties. 

As a result, inventing new methods for teaching English is a continuous case. Community 

Language Learning (CLL), The Direct Method (DM), The Grammar Translation Method 

(GTM), The Audio-Lingual Method (ALM), Suggestopedia, The Total Physical Response 

Method (TPR), The Communicative Approach (CA) etc, these are the most famous ELT 

methods. But the new trend is some academics are trying to bring some new methods from 

different fields and apply them to English language teaching, and one of these methods is 

LEAN. 

 LEAN is an innovative teaching method and it is a conception of maximizing values 

and minimizing wastes that was used firstly in cars industrial in the last century (Womack & 

Jones, 1996). Additionally, LEAN can be successfully applied in education and it can save time 

and money (Tılfarlıoğlu & Anwer, 2017; Tılfarlıoğlu & Faraj, 2017; Karagücük, 2018). 
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Moreover, Tılfarlıoğlu (2017) adds that LEAN can offer a big benefaction to education 

system through standardization of the institution. 

 Another example for the innovative methods is CDIO, which is our topic, which stands 

for Conceive Design Implement and Operate. CDIO method has been in use for almost two 

decades in four continents, in many different countries, in more than 120 schools and 

universities around the world, so why do not the Turkish education institutions bring this 

method and use it? And why do not they try something new and innovative?  

2. BACKGROUND 

 At first, only the engineering programs applied CDIO teaching model but now language 

teaching programs are adopting it as a practical way of teaching. CDIO teaching method takes 

the notion as a transporter in Successive steps: from the conception, investigation and 

improvement, operating, recycling then leading the learners to learn actively, inducing the 

students to naturally connect the learned material with the professional knowledge and finally 

sharpening their capabilities to produce outcome and involve in the practical society effectively 

(Gu, Lu, & Shen, 2008). Furthermore, Zhu (2010) thinks that teaching languages should 

combine between the linguistic skills and the Professional skills, and he believes that the 

interdisciplinarity of the CDIO can achieve that. Crawley, Malmqvist, Östlund, Brodeur, and 

Edström (2014) note that most of the CDIO features are related to experiential learning. 

3. CDIO STANDARDS  

 In the year 2004 the CDIO initiative created twelve standards, these standards describe 

the features of CDIO program and they present the guiding lines of the educational system and 

they display the wanted goals and achievements of the CDIO program (CDIO Standards v. 2.0. 

2010)  for further visit ( http://www.cdio.org ). 

For each standard there will be: 

Description: it will explain the connotation and the significance of the standard and elaborates 

the important terms and expressions and gives background information. 

Rationale: it points out the causes of adopting this standard, and these causes are depended on 

educational research. In addition to that the rationale shows up how this standard is 

differentiating CDIO method from the other educational methods. 

2.4. 1. Standard 1:  The Context 

http://www.cdio.org/
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 “Adopting the following principle: product, process, and system lifecycle 

development and deployment (Conceiving, Designing, Implementing and Operating) are the 

context for education” (CDIO Standards v. 2.0, 2010, p.3). 

Description: The lifecycle system consists from four stages, the conceiving stage comprises 

the plans, and the customer needs analysis, the project strategy and developing conceptual ideas. 

The designing stage concerns about making the designs, the layouts, the patterns, the styles and 

the delineation of what is going to be implementing. The third stage, the Implementing stage, 

focuses on the conversion of the design into output and produce, in addition to that, it focuses 

on the processing, the manufacturing process, testing and the training session. The last phase, 

the operating stage, uses the product to reach to the wanted goal and worth.  

Rationale: the alumni of CDIO (the graduates) must be able to Conceive, Design, Implement 

and Operate values, process and product in a team group circumference. The students who are 

using CDIO should participate in operating the processes and in developing the product while 

they are learning and do the same when move to the professional life in any organization they 

work for. 

2.4. 2.  Standard 2: CDIO Learning Outcomes 

 “Specific, detailed learning outcomes for personal and interpersonal skills, product, 

process, and system building skills, as well as disciplinary knowledge, consistent with program 

goals and validated by program stakeholders” ( CDIO Standards v. 2.0, 2010, p.4). 

Description: according to the CDIO syllabus, the learning outcomes are the skills and the 

knowledge that the students should know and can be able to apply when they finish the 

education program. In the first section of the CDIO syllabus the learning findings are divided 

into personal and interpersonal dexterities. In the second section the personal learning outcomes 

emphasize the critical thinking, problems solving skills, dictates of conscience, moral codes, 

inventive thinking skills, dexterity and knowledge discovery. While in the third section of the 

CDIO syllabus the interpersonal learning outcomes concentrate on the communication in 

foreign languages, social relations and the colleagues’ interactions, cooperative interaction, 

synergy, partnership and teamwork. In contrast the fourth section the system building skills 

concentrate on the four pillars of CDIO conceiving, designing, implementing and operating. 

All of the above will be checked and reviewed by the stakeholders after graduation from the 

CDIO program, therefore the stakeholders play a crucial role in determining the success criteria 

in CDIO learning outcomes. 
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Rationale: building accurate learning outcomes can help the students in gaining strong 

foundations that may help them in their professional future.  

2.4. 3. Standard 3: Integrated Curriculum 

 “A curriculum designed with mutually supporting disciplinary courses, with an explicit 

plan to integrate personal and interpersonal skills, product, process, and system building skills” 

(CDIO Standards v. 2.0, 2010, p.5). 

Description: producing, processing, system establishing competence, personal and 

interpersonal dexterity and professional knowledge intermingling with experience learning is 

the essence of the integrated curriculum of CDIO program.  

 Rationale: producing, processing, system establishing competence, personal and interpersonal 

dexterity, professional knowledge and experiences learning must not be an extra part from a 

full completed curriculum but rather it must be an integral part of the curriculum. And to get 

the best possible results from the integrated curriculum and the disciplinary knowledge, the 

curriculum should exploit the time in dual use ordinance. Another key point, the educational 

institution plays a big function in making the suitable incorporated curriculum through adding 

the proper disciplinary skills. 

2.4. 4. Standard 4: Introduction to Education 

 “An introductory course that provides the framework for education practice in product, 

process, and system building, and introduces essential personal and interpersonal skills” (CDIO 

Standards v. 2.0, 2010, p.6). 

Description: as a matter of fact, the beginning is always important, therefore, the preparatory 

course for learning anything needs to be well prepared and it should give a framework for the 

whole program. The framework must show the tasks and the plans of the whole educational 

program and it must prepare the students starting from simple to hard technique. In other words, 

the students should be prepared to solve more advanced problems and produce more advanced 

expressions in the aimed language.  

 Rationale: the first goal of the introductory course is to increase the motivation of the learners 

and engage their interests in learning the target language.  

2.4. 5. Standard 5: Design-Build Experiences 

 “A curriculum that includes two or more design-implement experiences, including one 

at a basic level and one at an advanced level” (CDIO Standards v. 2.0, 2010, p.7). 
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Description: the expression design-implement indicates that there is inventing and 

producing some new activities, new ideas, and new techniques in learning a language. And the 

producing here passes through two stages, the first one is the conceiving stage and the second 

stage is designing-implementing stage. To rephrase it, the learners convert what is conceptual 

to something tangible, what is on paper to practical activities to the target language.   

 Rationale: the environment which depend on hands on approach learning create fantastic 

atmosphere for learning and producing from one hand and designing and building from the 

other hand. 

2.4. 6. Standard 6: CDIO Workspaces 

 “Education Workspaces and laboratories that support and encourage hands-on learning 

of product and system building, disciplinary knowledge, and social learning” (CDIO Standards 

v. 2.0, 2010, p.8). 

Description: physical learning atmosphere comprises classical education stuff like 

schoolrooms, halls, auditoriums, laboratories and workplaces. These workplaces and 

workshops focus on hands-on learning and practical learning. Where the students interact and 

work together, share the learning process and that is what we call social learning.  

Rationale: The workplaces, workshops and any learning atmosphere that focus on hands-on 

learning and practical learning ere essential resources for conceiving, designing, implementing 

and operating.  

2.4. 7. Standard 7: Integrated Learning Experiences 

 ”Integrated learning experiences that lead to the acquisition of disciplinary knowledge, 

as well as personal, interpersonal, and product and system building skills” (CDIO Standards v. 

2.0, 2010, p.9). 

Description: Integrated learning experiences are educational methods that boosts the 

disciplinary knowledge learning at the same time with personal and interpersonal dexterity and 

system establishing dexterity.  

 Rationale: the second and the third standards i.e. the curriculum designing and learning 

outcomes can be perceived only if there are congruous educational methods that exploit the 

students time in a dual use ordinance. The educational institutions with the help of integrated 

expertise learning are capable to help the students to grasp the target language effectively and 

efficiently.    
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2.4. 8. Standard 8: Active Learning 

 “Teaching and learning based on active experiential learning methods” (CDIO 

Standards v. 2.0, 2010, p.10). 

Description: active learning approaches catch the students thinking and their ability for 

problem solving and decision making, analyzing and evaluating ideas, group debating and 

feedback among one another. 

Rationale: by means of catching the learners in contemplating about fresh notions and 

concepts, the learners not only learn but also realize and understand what and how they learned.  

Moreover, using the active learn manners motivate the learners to learn the language smoothly 

and make them shape learning lifelong habits.  

2.4. 9. Standard 9: Enhancement of CDIO Based Educational Institutions Competence 

 “Actions that enhance school competence in personal, interpersonal, and product and 

system building skills” (CDIO Standards v. 2.0, 2010, p.11). 

Description: CDIO programs supply assistance for educational institutions to upgrade their 

own adequacy in the personal, interpersonal, individual, social, product and system building 

skills as explained in the second standard. They improve these ingenuities in the context of 

teaching and learning languages in professional way. 

 Rationale: the teaching languages schools can integrate the skills of CDIO with the 

disciplinary knowledge and that is to keep pace with fast technological development and to 

keep updating the language teaching and learning skills.  

2.4. 10. Standard 10: Enhancement of Faculty Teaching Competence 

 “Actions that enhance faculty competence in providing integrated learning experiences, 

in using active experiential learning methods, and in assessing student learning” ( CDIO 

Standards v. 2.0, 2010, p.12). 

Description: CDIO programs supply assistance for the educational institutions to upgrade their 

competence in three aspects. Firstly, in the integrated learning experiences as illustrated in the 

seventh standard, secondly, in the lively and experimental learning as explained in the eighth 

standard, thirdly, in evaluating students learning as it clarified in the eleventh standard. 

 Rationale: if CDIO program wants to assure the significance of the three following fields 

teaching, learning and evaluation it should adopt sufficient resources for the schools’ 

development in these fields.  
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2.4. 11. Standard 11: Learning Assessment 

 “Assessment of student learning in personal, interpersonal, and product and system 

building skills, as well as in disciplinary knowledge” (CDIO Standards v. 2.0, 2010, p.13). 

Description: assessing the learners’ achievement means measuring to what extent the learners 

have fulfilled the wanted level in grasping the target language. Evaluating the learning 

outcomes declaim the CDIO skills, producing, processing, system establishing competence, 

personal and interpersonal dexterity, professional knowledge and experiences learning. The 

assessment process may contain rating scales, spoken or written tests, watching the students’ 

performance, colloquies and self-appraisal. 

 Rationale: if we give a value to the CDIO skills, producing, processing, system establishing 

competence, personal and interpersonal dexterity, professional knowledge and experiences 

learning then we have to assess and evaluate them. Sometimes different results need different 

kinds of assessment for example, we can evaluate with verbal or written tests for the disciplinary 

knowledge outcomes, and we can use recorded observations design-implement skills and so on 

and so forth. Last thing to add is that using different ways of evaluation enhance the 

assessment’s reliability and validity. 

2.4. 12. Standard 12: CDIO Program Evaluation 

 “A system that evaluates programs against these twelve standards, and provides 

feedback to students, faculty, and other stakeholders for the purposes of continuous 

improvement” (CDIO Standards v. 2.0, 2010, p.14). 

Description: A CDIO program has to be evaluated in relation to the 12th CDIO Standards. An 

overall evaluation of the CDIO should be done and compare it to the awaited outcomes. More 

than that, the report or the evidence of the whole evaluation can be presented as feedback to the 

students, teachers, alumni, employers and the educational institution’s administration.  

 Rationale: all in all, the main goal of the evaluation is to decide the program’s efficiency and 

effectiveness according to the planed aims. The evidence that has been collected through the 

program evaluation is considered as a criteria of the program development. Even more, if a big 

number of the learners claim that they did not reach to some of the intended results, an initiative 

to search for the reasons and making the required changes could be launched.  
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4. CDIO SYLLABUS 

  The first version of CDIO syllabus was designed in 2001 and it has proved its successful 

in more than 100 program in international level. The general aim of the CDIO syllabus is to 

build a set of knowledge, abilities and skills that the stakeholders and the society want from the 

next generations. To add more, the syllabus can be also used as a foundation base for building 

new educational processes and curriculums for specific purposes (Crawley 2001; Crawley, 

Lucas, Malmqvist & Brodeur 2011). 

 There is a general consensus about CDIO syllabus, which is a catalog of some topics 

that are suitable for the learners’ skills, comprehension, understanding and knowledge. Also, 

the CDIO syllabus represents the store and the resource for the educational institutions trying 

to apply the CDIO program and it represents the final outcomes of the program and the skills 

that the students should have when they graduate (bankel et al., 2002). 

The syllabus has five levels of details; the following table resembles the CDIO syllabus at the 

first level of detail: 

 

Table 1. The CDIO syllabus at the first level of detail 

4.Conceiving, Designing, Implementing 

and Operating ( CDIO ) 

1.Technical Knowledge 

and Reasoning 

2. Personal and 

Professional Skills 

3. Interpersonal 

Skills 

(Crawley and et al., 2011, p.6 ). 

 

 Nevertheless, the first version of the syllabus was successful, there was a need to change 

it and that was emerging from two reasons. The first was because of the knowledge’s 

classification changing, and the second was because of the inquiring of the users of the syllabus 

about the missing skills and competences (Delors et al., 1996; Passow, 2007; Crawley et al., 

2014). The table below shows the CDIO syllabus at the second level of details:  
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Table 2. The CDIO syllabus at the second level of detail 

1. disciplinary knowledge and 

reasoning 

1.1 knowledge of underlying 

mathematics and science 

1.2 core fundamental knowledge of 

engineering 

1.3 advanced engineering 

fundamental knowledge, methods and tools 

2 personal and professional skills and 

attributes 

2.1 analytical reasoning and problem solving 

2.2 experimentation, investigation 

and knowledge discovery 

2.3 system thinking 

2.4 attitudes, though and learning 

2.5 ethics, equity and other 

Responsibilities 

3. interpersonal skills: teamwork and 

communication 

3.1 teamwork 

3.2 communications 

3.3 communications in foreign 

languages 

4 conceiving, designing, 

implementing, and operating 

systems in the enterprise, 

societal and environmental 

context 

4.1 external, societal and 

environmental context 

4.2 enterprise and business context 

4.3 conceiving, systems engineering and 

management 

4.4 designing 

4.5 implementing 

4.6 operating 

(Crawley and et al., 2011, p.5 ). 

 The first information of the syllabus was collected from some categories, focus group 

discussions, workshops, document research, peer reviews and surveys. So the initial pace of 

collecting the content of the CDIO syllabus was focus group discussions which included: MIT 

faculty (the Massachusetts Institute of Technology in the USA), current MIT students, industry 

leaders in the USA and senior academics from other USA universities. Through the discussion 

the groups were introduced to the following question “what are the skills and the knowledge 

the learners should know when they finish their course or school?”. And by the same token, the 

surveys were applied in for precincts: old graduates, young graduates, MIT faculty and industry 

leaders in the USA. So these surveys and discussing equally with the peer reviews and 

workshops help to improve the CDIO syllabus in related to the clarity and conciseness, 

comprehensiveness and productiveness (bankel, Berggren, Blom, Crawley, Östlund & Wiklund 

2002; bankel et al., 2005). 

 The syllabus is consisted from four sections, in the first section of the syllabus the 

disciplinary knowledge identifies the learning results as personal and impersonal dexterities, 

system establishing dexterity, producing and processing. While in the second section the 

personal learning results emphasize the critical thinking, problems solving skills, dictates of 

conscience, moral codes, inventive thinking skills, dexterity and knowledge discovery. Yet in 
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the third section of the CDIO syllabus the interpersonal learning outcomes concentrate on 

the communication in foreign languages, social relations and the colleagues’ interactions, 

cooperative interaction, synergy, partnership and teamwork. In contrast the fourth section the 

system building skills concentrate on the four pillars of the CDIO (conceiving, designing, 

implementing and operating). To see the third and fifth level of details of the CDIO syllabus 

visit ( http://cdio.org/ ). 

 

5. APPLICABILITY of CDIO on ELT 

 Applying CDIO on English Language Teaching can be done through applying seven 

practical abilities improved by CDIO teaching mode according to CDIO syllabus and standards. 

Leshan Normal University in China shows how the CDIO teaching method improves different 

abilities of English major students. (Wenwen, X., Yunfei, G. 2018): 

5. 1. Practical knowledge of English: 

 As in the 7th standard of CDIO (Integrated Learning Experiences) and in the first section 

of CDIO syllabus (Disciplinary Knowledge and Reasoning), in CDIO teaching method the 

students acquire practical knowledge from doing some projects under the direction of the 

teacher. In order to carry out the projects the students firstly need to understand the text and 

absorb the knowledge by themselves. And if they face some problems they need to solve them 

by discussing the problems in group and in case they still have some unsolved parts the teacher 

gives them some clues for help. 

5. 2. The capability of finding and solving problems: 

 This ability matches with the 8th standard of CDIO (Active Learning). The students learn 

how to find out the problems and try to solve them, the teacher will be just the guide for the 

projects. CDIO approach urges the students to solve their problems in many ways like: 

Research: the students start to research about the problem causes, collect information and be 

familiar with it; the researching process could be online or asking the older colleagues or the 

more experienced people around them. So the CDIO builds problem solvers who can depend 

on themselves to find solutions for the problems they face from one hand and builds problem 

solvers who can avoid the problem before it happens in the future from the other hand.  

Decision-making: Eventually, the students have to make decisions to solve the problems and in 

this case they improve their own decision-making capabilities. 

http://cdio.org/
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Analysis: The opening move for solving any problem will start with analyzing and the 

students need to use their analytical tact to comprehend the problem and promote solutions. 

Communication: For finding out a solution you need to communicate with the other and even 

when you find a solution you also need to communicate it in a proper way to avoid the 

misunderstanding and to fasten carrying out the solutions.  

5. 3. Self-Learning Ability: 

 Unlike the other methods of teaching English, in the CDIO method students are 

motivated to understand the text by themselves to improve their Self-Learning Abilities and 

collect extra information about the topic to enrich their understanding. The self-driven learning 

process gives the learning more meaning because it comes from a personal willingness. 

Additionally, self-learning becomes more enjoyable and bring better outcomes since the 

students are working hard for the sake of learning not for being their responsibility. Moreover, 

self-learning lead to curiosity and when you have the curiosity that means you will search more 

and learn new information so that you increase your qualifications.  Actually to learn by self 

successfully you have to specify your goals, your tools and the way to assess yourself and to be 

ready to face the obstacles. (Karanja, 2017). 

5.4. Related job Ability: 

 The students make projects related to their future employment field and practice them; 

this will help them to increase their abilities like teaching abilities, translating abilities, 

communication abilities and etc. This part matches with the 2nd standard of CDIO (CDIO 

Syllabus Outcomes). The related job skills are significant for the CDIO method as it focuses on 

the stage after graduation, and it aims to graduate students with qualified job-related skills. 

English is almost used in each labor domain and it has become a passport through it you can 

enter any job country (Sri Durga, 2018). So having the communication skills in English and the 

job qualifications is the essence of what CDIO is seeking.  

5.5. Teamwork Spirit: 

 The CDIO syllabus focuses in the third section (Interpersonal Skills: Teamwork and 

Communication) on teamwork and the idea of sharing joy and thought with the others. In the 

CDIO method the teacher gives the students some projects and tasks related to their topic in the 

course book and the students need to do them in teams and groups, such activities will increase 

their unity, cooperation and teamwork spirit. In other words, the CDIO concept stems from the 

saying “Coming together is the beginning. Keeping together is progress. Working together is 

success” Henry Ford. 
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5.6. Critical Thinking Ability: 

 In the CDIO approach students have not just to memorize the existence knowledge in 

their curriculum, but they should have their own thinks and believes. Thereupon, the CDIO 

teachers do not expect from the students to remember the whole details rather they expect them 

to think, observe, conceptualize, analyze, evaluate, communicate, give decisions and gain 

experience. The students are taught that there is not only one specific answer for each question, 

instead, they are taught that there are open ended questions which they need you to think 

critically about them. This will help the students to establish their own opinions and ideas and 

help them to take hard decisions and to continue improving their own intellectual skills after 

graduation.   

5.7. Innovation Ability: 

 The students should not only improve their professional knowledge but also they have 

to improve their abilities of innovation. Accordingly, the CDIO method tries to create the 

innovation atmosphere and works to avail the individual inventiveness of the students. To be 

innovative you need to be ready for change and you should not stop at any point of success. 

The innovative people do not have a limit for their successfulness and they are not satisfied 

with what they have achieved and they always seek for better options and alternatives. The 

philosophy of the innovative people is “you commit suicide when you settle for second best.” 

 

7. CONCLUSION  

 CDIO is a flexible method where it can changed according to the needs of the learners, 

the environment and the other factors. Therefore; it is believed that the implementation of CDIO 

innovative teaching method can raise the linguistic competence of the learners and raises the 

seven following practical skills: the innovation ability, the team work spirit, the related job 

knowledge of English, the ability to solve problems, the self-learning ability, the critical 

thinking ability, and the professional knowledge of English. 

  Meanwhile, the studying results of the professional English can also be enhanced 

through the CDIO framework together with a stable teaching effect of the professional skills of 

CDIO. It is also noteworthy that with the integration of the CDIO skills of communication, 

personal, interpersonal and teamwork skills, the students of this study could raise their own 

skills in English. It not only improves the students’ comprehensive ability of communication, 

reading, writing, listening and speaking, but also promotes the students’ deep understanding of 

project-based teaching and team spirit.  
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 Finally, it is expected from CDIO as well to add something new to the field of 

ELT and helps to find the shortest and the idealist way of teaching English. In addition to that, 

the CDIO not only improves the student’s abilities but also improves the teacher’s abilities, so 

using CDIO reaps rewards and benefits from students and teachers simultaneously. In the light 

of that we ought to encourage adopting CDIO for teaching on the general range and for teaching 

languages on the specific range. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı durumda olan ortaokul sekizinci 

sınıf öğrencilerinin, içsel (bireysel) koruyucu faktörlerden “bilişsel esneklik” ve çevresel 

(dışsal) koruyucu faktörlerden “okula bağlanma” durumlarının, fen bilimleri ve matematik 

dersleri özelinde akademik başarılarına etkisini incelemektir. Araştırma, nicel araştırma 

yöntemiyle yapılmış olup ilişkisel tarama modellerinden korelasyonel araştırma türündendir. 

Araştırmanın örneklemi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Doğu Anadolu’nun küçük ölçekli 

bir ilinin merkez ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından izin verilen, 12-13 yaşları 

arasındaki ortaokul sekizinci sınıfta öğrenim gören 250 öğrenciden oluşmaktadır. 

Sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin belirlenmesinde 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonluğunda faaliyet gösteren, 

araştırmanın yapıldığı ile ait Valilik makamına bağlı olarak çalışan, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı verileri kullanılmıştır. Araştırmanın verileri; “Çocuk ve Ergenler İçin Okula 

Bağlanma Ölçeği” ve “Bilişsel Esneklik Ölçeği” ile ölçek uygulanan öğrencilerin fen bilimleri 

ve matematik dersleri yedinci sınıf yılsonu akademik başarı notları dikkate alınarak 

toplanmıştır. Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeği, ölçmeyi amaçladığı “okula 

bağlanma”, “öğretmene bağlanma” ve “arkadaşa bağlanma” olmak üzere üç alt boyuttan 

oluşmaktadır. Toplanan veriler korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Pearson Korelasyon 

Katsayısı (r) ye göre yapılan analiz sonucunda; çocuk ve ergenler için okula bağlanma ölçeği 

ile öğrencilerin fen bilimleri ve matematik başarı notları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 

ortaya çıkmıştır. Bu ölçeğin alt boyutları değerlendirildiğinde, sadece öğretmen alt boyutu ile 
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fen puanları arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Aynı ölçeğin matematik 

puanları için yapılan değerlendirilmesinde ise okul ve öğretmen alt boyutları ile pozitif yönde 

anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Yine Pearson Korelasyon Katsayısı (r) ye göre yapılan analiz 

sonucunda, bilişsel esneklik ölçeği ile öğrencilerin hem matematik hem de fen bilimleri 

akademik başarı notları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, bilişsel esneklik, fen bilimleri, matematik, okula 

bağlanma. 

GİRİŞ 

Dünya sürekli değişip gelişmektedir. Ülkeler bu değişim ve gelişime ayak uydurabildikleri 

sürece daha güçlü var olabilmektedir. Bunun için karşılaştıkları problemlere çözüm yolları 

üretmeli ve bu problemlerin üstesinden gelebilmelidirler. Bu problemlerin çözümünün en temel 

anahtarlarından biri eğitimdir. Karşılaşılan problemlere çözüm yolları bulmak için donanımlı 

ve eğitimli bireyler yetiştirmek ülkelerin işini kolaylaştıracaktır. Yenilmez ve Duman’a (2008) 

göre eğitimin temel amacı, düşünebilen, üretken, hızlı ve farklı yollarla problem çözen, 

değerleri, kişiliği ve sosyal ilişkileri ile bütün olarak gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Üretebilen, 

problem çözen bireyler yetiştirmeyi, bireyi bir bütün olarak geliştirmeyi amaç edinen bir eğitim 

sürecinde ortaokul kademesinde verilecek olan eğitim ve öğretim faaliyetlerinin önemli bir yeri 

bulunmaktadır. 

Eş ve Sarıkaya’ya (2010) göre ülkeler, gelecekte daha güçlü olabilmek için vatandaşlarına daha 

iyi bir eğitim verilmesinin gerekliliğini, fen bilimleri eğitiminin bu süreçte kilit rol alacağını 

vurgulamaktadır. Zaman ilerledikçe insanlardaki ihtiyaçlar değişmiş ve artış göstermiş, bu 

durum fen eğitiminin insan yaşamındaki değişen ve artan ihtiyaçlarını karşılamak için bireyi 

topluma ve geleceğe hazırlama noktasında önemini daha da artırmıştır. Tüm dünyada olduğu 

gibi Türkiye’de de fen eğitiminin gerekliliğinin ve öneminin fark edilmesi sonucu, yakın 

geçmişte ülkemizde yapılan fen eğitimine yönelik araştırmalarda önemli bir artış 

gerçekleşmiştir (Güneş ve Karaşah, 2016). 

Bilim ve teknolojideki değişim ve gelişimde, karşılaşılan problemlere çözüm yolları 

geliştirilmesinde matematiğe ihtiyaç duyulmaktadır. Fen eğitimi gibi matematik eğitimi de 

insanların değişen gereksinimlerinin karşılanmasında ve problemlerinin çözümünde anahtar bir 

role sahiptir. İnsanlar günlük yaşamlarında sık sık matematiksel durumlarla karşılaşmakta ve 

bu durumları anlamada ve çözmede matematiksel terimleri kullanmaktadır. Matematik 
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becerilerini geliştirmek ve kullanmak, kişinin günlük hayatında karşılaştığı birçok 

problemin üstesinden gelmesini sağlamaktadır (Yenilmez ve Duman, 2008). 

Akademik başarının öğrenme hızı ve zeka gibi zihinsel etmenlerle, ders çalışma alışkanlığı, 

kişilik özellikleri, motivasyon ve öz-yeterlik gibi duyuşsal etmenlerle, ailenin sosyoekonomik 

durumu, anne-baba tutumu, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin tutum ve yeterliliği gibi 

çevresel etmenlerle ilgili olduğu farklı araştırmalarda belirtilmektedir (Arıcı, 2007; Howie ve 

Pieterson, 2001; Şevik, 2014; Wang, 2004; Sarıer, 2016). Fen ve matematik dersleri özelinde 

öğrencilerin başarılarını etkileyen faktörleri belirlemek için birçok araştırma yapılmıştır. 

TIMSS 1999 verileri kullanılarak yapılmış olan çalışmalarda, öğrencilerin fen ve matematik 

başarılarını etkileyen en önemli faktörlerin, ailelerin eğitim düzeyleri, sosyoekonomik düzey, 

öğrencilerin başarı-başarısızlık algısı ve öğrenci merkezli aktiviteler olduğu bulunmuştur 

(Berberoğlu vd., 2003; Yayan ve Berberoğlu (2004); Ceylan ve Berberoğlu, 2007).  

Risk faktörü olarak adlandırılan durumlar, bireylerin sahip oldukları olumsuz durumlardır. 

İnsanların yaşamlarındaki güçlükler, sıkıntılar, yaşamın olumlu bir şekilde sürmesini 

engelleyen faktörler risk faktörleridir (Radke-Yarrow ve Sherman, 2002). Risk faktörlerinden 

en kritik olanının ekonomik açıdan dezavantajlı olma durumu olduğu söylenebilir. Çünkü 

ekonomik bakımdan dezavantajlı olmak, doğum öncesi ve sonrası çocuklar için yetersiz bakım 

ve beslenme, düşük eğitim seviyesi gibi bazı sosyal olumsuzluklara neden olmaktadır 

(Brackenreed, 2010). Bu da şahsın özgüvenini, sosyal gelişimini, özerklik ve kendi başına 

yapabilme bilincini, problem çözme becerisi vb. özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir  

(Yavuz ve Kutlu, 2016). 

Sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan bireylerin sahip oldukları risk durumlarını azaltmak 

ya da tamamen ortadan kaldırmak için bireyin yaşamında koruyucu faktörlerin geliştirilmesi 

gerekmektedir. Koruyucu faktörler, riskli durumda bulunan bireyin risk ya da zorluğun 

etkisinin yumuşatılmasını, azaltılmasını ya da ortadan kaldırılmasını sağlayan, bireyin uyum ve 

yeterliliklerini geliştiren kaynaklardır. Koruyucu faktörler bireysel (içsel) ve çevresel (dışsal) 

koruyucu faktörler olarak ikiye ayrılmaktadır. 

Bireysel koruyucu faktörler, akademik başarıya katkı sağlayan içsel faktörlerdir. Bireysel 

faktörlere; problem çözme becerisi, merak, özgüven, hırslı olma, esneklik, iletişim becerisi, 

benlik saygısı, azim, sorumluluk bilincine sahip olma, sosyal yetkinlik, özerklik vb. örnek 

olarak verilebilir (Benard, 2004; Kumpfer, 1995; Masten, 1994; Werner, 1990). Diğer koruyucu 
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faktör ise çevresel (dışsal) koruyucu faktörlerdir. Çevresel koruyucu faktörler, anne-

babanın ve yakınların, bireye cesaret verici konuşmaları, özgüvenini ve kendisine saygısını 

geliştirecek fırsatlar tanımaları, bireye ilgi ve özen gösterilmesi, bireyi mantıklı 

yönlendirmeleri, bireyin akran, öğretmen vb. çevresel etmenlerden destek alması örnek olarak 

verilebilir (Yavuz ve Kutlu, 2016). 

Ekonomik bakımdan dezavantajlı öğrencilerin sahip olduğu olanakların yetersizliği 

düşünüldüğünde, bu öğrencilerin eğitim düzeyinin yükseltilmesinde okulun büyük bir rolü 

bulunmaktadır. Bu nedenle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı akademik başarı gösteren 

öğrencilerin okula bağlanma düzeylerinin yüksek olması beklenmektedir. Okula bağlanma 

öğrencilerin okul ortamı ve öğretmenler hakkındaki düşüncelerini belirlerken, okul içi ve dışı 

etkinliklere katılım isteğini de göstermektedir (OECD, 2003). Okulun bir üyesi olarak değerli 

olduğuna ve saygı duyulduğuna inanma (Samdal, Wold ve Bronis, 1999; Roeser, Midgley ve 

Urdan, 1996), okul ile ilgili okul içi ve dışı etkinliklere katılma, okul ile kendini özdeşleştirme 

olarak da açıklanabilir. Bazı araştırmacılar bu kavramı, öğrencinin okula güdülenmesi, 

öğretmenler ve sınıf arkadaşları ile ilişkilerle bağlantılı olarak, okul etkinliklerine yönelik değer 

ve yeterlilik inancını yansıtan bir yaklaşımla açıklamaktadır (Faircloth ve Hamm, 2005; 

Juvonen, 2006; Savi, 2011). Okuldaki atmosfer, öğretmen-öğrenci ilişkileri, okulun akademik 

başarısını artırmada önemli faktörlerdir. 

Spiro ve Jeng (1990), bilişsel esnekliği “ Bireyin değişen durumlardan kaynaklı taleplere uygun 

tepki verebilme konusunda sahip olduğu bilgilerini kendiliğinden yapılandırabilme yeteneği” 

olarak tanımlanmıştır. Payne, Bettman ve Johnson (1993), esnekliğin kişilerin uyum 

gösterebilme kapasitesi olduğunu belirtmiştir. Ancak bu uyum her zaman 

gerçekleşmeyebilmektedir. Bir kişi çevresinde oluşan bir değişimle baş edebilmek için esnek 

davrandığında, başarısız olması durumunda bile bilişsel esneklikten söz edilebilir. Bu da bilişsel 

esnekliğin genel bir durum olabileceğini göstermektedir (Çelikkaleli, 2014). 

Kendilerini bilişsel olarak esnek olduğunu belirten bireylerin aynı zamanda kendilerini hazır 

cevap, dikkatli, özgüvenli ve anlayışlı olarak gördükleri belirtilmektedir (Martin ve Anderson, 

1996). Martin ve Rubin (1995), yüksek bilişsel esneklik düzeyine sahip kişilerin düşük bilişsel 

esneklik düzeyine sahip kişilere göre daha yüksek öz-gözlem becerisine ve yüksek bir yetkinlik 

inancına sahip olduklarını belirtmiştir. Bilişsel esnekliğin, dil (Jacques ve Zelazo, 2005), 

problem çözme becerisi ve sosyal yetkinlik inancı (Bilgin, 2009), hoşgörülü olma, kavgacı 

olmama (Martin ve Anderson, 1998) ve depresyon (Merrill vd., 2005) ile ilişkili olduğu yapılan 
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araştırmalarda belirlenmiştir. Yapılan araştırma ve çalışmalar bir bütün olarak 

düşünüldüğünde, bilişsel esnekliğin olumlu durumlar ve psikolojik özellikler ile pozitif yönde, 

olumsuz olanlarla ise negatif yönde ilişki gösterdiği görülmektedir (Çelikkaleli, 2014). 

Yapılan çalışmalarda, literatür taramaları ve araştırma sonuçlarında, sosyoekonomik yönden 

dezavantajlı olma risk faktörüne sahip öğrencilerde koruyucu faktörlerle, sahip olunan risk ya 

da zorluğun etkisinin yumuşatılmasının, azaltılmasının ya da ortadan kaldırılmasının 

sağlanabileceği belirtilmektedir. Aynı risk durumundaki öğrencilere ve eğitimin diğer 

paydaşlarına yararlı olacağı düşüncesinden hareketle, akademik başarı üzerinde rol 

oynayabilecek koruyucu faktörlerden okula bağlanma ve bilişsel esneklik faktörleri alınarak, 

bu faktörlerin sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı öğrencilerin fen ve matematik dersleri 

özelinde akademik başarılarına etkisi incelenmiştir. Çalışmamızın, sosyoekonomik yönden 

dezavantajlı durumda olan öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına olumlu katkı 

sağlayacağı, sahip oldukları risk faktörlerinin azaltılması için neler yapılabileceği hususunda 

yetkililere yol göstereceği düşünülmektedir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli  

Bu araştırma, nicel araştırma yöntemiyle yapılmış olup ilişkisel tarama modellerinden 

korelasyonel araştırma türündendir. 

Çalışma Grubu ve Özellikleri  

Araştırmanın çalışma grubu, sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı 12-13 yaşları arasındaki 

ortaokul sekizinci sınıfta öğrenim gören 250 öğrenciden oluşmaktadır. Sosyoekonomik 

bakımdan dezavantajlı ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin belirlenmesinde Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonluğunda faaliyet gösteren, araştırmanın yapıldığı ile 

ait Valilik makamına bağlı olarak çalışan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı verileri 

kullanılmıştır. Sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı olan aileler, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfı sosyal inceleme görevlileri tarafından saha incelemesi ve merkezi sistem 

verileri alınarak, 3294 sayılı kanunun 2. maddesi uyarınca vakıf mütevelli heyeti tarafından 

tespit edilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan alınan veriler ışığında 

çalışmanın yapıldığı ilin merkez ilçesinde bulunan mahalle, belde ve köy ortaokullarından 
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oluşan 20 ortaokuldaki 123’ü erkek, 127’si kız olmak üzere toplam 250 öğrenciyle 

çalışma gerçekleştirilmiştir. 

Veri Toplama Araçları  

Veriler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Etik kurallara uygunluğun 

belirlenmesi için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Etik Kurulu’ndan, verilerin 

toplanabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 

Vakfı’ndan gerekli izinler alınmıştır. Uygulamalar öğrencilerin kendi sınıflarında bir öğretmen 

ve bir araştırmacı tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunda bulunan öğrencilerin 

yedinci sınıf yılsonu fen bilimleri ve matematik başarı notları okul idaresi tarafından 

sağlanmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan araçlar; bilgi formları, çocuk ve ergenler için 

okula bağlanma ölçeği ve bilişsel esneklik ölçeğidir.  

Bilgi Formları : Veli onam formu ve katılım kabul formu araştırma için gerekli izinlerin alım 

sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden temin edilmiştir. Ölçekler öğrencilere 

uygulanmadan önce, veli onam formları sınıf öğretmenleri aracığı ile velilere gönderilmiş, 

formlar veliler tarafından onaylanıp geldikten sonra ölçeklerin uygulanmasına geçilmiştir. 

Katılım kabul formu ise ölçek çalışmalarıyla birlikte öğrencilere dağıtılmıştır. Veli onam 

formunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınarak yapıldığı, araştırmanın adı ve 

amacı, gizliliği ve gönüllük esasına bağlı olduğu bilgileriyle, veli imzalı izin belgesi yer 

almaktadır. Katılım kabul forumda ise Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınarak 

yapıldığı, araştırmanın adı ve amacı, gizliliği ve gönüllük esasına bağlı olduğu bilgileriyle 

katılımcının araştırmaya katılmayı kabul ettiğine dair imzalı izin belgesi yer almaktadır. 

Çocuk ve Ergenler için Okula Bağlanma Ölçeği : Hill ve Werner (2006) tarafından geliştirilen 

ölçeğin Türkçeye  uyarlanması Savi (2011) tarafından yapılmıştır. 12 maddeden oluşan ölçek 

“öğretmene bağlanma”, “arkadaşa bağlanma”, “okula bağlanma” olmak üzere üç faktörden 

oluşmaktadır. Çocuk ve ergenlerin okula bağlanma düzeylerini belirlemek için geliştirilen ölçek 

beşli Likert tipindedir. Ölçekten alınan yüksek puanlar öğrencinin okula bağlanma durumunun 

yüksek olduğunu, düşük puanlar ise düşük bağlanma durumuna sahip olduğunu göstermektedir.  

Ölçeğin geçerliğini belirlemek üzere yapılan faktör analizinde, Varimax yöntemi kullanılmıştır. 

Hem düşük ortak varyansa sahip olan hem de ölçeğin iç tutarlığını düşürdüğü saptanan 4 ve 14. 

maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Elde edilen faktör yapısının, Hill (2006)’in sonuçlarıyla tutarlı 

olduğu ve maddelerin özgün ölçekte olduğu gibi ölçmeyi amaçladığı faktörler altında yer aldığı 
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tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda, tüm ölçek için elde edilen Cronbach Alfa iç 

tutarlık katsayısı 0.84 olarak bulunmuştur. Çocuk ve Ergenler için Okula Bağlanma Ölçeği’nin 

“okula bağlanma”, “arkadaşa bağlanma” ve “öğretmene bağlanma” alt faktörlerinin Cronbach 

Alfa Güvenirlik Katsayıları sırasıyla, 0.82, 0.71 ve 0.74 olarak bulunmuştur. Çıkan sonuçlar, 

güvenirlik ve geçerlik değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermektedir. 

Bilişsel Esneklik Ölçeği : Martin ve Rubin (1995) tarafından geliştirilen Bilişsel Esneklik 

Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması Çelikkaleli (2014) tarafından yapılmıştır. 12 maddeli, beşli 

Likert tipi bir ölçme aracıdır. Bilişsel Esneklik Ölçeği’nin yapı geçerliğini test edebilmek için 

hem açımlayıcı faktör analizi hem de doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı 

faktör analizinde ölçeğin maddeleri arasındaki korelasyon katsayıları, 0.20 ile 0.43 (p<0.01) 

arasında değişmektedir. Bu bulguyla, maddelerin benzer davranışları örneklediği ve testin iç 

tutarlığının yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Büyüköztürk, 2007). Doğrulayıcı faktör 

analizinde ise modelin uyum indeksleri incelenmiş ve Ki-kare değerinin anlamlı olduğu 

görülmüştür. Güvenirlik çalışması için iç tutarlık katsayısı Cronbach Alpha 0.74, test-tekrar test 

korelasyon katsayısı (üç hafta arayla) 0.98 ve ölçeğin iki yarı güvenirliği 0.77 olarak 

bulunmuştur. Bilişsel Esneklik Ölçeği’nin geçerliği ve güvenirliğiyle ilgili yapılan 

çalışmalardan çıkan sonuçlar, değerlerin kabul edilebilir olduğunu göstermiştir. 

Verilerin Analizi 

Toplanan veriler korelasyon analizine tabi tutulmuştur. Verilerin analizinde Pearson 

Korelasyon Analizi kullanılmıştır. SPSS 25 programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Analizlerde, yordanan değişken fen bilimleri ve matematik dersleri akademik başarı puanları, 

yordayıcı değişkenler (bağımsız değişkenler) ise okula bağlanma ve bilişsel esneklik 

değişkenleridir. Öncelikle her iki değişkenin dağılımlarının normal olma durumu ShapiroWilk 

(S-W) testi ile analiz edilmiş ve dağılımın normalliği varsayımının sağlandığı belirlenmiştir. 

Sosyal Bilimlerde yapılan araştırmalarda, bir örnekleme ait veri yığınında basıklık ve çarpıklık 

değerleri +1,5 ile -1,5 arasında değişiyorsa, bu gruba ait veri yığınının normal dağılım 

gösterdiği kabul edilir (Tabachnick, 2013). 

BULGULAR 

Sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri ve matematik 

dersleri yedinci sınıf yılsonu başarı notları ile çocuk ve ergenler için okula bağlanma ölçeği (alt 
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boyutları ile birlikte) arasında Pearson Korelasyon Analizine göre çıkan sonuçlar Tablo 

1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Çocuk ve Ergenler İçin Okula Bağlanma Ölçeğinin Yordanmasına İlişkin Yapılan 

Pearson Korelasyon Analizi Sonuçları 

 Okul Öğretmen Arkadaş Toplam Fen Notu 

Matematik 

Notu 

Okul Pearson Korelasyonu 1      

Öğretmen Pearson Korelasyonu ,631** 1     

Arkadaş Pearson Korelasyonu ,485** ,429** 1    

Toplam Pearson Korelasyonu ,875**  ,831** ,760** 1   

Fen Notu Pearson Korelasyonu ,113         

,165** 

,059 ,137* 1  

Matematik 

Notu 

Pearson Korelasyonu ,138*  ,141* ,092 ,151* ,707** 1 

**. Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. (2-uçlu).  

*. Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. (2-uçlu).  

 

Pearson Korelasyon katsayısı (r) ye göre yapılan analiz sonucunda; çocuk ve ergenler için okula 

bağlanma ölçeği ile öğrencilerin fen bilimleri başarı notları arasında .137, ölçekle matematik 

başarı notları arasında ise .151 ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Fen bilimleri 

başarı notları ile bu ölçeğin alt boyutlarından olan okuldan alınan destek boyutu arasında .113, 

arkadaştan alınan destek boyutu arasında .059 ve öğretmenden alınan destek boyutu arasında 

.165 ile ilişki ölçülmüştür. Bu durum değerlendirildiğinde, sadece öğretmen alt boyutu ile fen 

puanları arasında pozitif yönde bir ilişki ortaya çıkmıştır. Aynı ölçeğin alt boyutları matematik 

puanları için değerlendirildiğinde matematik başarı notları ile; okuldan alınan destek boyutu 

arasında .138, arkadaştan alınan destek boyutu arasında .092 ve öğretmenden alınan destek 
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boyutu arasında .141 olarak bulunmuş olup okul ve öğretmen alt boyutları ile matematik 

puanları arasında pozitif yönde bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

Sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimleri ve matematik 

dersleri yedinci sınıf yılsonu başarı notları ile bilişsel esneklik ölçeği arasında Pearson 

Korelasyon Analizine göre çıkan sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Bilişsel Esneklik Ölçeğinin Yordanmasına İlişkin Yapılan Pearson Korelasyon 

Analizi Sonuçları 

 TOPLAM FEN NOTU 

MATEMATİK 

NOTU 

TOPLAM Pearson Korelasyonu 1   

FEN NOTU Pearson Korelasyonu ,350** 1  

MATEMATİK 

NOTU 

Pearson Korelasyonu ,238** ,711** 1 

**. Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. (2-uçlu). 

 

Pearson Korelasyon katsayısı (r) ye göre yapılan analiz sonucunda; bilişsel esneklik ölçeği ile 

öğrencilerin fen bilimleri başarı notları arasında .350, ölçekle matematik başarı notları arasında 

ise .238 ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan çalışmanın sonucunda öğrencilerin fen bilimleri ve matematik başarı notları ile bilişsel 

esneklik ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Bu da içsel koruyucu 

faktör olan bilişsel esneklik düzeyinin yüksek olmasının öğrencinin fen ve matematik başarı 

durumunu olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaştırmaktadır. Acedevo (2009), yüksek bilişsel 

esneklik özelliği çıkan öğrencilerin akademik yılmazlık özelliklerinin yüksek olduğunu, bilişsel 

esnekliklerinin öğrencilerin akademik başarısını yordadığını belirtmektedir. Öğrenciye 

öğrenme ortamlarında bilişsel etkinliklerini geliştirebilecekleri farklı ortamlar sunarak, 

problem durumlarına farklı çözüm yolları bulmaları için yönlendirmeler yapılarak öğrencinin 
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bilişsel esnekliğinin geliştirilebileceği, bununla bağlantılı olarak akademik başarısının da 

artırılabileceği önerilebilir.  

Elde edilen bir diğer sonuca göre, öğrencilerin fen bilimleri ve matematik başarı notları ile 

okula bağlanma ölçeği arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Farklı örneklem 

gruplarında, farklı okula bağlanma ölçeklerinin kullanıldığı araştırma sonuçları, bu 

araştırmanın sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (Benard, 2004, Sale ve Springer, 2001). 

Ayrıca, alan yazında okula bağlanmanın akademik başarıyı artırdığı (Maddox ve Prinz, 2003; 

OECD, 2003) belirtilmektedir. Fen bilimleri başarısı özelinde öğretmen alt boyutu etken olarak 

çıkarken, matematik başarısında ise okul ve öğretmen alt boyutlarının etkili olduğu 

görülmüştür. Fen bilgisi öğretmenlerinin derste öğrencilerin aktif olarak katılımını sağlayarak, 

dersi daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirerek öğrenci başarısını artırabileceği önerilebilir. 

Matematik başarısını artırmak için, okul imkanlarının öğrenciler tarafından kullanımının 

kolaylaştırılması, öğrencilerden görüşler alınarak okul ile ilgili olumsuz faktörlerin düzeltilmesi 

önerilebilir. Yine matematik öğretmenlerinin dersi daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirerek, 

bireysel farklılıklara göre yaklaşımlarda bulunmaları önerilebilir. 
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TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TOPLUMSAL CİNSİYET 

ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN 

İNCELENMESİ 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sıddık BAKIR  

Atatürk Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışma, Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutumlarının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın 

evreni, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinde 

2019-2020 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarından 

oluşmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre 

belirlenmiş 208 öğretmen adayından oluşmaktadır. Çalışmada, öğretmen adaylarının toplumsal 

cinsiyet rollerine ilişkin tutumları ölçülmeye çalışılmıştır. Yakın gelecekte eğitim alanında 

görev yapacak olan ve Türkçenin hem ana dili olarak hem de yabancı dil olarak öğretimi ile 

ilgili lisans düzeyinde eğitim alan bu öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını 

ölçmek üzere tasarlanan bu ve benzeri çalışmalar, eğitim alanında cinsiyetçi bakış açılarının 

ortadan kaldırılması, çok kültürlü bakış açılarının kazandırılması, alışılmış yaklaşımların dışına 

çıkılması ve bu bağlamda farkındalık oluşturulması açılarından etkili ve önemli sayılabilir. 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak, Garcia Cueto ve arkadaşları tarafından 2015 yılında 

geliştirilen ve Bakioğlu ile Türküm tarafından 2019 yılında Türkçeye uyarlanarak geçerlik, 

güvenirlik analizleri yapılan “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek, 

tek boyutlu olup, 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .88, test-tekrar test 

güvenirlik katsayısı .77 olarak bulunmuştur. Bu araştırmada, ölçeğin tamamı için hesaplanan 

Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .873’tür. Verilerin analizinden önce, verilerin normal 

dağılıp dağılmadığı kontrol edilmiştir.  Verilerin normal dağılım gösterdiği tespit edildikten 

sonra iki grubun karşılaştırılmasında, bağımsız örneklemler t-testi, ikiden fazla grubun 

karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, elde 

edilen bulgulardan hareketle, öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutumlarında tüm değişkenler arasında cinsiyet, yaşanılan yer ve baba eğitim durumu 

değişkenleri açısından anlamlı farklılık görülürken; anne eğitim durumu ve sınıf 

değişkenlerinde ise herhangi bir farklılık gözlenmemiştir.  

Anahtar sözcükler: Öğretmen adayları, toplumsal cinsiyet, tutum.  

1. Giriş  

Tarih boyunca insanları anlamlandırabilmek için bireyler; yaş, cinsiyet, statü, ekonomik güç ve 

ırk gibi çeşitli kategorilere yerleştirilerek varoluş süreçleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Bu 
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sınıflandırmalardan birisi de insan hayatı için önemli bir işleve sahip olan, onun davranış 

biçimlerini, yaşam standartlarını belirleyen cinsiyet olgusu içindeki “kadın” ve “erkek” 

kavramlarıdır (Akkaş, 2019). Cinsiyeti, bireyin kadın ya da erkek olarak taşıdığı genetik, 

fizyolojik ve biyolojik özellikleri şeklinde tanımlamak mümkündür (Zeyneloğlu, 2008). 

Toplumsal cinsiyet ise toplumsallaşma süreci ve kültür içerisinde edinilen kadın ve erkek olma 

özelliklerini, kadının ve erkeğin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını tanımlar 

(Altınova ve Duyan, 2013). Cinsiyet rollerine bakıldığı zaman da kişilerin kadın ve erkek olarak 

sosyal normlar çerçevesinde davranışlarının nasıl olması gerektiğine yönelik inançlara dayanır. 

Örneğin, toplumda genellikle kadınların daha duygusal ve hassas olması gerektiği 

vurgulanırken, erkeklerin duygusallığı hoş karşılanmaz (Kodan Çetinkaya, 2013; akt. Kul Uçtu 

ve Karahan, 2016). Görüldüğü üzere, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarına yüklenen 

anlamlar birbirinden farklılık göstermektedir. Genel bir bakış açısıyla tanımlanacak olursa 

cinsiyet; biyolojik anlamda kadın ve erkek arasındaki farklılıklar iken, toplumsal cinsiyet, 

sosyal ve kültürel değerlerle cinsiyete dair kimliklerdir. Cinsiyet kavramı, biyolojiyle alakalı 

bir kavram olduğundan sabit ve değişmezdir, toplumsal cinsiyet kavramı ise kültüre bağlı 

olarak ele alındığından toplumlara göre değişkenlik gösterebilir (Akkaş, 2019). Toplumsal 

cinsiyet, erkek ve kadının biyolojik farklılaşmasına kültürler tarafından yüklenen anlamlar ve 

değerler olduğu için bu süreç, kurumlarla ve sosyal çevre ile karşılıklı, iç içe geçmiş, karışık 

ilişkiler bütünüdür. Toplumsal cinsiyet rolleri ise cinsiyetten ayrı düşünülemez. Bireyin içinde 

bulunduğu toplumun yapısına göre cinsiyetine yüklenen anlamlar, değerler, özellikler ve 

beklentiler olarak tanımlanan toplumsal cinsiyet rolleri, bireyin davranış ve tutumlarını 

yönlendirici olmaktadır ve toplum/kültür hem cinsiyet özelliklerine hem de toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin kalıp yargılar üretmektedir (Elgün ve Yeniçeri Alemdar, 2017). Üretilen bu 

kadınlık ve erkeklik rolleri toplumdan topluma ve kültürden kültüre farklılık gösterse de genel 

olarak erkek kamusal alanı kadın ise özel alanı temsil eder. Çağlar boyunca erkeğin korumacı, 

güçlü, karar verici, otorite sahibi özelliklerine karşılık kadının korunması gereken, zayıf, 

yumuşak ve ince, itaat eden özellikleri ön plana çıkartılır. Günümüz modern toplumunda 

kadının da bir ölçüde kamusal alana girmesine rağmen kalıplaşmış olan bu özelliklerin hâlâ 

geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda kadın ve erkeğin meslek farklılığı 

günümüzde hâlâ belirgindir (Kahraman, Ozansoy Tunçdemir ve Özcan, 2015). Toplumsal 

cinsiyet ayrımları hem kadınların hem de erkeklerin yaşamını şekillendirir ve sonuçta bu 

çeşitlilik sadece farklılıktan daha fazla anlam taşır. Dolayısıyla bir toplumda kadın ve erkeklerin 

toplumsal hayata katılım biçimi, oranı, temsili ve görünürlüğü, önemli oranda o toplumda 

geçerli olan toplumsal cinsiyet algısından etkilenir. Bireysel cinsiyet algısı da toplumsal 
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cinsiyet algısını etkileyen bir döngüdür (Öngen ve Aytaç, 2013). Buradan hareketle, ana 

dili öğretiminin yanı sıra dünyanın çok farklı bölgelerinden insanlara Türkçe öğretme 

iddiasındaki öğretmen adayı bu öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları çok 

kültürlülük ve kültür etkileşimi bağlamında önemsenmiş ve bu çalışmaya konu edilmiştir.  

2. Amaç  

Bu çalışma, Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının 

çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Yakın gelecekte eğitim alanında 

görev yapacak olan ve Türkçenin hem ana dili olarak hem de yabancı dil olarak öğretimi ile 

ilgili lisans düzeyinde eğitim alan bu öğrencilerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını 

ölçmek üzere tasarlanan bu ve benzeri çalışmalar, eğitim alanında cinsiyetçi bakış açılarının 

ortadan kaldırılması, çok kültürlü bakış açılarının kazandırılması, alışılmış yaklaşımların dışına 

çıkılması ve bu bağlamda farkındalık oluşturulması açılarından etkili ve önemli sayılabilir.  

Bu açıdan da çalışmada, Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutumlarında; 

1. Cinsiyet değişkeni açısından anlamlı olarak farklılaşma var mıdır? 

2. Sınıf değişkeni açısından anlamlı olarak farklılaşma var mıdır? 

3. Anne-baba eğitim durumu değişkeni açısından anlamlı olarak farklılaşma var mıdır?  

4. Yaşanılan yer değişkeni açısından anlamlı olarak farklılaşma var mıdır? sorularına cevap 

aranmıştır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma; Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının 

incelenmesi amacıyla yapılan tarama türünde bir çalışmadır. Tarama modelleri çok sayıda 

elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü 

ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerinde yapılan tarama modelleridir. Bu 

tür yaklaşımda ilgilenilen olay madde, birey, grup, konu vb. birim ve duruma ait değişkenler, 

ayrı ayrı betimlenmeye çalışılır (Karasar, 2007). 
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3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir devlet üniversitesinin 2019-2020 

eğitim öğretim yılı güz yarıyılında öğrenim gören Türkçe öğretmeni adaylarından oluşmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi ise kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemine göre belirlenmiş 208 

öğretmen adayından oluşmaktadır. 

Örneklem grubunun demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo 1. Örneklem Grubunun Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler 

Değişkenler Özellikler f % 

Cinsiyet Kız 156 75.0 

Erkek 52 25.0 

Toplam 208 100.0 

Sınıf 1. Sınıf 41 19.7 

2. Sınıf 56 26.9 

3. Sınıf 61 29.3 

4. Sınıf 50 24.0 

Toplam 208 100.0 

Anne Eğitim Durumu Okuryazar değil 129 62.0 

İlkokul 46 22.1 

Ortaokul  19 9.1 

Lise 14 6.7 

Toplam 208 100.0 

Baba Eğitim Durumu Okuryazar değil 71 34.1 

İlkokul 51 24.5 

Ortaokul  49 23.6 

Lise 33 15.9 

Üniversite 4 1.9 

Toplam 208 100.0 

Yaşanılan Yer Köy 41 19.7 

İlçe 58 27.9 

Şehir 35 16.8 

Büyükşehir 74 35.6 

Toplam 208 100.0 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

1. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği 

Bakioğlu ve Türküm (2019) tarafından geliştirilen “Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçek, tek boyutlu olup, 15 maddeden oluşan, “(1) Hiç Katılmıyorum.”, “(5) 
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Tamamen Katılıyorum.” şeklinde 5’li likert tipi bir ölçme aracıdır. Bu araştırma için 

ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı ise .873’tür.  

3.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizinden önce verilerin normal dağılıp dağılmadığı kontrol edilmiştir.  Verilerin 

normal dağılım gösterdiği tespit edildikten sonra iki grubun karşılaştırılmasında bağımsız 

örneklemler t-testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi 

kullanılmıştır.  

4. Bulgular 

Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum puan ortalamalarının 

cinsiyet değişkenine göre farklı olup olmadığını tespit etmek için yapılan bağımsız örneklemler 

t-testi analizi sonucunda elde edilen veriler Tablo 2’de yer almaktadır.  

Tablo 2. Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği Puan Ortalamalarının Cinsiyet Değişkenine 

Göre Farklılaşma Durumuna İlişkin Bağımsız Örneklemler t-testi Analizi Sonucu 

Değişken Grup N 𝑿 SS sd t p 

Toplumsal Cinsiyet 

Rolleri Tutum Ölçeği 

Kız 156 54.61 10.78 

206 -7.189 .000 

Erkek  52 42.72 8.79 

 

Tablo 2 incelendiğinde bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre Türkçe öğretmeni 

adaylarının cinsiyet değişkenine göre toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum puan 

ortalamaları arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. [t(206) = -7.189, p<.05]. Türkçe öğretmeni 

adaylarının toplumsal cinsiyet rolleri tutum puan ortalamaları arasındaki anlamlı farklılığın 

kızların lehine olduğu anlaşılmaktadır ( Kız= 54.61; Erkek= 42.72) 

Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum puan ortalamalarının 

sınıf değişkenine göre farklı olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi 

yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 

 

 

X X
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Tablo 3. Sınıf Değişkeni İle Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutum Ölçeği Puan Ortalamalar 

Arasında Farklılık Olup Olmadığına İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

  Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

Toplumsal 

Cinsiyet 

Rolleri 

Tutum 

Ölçeği 

 

Gruplar 

Arası 

214.902 3 71.634 

.536 .658 Gruplar 

içi 

27253.070 204 133.593 

Toplam 27467.973 207  

 

Tablo 3 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum 

puan ortalamalarının sınıf değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmektedir. 

(F(3,204) = .536, p>.05).  

Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum puan ortalamalarının 

anne eğitim durumu değişkenine göre farklı olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans 

analizi yapılmıştır. Analizi sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır. 

Tablo 4. Anne Eğitim Durumu İle Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Puan 

Ortalamalar Arasında Farklılık Olup Olmadığına İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları 

  Kareler Toplamı Sd Kareler 

Ortalaması 

F P 

Toplumsal 

Cinsiyet 

Rolleri 

Tutum 

Ölçeği 

 

Gruplar 

Arası 

427,700 3 142,567 1,076 

 

,360 

 

Gruplar 

içi 

27040,273 204 132,550 

Toplam 27467,973 207  

Tablo 4 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum 

puan ortalamalarının anne eğitim durumu değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı 

görülmektedir. (F(3,204) = 1.076, p>.05).  
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Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum puan 

ortalamalarının baba eğitim durumu değişkenine göre farklı olup olmadığını tespit etmek için 

tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Betimsel istatistikler Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5: Baba Eğitim Durumu Değişkenine Göre Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum 

Puanlarına Yönelik Betimsel İstatistiki Veriler 

 Değişkenler N  ss 

Toplumsal 

Cinsiyet 

Rolleri 

Tutum Ölçeği 

 

1. Okuryazar değil 53 50.46 12.02 

2. İlkokul 51 51.94 10.35 

3. Ortaokul 49 50.78 9.30 

4. Lise 33 56.88 12.56 

5. Üniversite 22 47.52 13.89 

 

Tablo 5’te baba eğitim durumu değişkenine göre Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal 

cinsiyet rollerine ilişkin tutum puan ortalamaları yer almaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarının 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum puan ortalamalarının baba eğitim durumu değişkenine 

göre farklı olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 6’da yer 

almaktadır. 

Tablo 6. Baba Eğitim Durumu İle Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Puan 

Ortalamalar Arasında Farklılık Olup Olmadığına İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları 

  Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P Anlamlı 

Farklılık 

Toplumsal 

Cinsiyet 

Rolleri 

Tutum 

Ölçeği 

 

Gruplar 

Arası 

1341,808 4 335,452 2,606 

 

,037 

 

 

4>5 

Gruplar 

içi 

26126,165 203 128,700 

Toplam 27467,973 207  

 

X
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Tablo 6 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin 

tutum puan ortalamalarının baba eğitim durumu değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı 

gözlenmiştir (F(4,203) = 2.606, p<.05). Yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum ölçeğinde anlamlı farkın baba eğitim durumu lise olan 

öğretmen adayları  ( = 56.88)  ile baba eğitim durumu üniversite olan öğretmen adayları  (

= 47.52) arasında baba eğitim durumu lise olan öğretmen adayları lehine olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum puan ortalamalarının 

yaşanılan yer değişkenine göre farklı olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi 

yapılmıştır. Betimsel istatistikler Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Yaşanılan Yer Değişkenine Göre Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum 

Puanlarına Yönelik Betimsel İstatistiki Veriler 

 Değişkenler N  ss 

Toplumsal 

Cinsiyet 

Rolleri 

Tutum Ölçeği 

 

1. Köy 41 46.55 10.75 

2. İlçe 58 52.78 11.55 

3. Şehir 35 51.56 10.02 

4. Büyükşehir 74 53.60 11.94 

 

Tablo 7’de yaşanılan yer değişkenine göre Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin tutum puan ortalamaları yer almaktadır. Türkçe öğretmeni adaylarının 

toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum puan ortalamalarının yaşanılan yer değişkenine göre 

farklı olup olmadığını tespit etmek için tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 8’de yer 

almaktadır. 
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Tablo 8. Yaşanılan Yer Değişkeni ile Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutum Puan 

Ortalamalar Arasında Farklılık Olup Olmadığına İlişkin Yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi 

Sonuçları 

  Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F P Anlamlı 

Farklılık 

Toplumsal 

Cinsiyet 

Rolleri 

Tutum 

Ölçeği 

Gruplar 

Arası 

1422,564 3 474,188 3,714 

 

,012 

 

4<1 

2<1 

Gruplar 

içi 

26045,409 204 127,674 

Toplam 27467,973 207  

 

Tablo 8 incelendiğinde, Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum 

puan ortalamalarının yaşanılan yer değişkenine göre anlamlı olarak farklılaştığı gözlenmiştir 

(F(4,204) = 3.714, p<.05). Yapılan Tukey çoklu karşılaştırma testi sonucunda toplumsal cinsiyet 

rollerine ilişkin tutum ölçeğinde anlamlı farkın yaşadığı yer büyükşehir olan öğretmen adayları  

( = 53.60)  ile yaşadığı yer köy olan öğretmen adayları  ( = 46.55) arasında yaşadığı yer 

büyükşehir olan öğretmen adayları lehine; yaşadığı yer ilçe olan öğretmen adayları  ( = 52.78)  

ile yaşadığı yer köy olan öğretmen adayları  ( = 46.55) arasında yaşadığı yer ilçe olan 

öğretmen adayları lehine olduğu anlaşılmaktadır.  

5. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarının çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesi amacı ile yapılan bu çalışmadan elde edilen bulgulardan 

hareketle; öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutum puan ortalamalarının, 

baba eğitim durumu değişkenine göre, baba eğitim durumu lise olanların lehine anlamlı olarak 

farklılaştığı gözlenmiştir. Bunun yanı sıra cinsiyet değişkeni açısından kızlar lehine; yaşanılan 

yer değişkeni açısından bakıldığında ise büyükşehirde yaşayanlar lehine anlamlı farklılık 

olduğu ortaya çıkarılmıştır. Literatür incelendiğinde, yapılan çalışmaların özellikle cinsiyet 

değişkeni açısından bu çalışmayı desteklediği görülmektedir. Kızların, erkeklere göre daha 

eşitlikçi tutum ve rollere sahip oldukları; erkeklerinse daha gelenekçi cinsiyet rollerine sahip 

oldukları anlaşılmaktadır (Seçgin vd., 2011; Kalaycı vd., 2012; Öngen ve Aytaç, 2013; Kul 

X X

X

X
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Uçtu ve Karahan, 2016). Vefikuluçay vd., (2007)’nin, öğrencilerin çalışma yaşamı, 

toplumsal yaşam ve aile yaşamı ile ilgili toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tüm görüşlerini 

inceledikleri çalışmada, erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha gelenekçi bir bakış açısına 

sahip oldukları göze çarpmaktadır. Ancak evlilik yaşamı ile ilgili önermeler 

değerlendirildiğinde ise; kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre daha gelenekçi bir bakış 

açısına sahip oldukları görülmektedir (Vefikuluçay vd., 2007). Yaylı (2014)’ya göre, geleceğin 

yetişkinlerini şekillendiren öğretmenlerin toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yaklaşımları oldukça 

önemli olup bundan dolayı da onların toplumsal cinsiyet konusunda bilinçlendirilmesine 

yönelik hizmet içi eğitimler verilmeli ayrıca eğitim fakültesi öğrencilerinin mezun olmadan 

önce bu konuda ders almaları ya da seminerlere katılmaları sağlanmalıdır (Yaylı ve Kitiş Çınar, 

2014). Genel olarak değerlendirildiğinde araştırmadan elde edilen sonuçlar bağlamında 

aşağıdaki öneriler getirilebilir: 

1. Bu araştırmada, Türkçe öğretmeni adaylarının toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumları, 

adayların; cinsiyet, sınıf, anne-baba eğitim düzeyleri ve yaşanılan yer değişkenler açısından 

incelenmiştir. Bu doğrultuda yapılacak araştırmalarda farklı değişkenlere yer verilebilir.  

2. Bu araştırma, Erzurum ili, Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmeni 

adayları ile sınırlıdır. Dolayısıyla farklı örneklem gruplarında benzer araştırmalar yapılarak, 

araştırma sonuçları değerlendirilebilir. 

3. Bu çalışma, öğretmen adaylarına yönelik olarak yapılmıştır. Dolayısıyla öğretmenlere-

idarecilere-ders kitabı yazarlarına-programcılara vb. yönelik de benzer çalışmalar yapılabilir. 

4. Öğretmenlerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin tutumlarını ortaya koyan cinsiyet, görev 

yaptıkları okulun sosyoekonomik düzeyi, mesleki kıdemleri, mesleki memnuniyetleri, görev 

yaptıkları okulun çalışma ortamı ve koşulları gibi çeşitli değişkenlerin kullanıldığı araştırmalar 

yapılabilir.  

5. Bu doğrultuda, bölgesel farklılıkları –özellikle dezavantajlı bölgeleri- ortaya çıkarabilecek 

geniş çaplı çalışmalar; sempozyum, kongre vb. bilimsel toplantılar, akran eğitimleri veya 

farkındalık projeleri düzenlenebilir.  
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ÖZET 

Futbol dünyada en çok izlenen spor branşlarının başında gelmektedir. Dünyadaki futbol 

organizasyonlarından sorumlu en üst kurul FIFA’dır. Türkiye Futbol Federasyonu ise 

ülkemizde futbol müsabakalarının organizasyonundan sorumlu tek yetkili kuruldur.  Futbol 

müsabakalarının fair play içerisinde geçmesi ve adil bir oyun ortamının oluşması için FIFA 

kuralları koymuş ve tüm kulüplerin bu kurallara uymasını zorunlu tutmuştur. Türkiye Futbol 

Federasyonu da ülkemizde futbol liglerinde yer alan kulüplere bazı yükümlülükler getirmiştir. 

Kurallara uymayanların ceza almasını öngören bu talimatlar daha sürdürülebilir bir futbol 

ortamının oluşturması içindir. Kıt imkanlarla kulüplerini idare etmeye çalışan yöneticiler ve 

borç batağındaki futbol kulüplerinin cezalarını kontrol altına alabilmesi ve ceza aldığı yönlerini 

geliştirerek hem kendi gelirlerine katkı yapmaları hem de daha sürdürülebilir bir futbol 

ortamının oluşmasını katkı sağlamaları önemlidir. Bu açıdan çalışma 2018-2019 sezonunda 

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Ligde 

yer alan takımların Profesyonel Disiplin Kurulundan aldıkları cezaları ortaya koymayı 

amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için 2018-2019 sezonu içinde Profesyonel Futbol 

Disiplin Kurulunun kulüplere verdiği cezalar incelenmiştir. Veriler Türkiye Futbol 

Federasyonunu resmi sitesinden alınmış ve Microsoft Excel’de kategorize edilip 

gruplandırılmıştır. Araştırmada nitel araştırma modellerinden doküman analizi yöntemi 

kullanılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonun kulüplere verdiği cezalar incelendiğinde kötü 

tezahürat, saha olayları, yönetici açıklamaları, merdiven boşlukları, takımın sportmenlik dışı 

davranışları, oyuncu davranışları, idari para cezaları, kötü tezahürat tribün kapama, saha 

olayları tribün kapama, yönetici açıklamaları tribün kapama cezaları şeklinde kategorize 

edildiği ortaya çıkmıştır. Süper lig de takımlar sayı olarak en çok kötü tezahürattan ceza yerken, 

en az ise idari para cezası yedikleri ortaya çıkarken, TFF 1. Lig de en çok saha olayları ve en 

az ise saha olayları tribün kapama cezası almıştır. TFF 2. Ligde yer alan takımlar en çok saha 

olaylarından ceza alırken en az ise merdiven boşlukları ihlalinden ceza almıştır. TFF’nin en alt 

profesyonel ligi olan TFF 3. Lig takımları ise en çok yönetici açıklamalarından en az ise 

merdiven boşlukları ihlalinden ceza almışlardır. Cezaların parasal boyutuna bakıldığında ise 

Süper Lig de en çok cezayı 2.231.000 TL ile Beşiktaş Kulübü yemişken, en az cezayı ise 29.000 

TL Alanyaspor almıştır. Diğer liglerde ise en çok cezayı TFF 1. Lig de 337.200 TL ile Adana 

Demirspor, TFF 2. Liginde 176.000 TL ile Sakaryaspor ve TFF 3. Ligde 54.800 TL ile 

Büyükçekmece Tepecik spor almıştır. Sonuç olarak takımların aldıkları cezalar onlara 

ekonomik olarak zarar vermekte ve gelirlerinde düşüşe sebep olmaktadır. Anahtar Kelimeler: 

3-5 kelimelik Türkçe Anahtar Kelimeler eklenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: FIFA, UEFA, TFF, PFDK 
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ABSTRACT 

Football is one of the most watched sports branches in the world. FIFA is the top committee in 

charge of football organizations in the World. The Turkish Football Federation is the only 

official responsible for the organization of football competitions in our country. FIFA has 

establish rules  ensure that football matches pass within fair play and create a fair gaming 

environment and have required all clubs to follow these rules. Turkey Football Federation in 

our country has brought certain obligations contained in the clubs football league. These 

instructions, which envisage penalties for those who do not follow the rules, are for creating a 

more sustainable football environment. It is important that managers who are trying to manage 

their clubs with scarce opportunities and football clubs in debt can take control of their penalties 

and contribute to their own income by developing their penalties and contribute to the creation 

of a more sustainable football environment.  

From this point of working within the 2018-2019 season in Super League Turkey Football 

Federation, TFF 1 League, TFF and TFF 2. League 3 teams in the league aims to reveal the 

punishment they received from the Professional Disciplinary Board. To achieve this goal, the 

penalties given by the Professional Football Discipline Board to the clubs in the 2018-2019 

season were examined. Data taken from the Turkey Football Federation official site whether 

categorized and grouped in Microsoft Excel. Document analysis method, one of the qualitative 

research models, was used in the research. Analyzing the penalties given to Turkey Football 

Federation's club,  It turned out that it was categorized as bad cheering, field events, executive 

statements, stairwells, team's unsportsmanlike behavior, player behaviors, administrative fines, 

bad cheering tribune closure, field events tribune closure, executive explanations tribune 

closure penalties.  In the Super League, the teams were punished with the highest number of 

bad cheers, while the least was the administrative fines, while the TFF 1st League received the 

most field events and the least, field events, the tribune closing penalty. The teams in the TFF 

2nd League received the highest number of penalties from the field events, while the least 

received penalties for violations of the stairwells. TFF 3rd League teams, which are the lowest 

professional league of TFF, were punished for violations of stairwells, and least of the manager 

statements. Regarding the monetary size of the fines, while the Beşiktaş Club had the highest 

penalty in the Super League with 2.231.000 TL, the minimum penalty was 29.000 TL in 

Alanyaspor. In other leagues, the highest penalty was Adana Demirspor with 337,200 TL in the 

TFF 1st League, Sakaryaspor with 176,000 TL in the TFF 2nd League and Büyükçekmece 

Tepecik in the TFF 3rd League with 54,800 TL. As a result, the penalties received by the teams 

harm them economically and cause a decrease in their income. 

Key Words: FIFA, UEFA, TFF, PFDK1. GİRİŞ 

 

1. GİRİŞ 

Futbol spor branşları içerisinde en popüler branşların başında gelmektedir. Futbola olan ilgi, 

onun daha fazla gelişmesine ve beraberinde daha fazla sorunlarla karşı karşıya kalmasına 

sebep olmuştur. Özellikle küreselleşmeyle birlikte ortaya çıkan endüstriyel futbol, 

bünyesinde barındırdığı para odaklı anlayış ile futbol ortamının değişmesinde rol 

oynamıştır. Nitekim Talimciler ( 2008) bir çalışmasında, futbolu bir oyun olmasının 

ötesinde, toplumsal yaşam içerisinde bir ‘minyatür’ model olarak işlev görmekte olan bir 

figür ve onun üzerinden toplumsal yaşama bir takım rol ve değer transferleri gerçekleştirilen 

bir yapı olarak göstermektedir. İşte bu yüzden futbolun ‘endüstriyel futbol’ olarak 

adlandırılması sonrasında oynanan oyunun artık futbol olmadığının net bir biçimde dile 

getirilmesi büyük önem arz etmektedir (1). Futbolda ortaya çıkan bu karmaşık yapı 

beraberinde sporda şiddet gibi birçk sorunu da beraberinde getirmektedir. Futbol 

organizasyonunun başındaki en üst kurul olan FIFA ( Federation İnternational Football 

Association) Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA) 1904 yılında kurulan ve 
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Zürih'te kurulmuş İsviçre kanunlarının tabi olduğu bir birliktir. 211 üye dernekten 

oluşur ve amacı, Statüsünde yer alan futbolun sürekli gelişmesidir şeklinde tanımlamıştır 

(2). Avrupa’nın futbol patronu olan UEFA (Union of European Football Associations) 

Avrupa’daki futbol karşılaşmalarının yürütülmesi ve Avrupa’ya bağlı ülke 

federasyonlarının çalışmalarının denetlenmesi yürütmektedir. TFF ( Türkiye Futbol 

Federasyonu) ise statüsünde 5/5/2009 tarihli ve 5894 numaralı Türkiye Futbol Federasyonu 

Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanunda belirtilen TFF tanımı; “her türlü futbol 

faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek 

ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk 

hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, 

teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir” olarak ifade edilmektedir 

(3). PFDK ise (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 

profesyonel futbol faaliyetlerinde bulunan kulüp, futbolcu, teknik direktör, antrenör, 

yönetici, müsabaka görevlileri ve profesyonel futbolda görevli diğer kişilerin fiillerinden 

doğan disiplin ihlallerini karara bağlar şeklinde tanımlanmıştır (4). Bütün bu kurallar, 

futbolun sürdürülebilir fair play ve adaletli ortamının oluşturulmasına katkı sağlamayı 

amaçlamaktadır. Spor endüstrisinin gelişimi bir yandan takımlar arasındaki rekabeti 

arttırırken diğer yandan sporda şiddet olaylarının da artmasına sebep olmuş olabilir. 

Yaşanan saha olayları, tribün olayları, kavgalar, şiddet içeren kötü eylemler futbolun marka 

değerine zarar verecek düzeylere ulaşabilmektedir. Sporda şiddet sorunu ve bu sorunu 

ortadan kaldıracak çözüm yolları farklı boyutlarda sürekli olarak tartışılmakta olan bir 

konudur. Türk futbolunda şiddetin nedenleri farklı şekillerde açıklansa da genel olarak bir 

çok çalışmada şu şekilde tanımlanmıştır: 

Kulüp yöneticilerinin açıklamaları: Kulüp yöneticileri belirli süreler arasında o kulübün 

genel kurulu tarafından kulüplerini yönetmekle yetkilendirilmiş kişilerdir (5).  

Sporcu ve antrenör davranışları: Birçok müsabakada sporcu ve antrenörlerin sportmenlik 

dışı davranışlarından dolayı olaylar çıktığı gözlenmiştir. Müsabakalarda görev alan 

antrenörlerin, saha dışı müsabaka öncesi açıklamaları, saha içindeki tutum ve davranışları, 

taraftarları ve futbolcuları etkileyebilmektedir.  

Saha olayları: Saha içindeki çatışmalarda görünür neden bir gol, bir tezahürat şekli veya 

maç çıkışı bir gerginlik olurken, bu olayların arka uluslararası çekişmeler, din, mezhep 

farklılıkları, yöresel problemler ve çekişmeler de olabilmektedir. (6).  

 

  Türkiye Futbol Federasyonu futbol ortamında meydana gelen olayları ve sportmenlik dışı 

eylemleri cezalandırmak için PFDK kurulunu devreye sokar. Profesyonel Futbol Disiplin 

Kurulu, Futbol Federasyonunun TFF Yönetim Kurulu’nun 04.08.2017 tarih ve 61 sayılı 

kararıyla kabul edilen ve 11.08.2017 tarihinde TFF’nin resmi internet sitesi olan 

www.tff.org adresinde yayımlanarak yürürlüğe giren Futbol Disiplin Talimatına göre 

kararlarını verir.  TFF’nin resmi sitesi incelendiğinde PFDK kararlarının 7 ana başlık altında 

toplandığı görülmüştür. Bunlar kötü tezahürat (kötü tezahürat tribün kapama), saha olayları 

(saha olayları tribün kapama), yönetici açıklamaları (yönetici açıklamaları tribün kapama), 

merdiven boşlukları, takımın sportmenlik dışı davranışları, oyuncu davranışları, idari para 

cezaları şeklinde kategorize edilmiştir. TFF kulüplere verdiği cezalarla futbol ortamının 

korunmasını sağlamaya çalışırken, aynı zaman da bu uygulamalardan da büyük miktarda 

gelir elde etmektedir. Futbol Federasyonu bu talimatı yayınlayarak aslında futbolun 

sürdürülebilir zevkine ve futbolun marka değerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Futbol 

disiplin talimatında belirtilen kapsam çerçevesinde verilen cezalar, kulüplerin maddi 

kayıplar yaşamasına sebep olmaktadır. Bu çalışmanın amacı ise 2018-2019 sezonunda 

bütün profesyonel liglerde yer alan takımların 34 haftalık süre içerisinde Profesyonel Futbol 

Disiplin Kurulundan aldıkları cezaları incelemektir. Çalışma kapsamında sadece parasal 
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cezalar incelenmiş, oyunculara ve kulüplerin diğer unsurlarına verilen maç cezası ve 

diğer cezalar veri tabanına dahil edilmemiştir. 

 

2. YÖNTEM 

Araştırmada, PFDK kararlarının incelenmesinde sosyal bilimlerde betimsel araştırma 

yöntemleri üzerine yargısal örnekleme yöntemi ile internet üzerinde ilan edilen kayıtlar, 

kanunlar, anayasalar ve bunların unsurlarını da kapsayan belgelerin incelenmesini içeren içerik 

analizi tekniğinden yararlanılmıştır (7). İçerik analizi yönteminin özünü sınıflandırma sistemi 

oluşturmaktadır. İçerik analizi sınıflandırma sisteminin üzerine inşa edilmektedir. İçerik 

çözümlemenin amacı sınıflandırma sisteminin dayandığı kategorilerin mevcut olup olmadığını 

göstermenin ötesinde bunların hangi anlama geldiği ve genel görünüm için hangi ağırlığa sahip 

olduğunu ortaya koymaktadır (8). Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu beş ana başlık altında 

ele aldığı Futbol Disiplin Talimatının ikinci maddesi (Genel Hükümler başlığı) gereği şahıslara 

ve takımlara ceza vermektedir. 2018-2019 sezonu tüm profesyonel ligler incelendiğinde 

aşağıdaki başlıklardan en çok 7 başlık altında cezaların verildiği gözlemlenmiştir. (6222 Sayılı 

Kanun Madde 4-10). Bu başlıklar aşağıda verilmiştir.  

 

Tablo 1.  PFDK’nın verdiği cezalar 
No  Cezalar  Açıklama 

Ceza 1 Kötü Tezahürat Para cezası veya tribün kapama 

Ceza 2 Saha Olayları Para cezası veya tribün kapama 

Ceza 3 Yönetici Davranışları ve Açıklamaları Para cezası veya tribün kapama 

Ceza 4 Merdiven Boşlukları Para cezası 

Ceza 5 Takımın Sportmenlik Dışı Davranışları Para cezası 

Ceza 6 Oyuncu Davranışları Para cezası 

Ceza 7 İdari Para Cezaları Para cezası 

 

Araştırmanın ilk aşamasında yukarıdaki tablonun oluşturulması için Türkiye Futbol 

Federasyonunun PFDK kararları haftalık olarak TFF resmi sitesinden alınmış ve veri tabanı 1 

yılda oluşturulmuştur. Daha sonra verilen cezalar tasnif edilerek yukarıdaki tablo 

oluşturulmuştur. Son aşamada ise veriler Microsoft Excel programında işlenerek grafikler 

oluşturulmuş ve veriler anlamlı hale getirilmiştir. Bu çalışmada PFDK’nın verdiği para 

cezalarına bakılmıştır. Verilerde oyuncu ve takım sorumlularının aldığı ihtar, ihraç ve diğer 

cezalara yer verilmemiştir. Parasal cezalar TL olarak verilmiştir.  

 

3. BULGULAR  

2018-2019 sezonunda Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Liginde yer alan 

takımların bir sezon boyunca aldığı cezalar aşağıda verilmiştir. 
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Grafik 1. 2018-2019 Spor Toto Süper Lig PFDK Kararları 

 

Grafik 1 incelendiğinde 2018-2019 sezonunda Süper Ligde yer alan takımlar PFDK’dan 87 kez olmak 

üzere en çok yönetici açıklamalarından ceza aldıkları bulgulanmıştır. Sonra sırasıyla kötü tezahürat (73), 

saha olayları (68), kötü tezahürat tribün kapama (15), takımın sportmenlik dışı davranışları (11), oyuncu 

davranışları (9), merdiven boşlukları (7), yönetici açıklamaları tribün kapama (4) cezası aldıkları ortaya 

çıkmıştır.  

Grafik 2. 2018-2019 TFF 1. Lig PFDK Kararları 

Grafik 2 incelendiğinde 2018-2019 sezonunda TFF 1. Ligde yer alan takımlar PFDK’dan en 

fazla saha olaylarından (37) ceza almışlardır. Sonra sırasıyla idare cezalar (23), kötü tezahürat 

(18), yönetici açıklamaları (11), takımın sportmenlik dışı davranışları (5), kötü tezahürat tribün 
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kapama (5), merdiven boşlukları (3), oyuncu davranışları (2), saha olayları tribün kapama 

(1) kez ceza almışlardır 

 

Grafik 3. 2018-2019 TFF 2. Lig PFDK Kararları 

 

Grafik 3 incelendiğinde 2018-2019 sezonunda TFF 2. Ligde yer alan takımlar PFDK’dan en 

fazla saha olaylarından (90) ceza almışlardır. Sonra sırasıyla yönetici açıklamaları (89), kötü 

tezahürat (60), takımın sportmenlik dışı davranışları (11), oyuncu davranışları (7), merdiven 

boşlukları (1) kez ceza almışlardır.  

Grafik 4. 2018-2019 TFF  3. Lig PFDK Kararları 
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Grafik 4 incelendiğinde 2018-2019 sezonunda TFF 3. Ligde yer alan takımlar PFDK’dan 

en fazla yönetici açıklamaları (119) kez ceza almışlardır. Sonra sırasıyla saha olaylarından 

(112), kötü tezahürat (100), oyuncu davranışları (28),  takımın sportmenlik dışı davranışları 

(23), merdiven boşlukları (15) kez ceza almışlardır.  

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde oynanan tüm profesyonel liglerde yer alan 

takımlara PFDK’nın verdiği cezaların parasal değerleri aşağıda verilmiştir 

Tablo 2. Süper Lig Takımlarının Aldığı Para Cezaların Parasal Karşılığı 

SÜPER LİG 

KÖTÜ 
TEZAHURAT 
PARA CEZASI 

SAHA 
OLAYLARI 

PARA CEZASI 

YÖNETİCİ 
AÇIKLAMALARI 
PARA CEZASI 

MERDİVE 
BOŞLUKLARI 
PARA CEZASI 

TAKIMIN 
SPORTMENLİK DD 

PARA CEZASI 

OYUNCU 
DAVRANIŞLARI 
PARA CEZASI 

TAKIM BAZLI 
TOPLAM PARA 

CEZALARI 

BEŞİKTAŞ 57.000 ₺ 1.790.000 ₺ 314.000 ₺ 40.000 ₺ 30.000 ₺ 0 ₺ 2.231.000 ₺ 

GALATASARAY 627.000 ₺ 390.000 ₺ 297.400 ₺ 15.000 ₺ 0 ₺ 19.500 ₺ 1.348.900 ₺ 

FENERBAHÇE 255.000 ₺ 935.000 ₺ 372.700 ₺ 15.000 ₺ 15.000 ₺ 0 ₺ 1.592.700 ₺ 

BAŞAKŞEHİR 58.000 ₺ 150.000 ₺ 40.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 7.800 ₺ 255.800 ₺ 

KASIMPAŞA 143.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 143.000 ₺ 

BURSASPOR 108.000 ₺ 790.000 ₺ 420.000 ₺ 15.000 ₺ 20.000 ₺ 0 ₺ 1.353.000 ₺ 

GÖZTEPE 63.500 ₺ 140.000 ₺ 12.000 ₺ 0 ₺ 20.000 ₺ 26.000 ₺ 261.500 ₺ 

AKHİSAR 13.000 ₺ 40.000 ₺ 9.000 ₺ 0 ₺ 18.000 ₺ 13.000 ₺ 93.000 ₺ 

ANTALYA 30.000 ₺ 0 ₺ 20.000 ₺ 0 ₺ 23.500 ₺ 13.000 ₺ 86.500 ₺ 

ALANYA 0 ₺ 0 ₺ 29.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 29.000 ₺ 

KAYSERİSPOR 213.000 ₺ 20.000 ₺ 219.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 13.000 ₺ 465.000 ₺ 

KONYASPOR 57.500 ₺ 65.000 ₺ 122.000 ₺ 0 ₺ 20.000 ₺ 13.000 ₺ 277.500 ₺ 

SİVASSPOR 20.000 ₺ 20.000 ₺ 60.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 100.000 ₺ 

ANKARAGÜCÜ 182.350 ₺ 265.000 ₺ 189.000 ₺ 0 ₺ 55.000 ₺ 0 ₺ 691.350 ₺ 

ÇAYKUR RİZE 53.500 ₺ 580.000 ₺ 123.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 757.000 ₺ 

TRABZONSPOR 86.000 ₺ 850.000 ₺ 150.000 ₺ 15.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.101.000 ₺ 

BB ERZURUM 105.000 ₺ 90.000 ₺ 190.000 ₺ 35.000 ₺ 0 ₺ 25.000 ₺ 445.000 ₺ 

YENİ MALATYA 41.500 ₺ 20.000 ₺ 120.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 181.500 ₺ 

LİG TOPLAMI 2.113.350 ₺ 6.145.000 ₺ 2.687.600 ₺ 135.000 ₺ 201.500 ₺ 130.300 ₺ 11.412.750  

 

Tablo 2 incelendiğinde Süper Lig takımları arasında PFDK’dan en fazla para ceza alan takım 

kötü tezahürat Galatasaray ( 627.000 TL), Saha olayları Beşiktaş (1.790.000 TL) (6), Yönetici 

açıklamaları Bursaspor (420.000 TL), Merdiven boşlukları Beşiktaş (40.000 TL), Takımın 

sportmenlik dd Ankaragücü ( 55.000 TL), oyuncu davranışları Göztepe ( 26.000 TL), iken 

toplamda en fazla ceza alan takım 2.231.000 TL ile Beşiktaş iken en az para cezası alan takım 

ise 29.000 TL ile Alanyaspor’dur.  
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Tablo 3. TFF 1 Lig Takımlarının Aldığı Para Cezaların Parasal Karşılığı 

TFF 1. Lig 

KÖTÜ 
TEZAHURAT 
PARA CEZASI 

SAHA 
OLAYLARI 

PARA CEZASI 

YÖNETİCİ 
AÇIKLAMALARI 
PARA CEZASI 

MERDİVE BOŞLUKLARI 
PARA CEZASI 

TAKIMIN 
SPORTMENLİK DD 

PARA CEZASI 

OYUNCU 
DAVRANIŞLARI 
PARA CEZASI 

İdari Para 
cezaları 

Toplam  

İSTANBULSPOR 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 6.500 ₺ 0 ₺ 6.500 ₺ 

ÜMRANİYESPOR 0 ₺ 5.250 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 20.000 ₺ 25.250 ₺ 

BALIKESİRSPOR 0 ₺ 100.000  0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 39.250 ₺ 139.250 ₺ 

ALTAY 45.000 ₺ 30.000 ₺ 0 ₺ 2.000 ₺ 2.000 ₺ 0 ₺ 44.000 ₺ 123.000 ₺ 

ALTINORDU 0 ₺ 10.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 6.500 ₺ 16.500 ₺ 

DENİZLİSPOR 30.000 ₺ 75.000 ₺ 23.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 8.700 ₺ 136.700 ₺ 

ADANADEMİR 10.000 ₺ 135.000  18.000 ₺ 10.000 ₺ 20.000 ₺ 0 ₺ 144.200  337.200 ₺ 

HAYATSPOR 0 ₺ 30.000 ₺ 10.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 15.500 ₺ 55.500 ₺ 

ADANASPOR 20.000 ₺ 29.500 ₺ 10.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 12.600 ₺ 72.100 ₺ 

GENÇLERBİRLİĞİ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 5.250 ₺ 0 ₺ 5.250 ₺ 

AFYON 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 25.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 25.000 ₺ 

OSMANLISPOR 10.000 ₺ 40.000 ₺ 6.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 56.500 ₺ 

ESKİŞEHİRSPOR 0 ₺ 23.500 ₺ 4.000 ₺ 10.000 ₺ 4.000 ₺ 0 ₺ 26.500 ₺ 68.000 ₺ 

GİRESUNSPOR 5.000 ₺ 24.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 29.500 ₺ 

BOLUSPOR 0 ₺ 10.000 ₺ 6.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 16.500 ₺ 

KARABÜKSPOR 0 ₺ 9.750 ₺ 20.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 4.500 ₺ 34.250 ₺ 

ELAZIĞSPOR 0 ₺ 6.750 ₺ 25.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 20.000 ₺ 52.250 ₺ 

GAZİANTEPSPOR 10.000 ₺ 6.000 ₺ 20.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 11.000 ₺ 47.000 ₺ 

LİG TOPLAMI 

130.000  535.250  143.500  22.000 51.000  11.750  352.750  
1.246.250  

 

Tablo 3 incelendiğinde TFF 1. Lig takımları arasında PFDK’dan en fazla para ceza alan takım 

kötü tezahürat Altay ( 45.000 TL), Saha olayları Adanademirspor (135.000 TL), Yönetici 

açıklamaları Elazığspor (25.500 TL), Merdiven boşlukları Adanademirspor ve Eskişehirspor 

(10.000 TL), Takımın sportmenlik dd Altay ( 25.000 TL), oyuncu davranışları İstanbulspor 

(6500 TL), idari para cezaları Adanademirspor ( 144.200 TL) dir.  Toplamda en fazla ceza alan 
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takım 337.200 TL ile Adanademirspor iken en az para cezası alan takım ise 6500 TL ile 

İstanbulspor’dur.  

Tablo 4. TFF 2. Lig Takımlarının Aldığı Para Cezaların Parasal Karşılığı 

TFF 2. LİG 

KÖTÜ 
TEZAHURA
T TRİBÜN 
KAPAMA 

KÖTÜ 
TEZAHURAT 

TOPLAM 
CEZA 

SAHA 
OLAYLARI 
TOPLAM 

CEZA 

YÖNETİCİ 
AÇIKLAMALARI 

TRİBÜN 
KAPAMA 

YÖNETİCİ 
AÇIKLAMALARI 
TOPLAM CEZA 

MERDİVE 
BOŞLUKLARI 

TOPLAM 
CEZA 

TAKIMIN 
SPORTMENLİ

K DD 
TOPLAM 

CEZA 

OYUNCU 
DAVRANIŞLA
RI TOPLAM 

CEZA 

 
 

Parasal cezalar  

BANDIRMASPOR  15.000 ₺ 14.200 ₺  3.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 32.200 ₺ 

DARICA 

GENÇLERBİRLİĞİ 
 27.000 ₺ 12.850 ₺  11.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 50.850 ₺ 

FATİH 

KARAGÜMRÜK 
 12.000 ₺ 7.100 ₺  36.200 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 55.300 ₺ 

KIRKLARELİSPOR  4.000 ₺ 3.000 ₺  8.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 15.500 ₺ 

PENDİKSPOR  24.000 ₺ 19.950 ₺  6.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 49.950 ₺ 

TUZLASPOR  27.000 ₺ 25.850 ₺  38.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 90.850 ₺ 

BAYRAMPAŞASPOR  27.000 ₺ 2.450 ₺  24.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 53.450 ₺ 

EYÜPSPOR  29.000 ₺ 14.100 ₺  0 ₺ 0 ₺ 5.000 ₺ 0 ₺ 48.100 ₺ 

İNEGÖLSPOR  24.000 ₺ 35.500 ₺  3.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 62.500 ₺ 

SAKARYASPOR  39.000 ₺ 55.000 ₺  82.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 176.000 ₺ 

SANCAKTEPE 

BELEDİYESPOR 
 12.000 ₺ 15.000 ₺  25.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 52.000 ₺ 

SARIYER  39.000 ₺ 15.000 ₺  46.500 ₺ 0 ₺ 2.100 ₺ 3.000 ₺ 105.600 ₺ 

FETHİYESPOR  0 ₺ 2.100 ₺  10.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 12.600 ₺ 

MANİSA 

BÜYÜKŞEŞİR 

BELEDİYE 

 0 ₺ 11.000 ₺  18.450 ₺ 0 ₺ 5.000 ₺ 0 ₺ 34.450 ₺ 

MENEMEN 

BELEDİYESPOR 
 4.000 ₺ 10.000 ₺  14.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 28.000 ₺ 

BODRUM 

BELEDİYESPOR 
 0 ₺ 2.850 ₺  0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 2.850 ₺ 

UŞAKSPOR  8.000 ₺ 12.850 ₺  8.100 ₺ 0 ₺ 5.000 ₺ 0 ₺ 33.950 ₺ 

MANİSASPOR  4.000 ₺ 0 ₺  50.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 54.000 ₺ 

BUGSAŞSPOR  0 ₺ 6.650 ₺  0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 6.650 ₺ 

ETİMESGUT 

BELEDİYESPOR 
 0 ₺ 2.000 ₺  3.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 5.000 ₺ 

KONYA ANADOLU 

SELÇUKLU 
 0 ₺ 15.450 ₺  14.850 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 30.300 ₺ 
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SİVAS 

BELEDİYESPOR 
 0 ₺ 2.100 ₺  8.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 10.100 ₺ 

ANKARA 

DEMİRSPOR 
 0 ₺ 0 ₺  19.000 ₺ 0 ₺ 5.000 ₺ 0 ₺ 24.000 ₺ 

HACETTEPESPOR  0 ₺ 4.200 ₺  0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 4.200 ₺ 

KEÇİÖRENGÜCÜ  0 ₺ 25.700 ₺  8.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 3.000 ₺ 36.700 ₺ 

NİĞDE 

BELEDİYESPOR 
 0 ₺ 0 ₺  0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 

TOKATSPOR  16.000 ₺ 7.100 ₺  6.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 29.100 ₺ 

ZONGULDAK 

KÖMÜRSPOR 
 9.000 ₺ 33.350 ₺  20.300 ₺ 0 ₺ 6.300 ₺ 0 ₺ 68.950 ₺ 

GÜMÜŞHANESPOR  13.000 ₺ 10.000 ₺  0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 6.000 ₺ 29.000 ₺ 

KASTAMONUSPOR 

1966 
 2.000 ₺ 9.200 ₺  34.000 ₺ 0 ₺ 2.100 ₺ 0 ₺ 47.300 ₺ 

SAMSUNSPOR  0 ₺ 40.000 ₺  0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 3.000 ₺ 43.000 ₺ 

KAHRAMANMARAŞ

SPOR 
 24.000 ₺ 14.600 ₺  10.650 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 49.250 ₺ 

TARSUS 

İDMANYURDU 
 12.000 ₺ 8.000 ₺  0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 20.000 ₺ 

ŞANLIURFASPOR  0 ₺ 23.100 ₺  65.000 ₺ 2.000 ₺ 2.100 ₺ 3.000 ₺ 95.200 ₺ 

AMED SPORTİF 

FAALİYETLER 
 0 ₺ 48.000 ₺  13.400 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 3.000 ₺ 64.400 ₺ 

GAZİANTEPSPOR  0 ₺ 15.000 ₺  23.000 ₺ 0 ₺ 5.000 ₺ 0 ₺ 43.000 ₺ 

TOPLAM  371.000 ₺ 523.250 ₺  609.450 ₺ 2.000 ₺ 37.600 ₺ 21.000 ₺ 1.564.300 ₺ 

Tablo 4 incelendiğinde TFF 2. Lig takımları arasında PFDK’dan en fazla para ceza alan takım 

kötü tezahürat Sakaryaspor ile Sarıyer  ( 39.000 TL), Saha olayları Sakaryaspor (55.000 TL), 

Yönetici açıklamaları Sakaryaspor (82.000 TL), Merdiven boşlukları Şanlıurfaspor (2.000 TL), 

Takımın sportmenlik dd Zonguldak Kömürspor ( 6300 TL), oyuncu davranışları 

Gümüşhanespor (6000TL)’dir. Toplamda en fazla ceza alan takım 176.000 TL ile Sakaryaspor 

iken para cezası 2018-2019 sezonunda para cezası almayan tek takım ise Niğde 

Belediyspor’dur. 
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Tablo 5. TFF 3. Lig Takımlarının Aldığı Para Cezaların Parasal Karşılığı 

TFF 3. LİG 

KÖTÜ 
TEZAHURA
T TRİBÜN 
KAPAMA 

KÖTÜ 
TEZAHURAT 

TOPLAM 
CEZA 

SAHA 
OLAYLARI 

TOPLAM CEZA 

YÖNETİCİ 
AÇIKLAMAL
ARI TRİBÜN 

KAPAMA 

YÖNETİCİ 
AÇIKLAMALARI 
TOPLAM CEZA 

MERDİVE 
BOŞLUKLARI 

TOPLAM 
CEZA 

TAKIMIN 
SPORTMENLİ

K DD 
TOPLAM 

CEZA 

OYUNCU 
DAVRANIŞLA
RI TOPLAM 

CEZA 

 
 

Parasal cezalar  

BÜYÜKÇEKMECE 

TEPECİKSPOR 
 12.000 ₺ 2.600 ₺  13.500 ₺ 0 ₺ 15.200 ₺ 11.500 ₺ 54.800 ₺ 

ERGENE VELİMEŞE 

SPOR 
 2.000 ₺ 3.900 ₺  1.500 ₺ 0 ₺ 2.500 ₺ 0 ₺ 9.900 ₺ 

GEBZESPOR  20.500 ₺ 15.000 ₺  10.000 ₺ 0 ₺ 2.500 ₺ 0 ₺ 48.000 ₺ 

KÖRFEZSPOR  0 ₺ 0 ₺  2.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 2.500 ₺ 

SİLİVRİSPOR  13.500 ₺ 3.700 ₺  6.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 23.700 ₺ 

ŞİLE YILDIZSPOR  4.000 ₺ 1.400 ₺  1.500 ₺ 0 ₺x  1.200 ₺ 0 ₺ 8.100 ₺ 

ALİBEYKÖYSPOR  18.500 ₺ 21.500 ₺  0 ₺ 5.000 ₺ 2.500 ₺ 0 ₺ 47.500 ₺ 

HÜSEYİN KOÇER 

İNŞAAT 

ÇATALCASPOR 

 6.000 ₺ 3.900 ₺  4.700 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 14.600 ₺ 

ESENLER 

EROKSPOR 
 7.000 ₺ 6.500 ₺  3.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.500 ₺ 18.000 ₺ 

SULTANBEYLİ  2.000 ₺ 1.500 ₺  6.200 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 9.700 ₺ 

BAĞCILAR SK  15.500 ₺ 1.400 ₺  16.500 ₺ 0 ₺ 1.500 ₺ 1.500 ₺ 36.400 ₺ 

GÖLCÜKSPOR  2.000 ₺ 6.400 ₺  1.200 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.500 ₺ 11.100 ₺ 

HALİDE EDİP 

ADIVAR 
 2.500 ₺ 0 ₺  11.550 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 14.050 ₺ 

KARACABEY 

BELEDİYESPOR 
 12.000 ₺ 11.200 ₺  11.200 ₺ 0 ₺ 1.600 ₺ 0 ₺ 36.000 ₺ 

KOCAELİSPOR  8.000 ₺ 8.700 ₺  10.200 ₺ 5.000 ₺ 500 ₺ 500 ₺ 32.900 ₺ 

ARTVİN HOPASPOR  9.000 ₺ 16.800 ₺  1.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 27.300 ₺ 

ERBAASPOR  6.000 ₺ 8.100 ₺  1.200 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 3.000 ₺ 18.300 ₺ 

HEKİMOĞLU 

TRABZON 
 6.000 ₺ 2.500 ₺  11.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 20.000 ₺ 

TİRE 1922  0 ₺ 1.550 ₺  0 ₺ 2.500 ₺ 1.400 ₺ 2.500 ₺ 7.950 ₺ 

YOMRASPOR  0 ₺ 15.000 ₺  22.350 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 37.350 ₺ 

DÜZCESPOR  17.000 ₺ 15.450 ₺  3.000 ₺ 0 ₺ 1.200 ₺ 3.000 ₺ 39.650 ₺ 

OFSPOR  0 ₺ 1.400 ₺  1.500 ₺ 0 ₺ 1.500 ₺ 1.500 ₺ 5.900 ₺ 
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PAZARSPOR  0 ₺ 2.500 ₺  7.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 10.000 ₺ 

YENİ ORDUSPOR  6.000 ₺ 4.000 ₺  3.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.500 ₺ 14.500 ₺ 

1461 TRABZON  0 ₺ 3.600 ₺  28.050 ₺ 1.400 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 33.050 ₺ 

BAYBURT İL ÖZEL 

İDARE 
 6.000 ₺ 10.000 ₺  10.000 ₺ 0 ₺ 1.400 ₺ 0 ₺ 27.400 ₺ 

ÇORUM 

BELEDİYESPOR 
 15.000 ₺ 10.900 ₺  10.500 ₺ 5.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 41.400 ₺ 

YENİ AMASYASPOR  0 ₺ 0 ₺  1.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.000 ₺ 

FATSA 

BELEDİYESPOR 
 0 ₺ 1.500 ₺  26.200 ₺ 0 ₺ 1.500 ₺ 3.000 ₺ 32.200 ₺ 

NAZİLLİ BELEDİYE  10.500 ₺ 19.000 ₺  17.500 ₺ 1.400 ₺ 1.400 ₺ 3.000 ₺ 52.800 ₺ 

BERGAMA 

BELEDİYE 
 8.000 ₺ 1.500 ₺  2.250 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 11.750 ₺ 

KARŞIYAKA  9.500 ₺ 10.700 ₺  6.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 26.700 ₺ 

BUCASPOR  15.000 ₺ 2.500 ₺  16.000 ₺ 1.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 35.000 ₺ 

MUĞLASPOR  0 ₺ 0 ₺  1.800 ₺ 0 ₺ 1.600 ₺ 0 ₺ 3.400 ₺ 

TURGUTLUSPOR  2.000 ₺ 2.500 ₺  0 ₺ 1.400 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 5.900 ₺ 

ADANA 

KOZANSPOR 
 0 ₺ 0 ₺  0 ₺ 0 ₺ 1.200 ₺ 1.500 ₺ 2.700 ₺ 

KEMERSPOR  0 ₺ 1.400 ₺  4.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 3.000 ₺ 8.400 ₺ 

OSMANİYESPOR  4.000 ₺ 7.500 ₺  10.900 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 22.400 ₺ 

PAYASSPOR  2.000 ₺ 8.100 ₺  6.000 ₺ 0 ₺ 3.000 ₺ 3.000 ₺ 22.100 ₺ 

SERİKSPOR 

BELEDİYESPOR 
 0 ₺ 5.000 ₺  0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 5.000 ₺ 

NEVŞEHİR 

BELEDİYESPOR 
 4.000 ₺ 10.900 ₺  17.100 ₺ 16.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 48.500 ₺ 

KIRŞEHİR 

BELEDİYESPOR 
 13.500 ₺ 20.400 ₺  19.950 ₺ 1.200 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 55.050 ₺ 

KIZILCABÖLÜKSPO

R 
 0 ₺ 1.200 ₺  33.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 34.200 ₺ 

ALTINDAĞ 

BELEDİYESPOR 
 2.000 ₺ 0 ₺  3.700 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 5.700 ₺ 

ANKARA 

ADLİYESPOR 
 0 ₺ 1.200 ₺  1.200 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 6.000 ₺ 8.400 ₺ 
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ERZİN 

BELEDİYESPOR 
 2.000 ₺ 0 ₺  10.200 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.500 ₺ 13.700 ₺ 

ELAZİZ 

BELEDİYESPOR 
 0 ₺ 1.200 ₺  3.000 ₺ 0 ₺ 2.800 ₺ 0 ₺ 7.000 ₺ 

VAN BÜYÜKŞEHİR 

BELEDİYESPOR 
 6.000 ₺ 6.400 ₺  6.500 ₺ 13.500 ₺ 0 ₺ 3.000 ₺ 35.400 ₺ 

ANAGOLD 24 

ERZİNCANSPOR 
 0 ₺ 0 ₺  14.350 ₺ 1.500 ₺ 1.500 ₺ 1.500 ₺ 18.850 ₺ 

CİZRESPOR  18.500 ₺ 14.500 ₺  18.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 51.000 ₺ 

BATMAN 

PETROLSPOR 
 8.000 ₺ 0 ₺  10.000 ₺ 1.200 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 19.200 ₺ 

KARBEL 

KARAKÖPRÜ 

BELEDİYESPOR 

 3.500 ₺ 1.600 ₺  6.000 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 1.500 ₺ 12.600 ₺ 

ADIYAMAN 1954  15.000 ₺ 7.500 ₺  7.500 ₺ 1.500 ₺ 0 ₺ 0 ₺ 31.500 ₺ 

DİYARBEKİRSPOR  3.000 ₺ 0 ₺  9.500 ₺ 1.500 ₺ 5.000 ₺ 5.000 ₺ 24.000 ₺ 

LİG TOPLAMI  317.000 ₺ 304.100 ₺  452.300 ₺ 60.100 ₺ 51.000 ₺ 60.000 ₺ 1.244.500 ₺ 

Tablo 5 incelendiğinde TFF 3. Lig takımları arasında PFDK’dan en fazla para ceza alan takım 

kötü tezahürat Cizrespor ( 20.500 TL), Saha olayları Alibeyköyspor (21.500 TL), Yönetici 

açıklamaları Kızılcabölükspor (33.000 TL), Merdiven boşlukları Nevşehir Belediyspor (16.500 

TL), Takımın sportmenlik dd Büyükçekmece Tepecikspor (15.200 TL), oyuncu davranışları 

Büyükçekmece Tepecikspor (11.500TL)’dir. Toplamda en fazla ceza alan takım 55.050 TL ile 

Kırşehir Belediyespor iken en az para cezası alan takım ise 1000 TL ile Yeni Amasyaspor’dur.  

4. TARTIŞMA ve SONUÇ 

Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3.Lig’de 2018-2019 sezonunda Profesyonel Disiplin 

kuruluna sevk edilen disiplin suçu teşkil eden eylemlerin ve bu eylemler için verilen cezaların 

incelendiği bu araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır; 

2018-2019 sezonunda Süper Lig 6.145.000 ₺ ve TFF 1. Ligde 535.250 ₺ ile kulüplerin en çok 

saha olaylarından para cezası yediği ortaya çıkmıştır. Saha olayları Futbol Disiplin Talimatı 52 

maddede yer alan ve kulüp içinde yer alan herkesi kapsayan ( futbolcu, taraftar, yönetici, 

akredite olmuş tüm sorumlular) bir maddedir. Bu maddeye ilişkin ortaya çıkan bu sonuç, Süper 

Lig ve TFF 1. Lig takımlarının bir maçın fair play ortamında oynanması,  stadyumlarda disiplin 

ve düzenin sağlanması konusunda yeteri kadar gerekli önlemleri almadıklarını göstermektedir. 

Günümüzde özellikle ev sahibi takımların kendi sahalarını rakip takımlar için bir baskı aracı 
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olarak gördükleri bir gerçektir. Müsabaka öncesinden müsabaka bitimine kadar ki tüm 

evrelerde, stadyum koridorlarına kadar ki alanlar da dahil olmak üzere rakip takımı baskı altına 

almak adına sporda fair play’ e yakışmayacak davranışlarda bulunmaktadırlar. Bu durum ise 

uzun vadede futbolun çekiciliğine, ailelerin futbola olan ilgisine zarar verebilir. Saha olayları 

genellikle taraftarların ortaya çıkardığı ve bunun sonucunda kulüplerin ceza aldığı bir ceza türü 

olması sebebiyle taraftarların eğitilmesi, nitelikli taraftar profillerinin oluşturulması önem arz 

etmektedir. Bununla birlikte spor ahlakı ve futbol kültürü bilincinin aşılanması, bir maçı 

seyretmenin veya bir kulübü yönetmenin tek amacının galip gelmek veya şampiyon olmak 

olmadığını, bu yapı içinde bulunmanın sosyal bir faaliyet olarak değerlendirilmesi bilincinin 

futbolun tüm paydaşlarına verilmesi gerekmektedir.  

Futbolun rekabet ortamı olan stadyumlar taraftarlarca, şiddetin meşrulaştırılmış bir alanı olarak 

görülmektedir [9]. Gerek sporcu gerek spor kamuoyu tarafından vurgulanan, taraftarın her 

geçen gün takımlarına karşı biraz daha tutumlu, gerçekleri görmeye karşı isteksiz, arkadaşlarına 

karşı saldırgan, diğer izleyicilere karşı saygısız, hakem ve sporculara karşı saldırgan hale 

gelmeleri (10), araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir.  

Araştırma sonuçlarına göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig de takımların en çok para cezası aldığı 

ceza türü ise TFF 2.lig de 609.450 ₺ ve TFF 3 Ligde 452.300 ₺ ile yönetici açıklamalarıdır. 

Futbol yöneticilerinin açıklamaları Futbol Disiplin Talimatında 38 maddede yer alan 

sportmenliğe aykırı açıklamalar kapsamında yer almaktadır. Yöneticiler 1. ve 3. fıkrada 

belirtilen eylemlerin kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp 

televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde kulüplere 

Süper Lig için 100.000.-TL’den 300.000.-TL’ye kadar, 1.Lig için 55.000.-TL’den 150.000.-

TL’ye kadar, 2. Lig için 30.000.-TL’den 55.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 15.000.-TL’den 

30.000.-TL’ye kadar para cezası verilir hükmüne göre cezalandırılmaktadırlar 

(https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/TALIMATLAR/Futbol-Disiplin Talimati.pdf 

). Bir maçın sonucu nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, kulüp yöneticileri futbolun marka değerine 

zarar verecek, kulüpler arasında düşmanlıkların oluşmasına sebep olacak, TFF ve diğer tüm 

futbolun paydaşlarını itham altında bırakacak açıklamalarda bulunmamalıdırlar. Bu durum 

futbolda şiddetin artmasına sebep olmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar kulüp yöneticilerinin 

verdiği demeç ve açıklamalardan seyircilerin (kendi seyircisi ve rakip seyirci) etkilendikleri 

sonucu ortaya koymaktadır. Nitekim Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon illerinde oynanan 

müsabakalarda şiddet olaylarına karışmış ve polis kayıtlarına geçmiş seyirciler üzerinde yapılan 

bir çalışma; araştırmaya katılan seyircilerin, kulüp başkan ve yöneticilerinin rakip takım 
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aleyhine vermiş olduğu demeçlerden tamamen ve kısmen etkilendiğini (hayli yüksek 

oranda) bildirmektedir (12). Yine benzer bir çalışmada, yönetici tavır ve davranışlarının taraftar 

kaynaklı olayların çıkmasına neden olduğu belirtilmektedir (13). Diğer bir çalışmada, kulüp 

yöneticilerinin seyirci saldırganlığını etkileyen faktörler  sırasıyla; saldırgan seyircileri 

destekleyici (bilet, para, iş, vb.) davranışlar, rakip seyircilere karşı kendi amigo ve seyircilerini 

tahrik edici davranışlar ve spor medyasındaki tahrik edici yazı ve konuşmalar olarak görülmüş, 

kulüp yöneticileri ile saldırgan seyircileri destekleyici (bilet, para, iş, vb.) davranışlar arasında 

anlamlı ilişki bulunmuştur. Kulüp yöneticilerinin saldırgan seyircileri destekleyici bu tavrının 

seyirci saldırganlığını tetiklediği biçiminde yorumlanmıştır (14).  

Araştırma sonuçlarına göre tüm liglerde en çok alınan ceza türlerinin başında kötü tezahürat 

gelmektedir. TFF Profesyonel liglerinin hepsinde sırayla Süper Lig 2.113.350 ₺, TFF 1.Lig 

130.000 ₺, TFF 2. Lig 371.000 ₺ ve TFF 3. Lig 317.000 ₺’dir. Tutkun ve ark, (2012) 

çalışmalarında farklı sebeplerle taraftarların şiddet ve saldırganlığa yönelimli oldukları ve 

Samsunspor taraftarların %13'ünün adli suç kaydı bulunduğunu belirlemişlerdir (15). En fazla 

ceza alanların taraftarlar olmasının bir başka sebebi de sosyal hastalıkların toplum vitrini haline 

gelmesi ve insanın kendine yabancılaşması olabilir. Kendine yabancılaşan insan futbol 

müsabakalarını deşarj olarak yada içindekileri boşaltacağı bir araç olarak görebilmektedir(16). 

Kötü tezahürat rakip takımı baskı altına alma, onlarda yılgınlık oluşturma veya sözel şiddetle 

ilişkilendirilebilir. Diğer yandan bir başka çalışmada, kışkırtıcı amigo davranışları, çirkin 

tezahüratın en önemli nedenlerinden biri olarak gösterilmektedir. Bu bakımdan takımlarına 

destek sağlamak amacıyla tribündeki taraftarları örgütlemekle görevli olan bu kişilerin çoğu 

zaman seyircileri şiddete ve çirkin tezahürata yönlendirdikleri yadsınamaz bir gerçektir (17).  

Sonuç olarak Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yer alan Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. 

Lig, TFF 3. Ligde yer alan takımların PFDK’dan en çok aldıkları ceza türü yönetici 

açıklamaları, kötü tezahürat ve saha olaylarıdır.Tüm liglerde takımların parasal değer olarak en 

az ceza aldığı maddeler takımın sportmenlik dışı davranışları, merdiven boşlukları ihlalleri, 

oyuncu davranışlardır. Bu ceza türlerinde kulüplerin kendilerini olumlu yönde geliştirdikleri 

söylenebilir. Bununla birlikte federasyonun bu ceza türlerine ilişkin vermiş olduğu para cezaları 

da diğer ceza türlerine göre daha azdır. Bu ceza türlerinin sık tekrarlanmaması, kulüpler ve 

futbol adına olumlu bir durum olarak ele alınabilir.  

Futbolun sürdürülebilir adalet duygusu ve fair play ortamının sağlanması için kural dışı 

eylemlerin tespiti önemlidir. Bu sonuçlar TFF bazında yapılacak iyileştirme çalışmalarında 
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kullanılarak, rapor şeklinde kulüplere gönderilebilir ve futbolda en fazla sorun teşkil eden 

maddelerin düzeltilmesine katkı sağlayabilir. Talimatlarda yapılacak değişikliklerle 

üniversitelerin spor bilimleri spor yöneticiliği bölümlerinden mezun olan öğrencilerin 

kulüplerde yer alması yönergeyle zorunlu hale getirilebilir. Bu durum yöneticilerden kaynaklı 

sorunlarında da azalmasına katkı sağlayacaktır. 

Ayrıca çalışmanın devamı olarak yönetici açıklamalarından, kötü tezahürat ve saha 

olaylarından neden bu kadar fazla ceza aldıkları incelenebilir. Yöneticileri ve taraftarları bu 

davranışlara iten sosyo ekonomik kültürel düzeyler çerçevesinde bu cezaların sebepleri ayrıntılı 

ve derinlemesine irdelenebilir. 
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KAMUSAL ALANDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ: “NEDİR NE 

DEĞİLDİR” PROGRAMI ÜZERİNE  BİR ARAŞTIRMA 

                                                                                                    

        1 Arş.Gör.Nihan ÇELİK  
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ÖZET 

Kamusal alan eşit ve özgür olarak vatandaşların bir araya gelerek ortak bir mesele, problem 

hakkında tartıştıkları, çözüm aradıkları alanlar olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, 

kamusal alanlar eski Yunan’dan beri akıl ile ilişkilendirilip erkek alanı olarak nitelendirilmiştir. 

Kadın ise duygularıyla özdeşleştirilip kamusal alandan dışlanarak özel alana yani evin alanına 

hapsedilmiştir. Kadınlara uygulanan bu tavır elbette toplumsal cinsiyet eşitsizliği yani 

toplumun kadına olan bakış açısının sonucudur. Kadına yönelik bu muameleden kadının 

kurtulması için kamusal alanda söz sahibi olması gerekmektedir. Özellikle büyük hedef 

kitlelere seslenilmesi açısında medyaya bu konuda büyük görev düşmektedir. Dolayısıyla 

kamusal alan olarak kabul edilen medyanın kadınlara göstermiş olduğu tavır çalışma 

kapsamında önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Kadının medyada ne sıklıkla yer aldığı cinsiyet 

eşitsizliği de dâhil edilerek vurgu yapılması gereken ciddi bir meseledir. Bu kapsamda 

çalışmada kadının,  aklın egemen olduğu kamusal alandan dışlanıp dışlanmadığı sorgulanacak 

bununla ilgili olarak feminist düşünürlerin görüşlerine yer verilecektir. Feminist düşünürlerin 

kamusal alandan kovulan kadınlara yönelik açıklayıcı çözüm önerileri tartışılacaktır.  

Bu çalışmanın amacı ise kadınların kamusal alandan dışlanarak özel alana mahkum edilmesinin 

Nedir Ne Değildir tartışma programı üzerinden sorgulanmasıdır. Araştırmada Nedir Ne 

Değildir tartışma programı bölümleri analiz edilerek tartışılan konular incelenmiştir. Sonuçta 

çalışmanın amacına yönelik olarak kadın meselesinin tartışıldığı 18.10.2018 tarihli yayını içerik 

analizi yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde analiz ise kategoriler 

belirlenerek gerçekleştirilmektedir. Kategorilerin belirlenmesi ardından gerçekleştirilen analiz 

ışığında kadınların kamusal alandan dışlandıkları, kamusal alanda yeterince söz hakkı 

alamadıkları, erkek sayısı karşısında azınlıkta kaldıkları sonucuna varılmaktadır. Böylece 

kadınların kamusal alan olan medyadan da dışlanarak özel alana mahkûm oldukları sonucuna 

varılmaktadır. Kadın her alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine maruz kalmaktadır.  

 
1 Sinema-TV Bölümü, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Erzurum   
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Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, Kamusal Alan, Özel Alan, Tartışma 

Programları 

 

GİRİŞ  

       Yüzyıllardır  “kadın” ve “erkek”  aynı imkânlara, aynı haklara, sahip gibi kabul edilse de 

toplum tarafından cinsiyetlere yüklenen ayrım,  yapılan çalışmalarla gün yüzüne çıkmaktadır.                  

        Tarihsel açıdan incelendiğinde Antik dünyadan geriye kadınlar tarafından kaleme alınan 

çok az sayıda yazı bırakılmıştır. Dahası  kadın konulu kaynaklar  çoğunlukla  bir erkeğin kadına 

bakışını ve kadına dair görüşlerini içerir (Perrot ve Dubby, 2005). Bu nedenle  tarihsel açıdan 

kadının incelendiği Kadınların Tarihi  I (2005) kitabında yazarlar,  ikonografilerinin  bile büyük 

ölçüde erkek söylemine dayandığını belirtmektedirler. Toplumsal cinsiyet ve cinsiyetler 

arasında ki farklara kadın söyleminin yetersizliği nedeniyle erkek söylemiyle bakılmaktadır 

(Perrot ve Dubby,2005:26). Dolayısıyla kadınların erkekler tarafından anlatılması tarihsel 

olarak süregelen bir sorun haline gelmektedir.  

“‘Kamusal alan’ kavramıyla, her şeyden önce, toplumsal yaşam içinde, kamuoyuna benzer bir 

şeyin oluşturulabildiği bir alanı kastederiz. Bu alana tüm yurttaşların erişmesi garanti altına 

alınmıştır. Özel bireylerin kamusal bir gövde oluşturarak toplandıkları her konuşma 

durumunda, kamusal alanın bir parçası varlık kazanmış olur” (Habermas,2004:95). Bu 

tanımlamayla birlikte genel olarak tüm yurttaşların kamusal alana dâhil olduğu yargısına 

varılabilir fakat kadınların erkek egemen yapı da söz sahibi olamamaları ve kadın sorunlarının 

erkekler tarafından gündeme getirilmesi kamusal alan da karşılaşılan ciddi bir problemdir. 

Kadının toplumdan beklenilen rolleri çocuk bakma, eşlerine yardımcı olma ile 

sınırlandırılmaktadır.   

Bu bağlamda cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarını tanımlamak faydalı olacaktır. Türk 

dil kurumuna göre cinsiyet kavramı; “Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi 

ayırt ettiren yaradılış özelliği” olarak tanımlanmaktadır. (TDK,2011:468)  Başka bir ifadeyle   

kadın ve erkek arasında ki fizyolojik ve biyolojik unsurlardır. Rice’a (1996) göre toplumsal 

cinsiyet kavramı toplumun ve kültürün, kadın ile erkeğe yüklediği beklentiler ve anlamları ifade 

etmektedir. Kısacası bireyi kadınsı veya erkeksi şekilde karakterize etmekte olan psikososyal 

niteliklerdir. (Aktaran: Dökmen, 2010: 20) 
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Toplumsallaşma içerisinde cinsiyetler kültüre göre biçim almaktadır. Kültürün uygun 

gördüğü duygu, davranış, tutum ve roller farklılıklar taşır. Örneğin; kadınlar duyarlı olarak 

algılanırken kendilerine ev kadını, öğretmen gibi meslekleri seçmeleri beklenir. Erkekler ise 

güçlü, atılgan olarak tasvir edilir ve mühendis, tüccar gibi meslekler erkeklere özgü olarak 

kabul edilir.  Bu durum adeta toplumun kabul gördüğü kalıpları kişiye dayatmasıdır (Dökmen, 

2010: 24).Bu nedenle toplumun erkeğe ve kadına yüklediği değerler eşitsizliği beraberinde 

getirmektedir. Kadın erkek karşısında daha zayıf ve pasif olarak konumlandırılır. Kadının bu 

şekilde pasifize edilmesi toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin varlığından kaynaklanmaktadır.  

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadın ikinci plan da kalarak ortak alanlar olarak kabul 

gören kamusal alanlardan dışlanmaktadır. Kadınlara karşı uygulanan bu tavrı kabul etmeyerek 

eleştiren, mevcut durumu düzeltmeye çalışan feminist mücadeleler kadınları görünür hale 

getirmektedir.  Bu doğrultu da çalışmada feminist düşünürlere yer verilecektir. Kamusal alan 

ve özel alana ilişkin birçok düşünür kadınların yaratılıştan duygularıyla ön planda olduğu 

argümanıyla mantık ve akıl alanı olarak görülen kamusal alandan uzak tutulması gerektiğine 

ilişkin savlar öne sürmüşlerdir. Örneğin; Avusturalyalı feminist filozof Genevieve Llyod, Erkek 

Aklı (2015) kitabında eski Yunan bilgi kuramlarını inceleyip kadınların aklın dışında bulunan 

simgelerle eş tutulduğunu vurgulamaktadır. Eski Yunanlılar, doğanın bereketi ile kadınların 

çocuk doğurma özelliklerini aynı olarak kabul etmişlerdir. Oysaki Platon bu düşünceye karşı 

çıkarak kadınların doğayı taklit ettiğini savunmuştur. Bununla birlikte kadının,  “aklın” her 

alanından uzaklaştırıldığı sonucuna varılabilir. Llyod’a (2015) göre, kadına yönelik 

ilişkilendirilen her çağrışım bir kenara atılması gereken şeyler olarak kabul edilmiştir (Akaran: 

Kaya, 2016: 139). 

Feminist düşünürler Lloyd’ın yaptığı gibi kadının kamusal alan da ki konumuna ilişkin 

incelemelerde bulunmaktadırlar. Sonuç olarak,  kamusal alan ve özel alan ayrımına karşı 

çıkmaktadırlar. Çünkü özel alanı kamusal alandan ayırmak demek kadınları kamusal alana 

dâhil etmemek demektir bu durum ise elbette kadın erkek ayrımcılığını gözler önüne seren bir 

mesele haline gelmektedir. Çalışma kapsamında kamusal ve özel alan ayrımı üzerine bilgiler 

verilerek özellikle feminist düşünürlerin fikirleri sorgulanacaktır.  

Kamusal alanda kadın sorunları konuşulurken konunun muhatabının yani kadının, kendine yer 

edinememesi kitle iletişim araçlarında çoğu zaman karşılaşılan bir durumdur. Genellikle 

gündemdeki olaylar ya da tartışmaya açık konular hakkında farklı görüşlerde insanların bir 

araya geldiği tartışma programlarında kadın ve erkek arasındaki dengenin korunamadığı 

görülmektedir.  
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Bu bağlamda çalışmanın son bölümünde Habertürk kanalında haftanın bir günü 

yayınlanmakta olan “Nedir Ne Değildir” isimli Prime Time tartışma programında,  kadın 

sorunlarının tartışıldığı 18.10.2018 tarihli yayın,  içerik analizi yöntemiyle incelenerek,  bir 

kamusal alan olan tartışma programında kadına yönelik gerçekleşen toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği tartışılacaktır.  

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ  

  Feministler temel de kadın ve erkek arasında ki biyolojik niteliklerin, toplumsal eşitsizliğin 

meşru bir nedeni olmayacağını göstermek ve biyolojik determinist görüşün yanlış olduğunu 

ortaya koymaya çalışmaktadır (Sayer, 2011:9).  Bu anlamda feministler kadın ve erkek arasında 

ki farklılıkların toplum tarafından tarihsel olarak zihinlere yerleştirilmiş bir tutumdan başka bir 

şey olmadığını savunur. Toplumun kadın ve erkeğe takındığı bu tutum kadın ve erkek arasında 

ki uçurumu genişletmekte ve kadın erkek eşitliğini imkânsız hale getirmektedir.  

Dünya ekonomik formu tarafından her yıl açıklanan küresel eşitsizlik raporu 2018 sayısında; 

eğitim, siyaset gibi alanlarda yapılan incelemeler,  küresel eşitsizliğin tam olarak ortadan 

kaldırılmasının yüzyıldan uzun süreceğini ortaya çıkarmaktadır (BBC, 2018). Kadın ve  erkek 

arasında ki eşitsizlik  dünyanın her yerinde, her alanda varlığını sürdürmektedir. Dünya genelin 

de yönetim aşamaları kadın ve erkek dağılımına bakıldığı zaman kadın oranı %35 in 

altındayken 149 ülkenin yalnızca 17’sinin liderleri kadındır. Kadın bakanların oranı % 18 ve 

Parlamento da kadın vekiller %24’lük kısmı oluşturmaktadır (BBC, 2018).   

Kadınların akıl ile ilişkilendirilen alanlardan dışlandıkları, erkek karşısında azınlıkta kaldığı 

araştırma verileriyle anlaşılabilir. Kadınlara uygulanan bu tavır toplumun kadına yüklediği 

değer ile ilişkilidir. Toplumun kadına yüklediği değer elbette erkek egemenliğinin hâkim 

olmasından kaynaklanan bir meseledir. Amerikalı feminist yazar Kate Millet Cinsel Politika 

(1987)  eserinde ataerkil yapıyı şu sözlerle anlatır; “Tüm diğer tarihi uygarlıklar gibi bizim 

toplumumuz da ataerkildir. Bu gerçek oldukça açıktır, çünkü askeri kurumlar, sanayi, teknoloji, 

üniversiteler, bilim, siyasi kurumlar ve ekonomi kısacası toplumdaki tüm iktidar kaynakları -ki 

buna polisin cebir kullanan gücü de dâhildir- erkeklerin ellerindedir” (Millett,1987: 47).   

Kadının erkek egemen toplumda ki rolü ise erkek tarafından yönetilmek, erkek tarafından 

izlenilmektir. Kadın nerede olursa olsun erkeğin bakışları altına hapsolmuştur. John Berger 

Görme Biçimleri (1986) adlı kitabında kadının toplumda ki rolünü şu sözlerle ifade eder;  

“erkek davrandığı gibi, kadınlarsa göründükleri gibidir, erkekler kadınları seyreder, 

kadınlarsa seyredilişlerini seyreder kadın içinde ki gözlemci erkek, gözlenense kadındır, 
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böylece kadının kendisi bir nesneye seyirlik bir nesneye dönüşmüş oldu” (Berger,1986: 

47). Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere, kadının toplumdaki işlevi “nesne”  olarak izlenilmektir, 

kadın işlevsizleştirilerek, edilgen bir figür olarak resmedilmektedir.  

Zaman geçtikçe kadının seyirlik nesne görünümü değiştirilmeye çalışılır. Kadınların kendi 

haklarını arama mücadeleleri filmlerde, mitlerde, kitaplarda yer alır fakat ya kadın tek başına 

mücadele edemez ve erkek egemenliği altına girerek boyun eğer ya da erkek karşısında güçlü 

olmak için doğalarına uygun olmayan bir mücadeleye girişir; kadın erkek gibi olmaya çalışır. 

Hâlbuki önemli olan kadının kadın olarak kendini ifade edip mücadelesini sürdürebilmesidir. 

Kadının sürekli olarak toplumdan dışlanması toplumsal cinsiyet eşitliğinin sekteye uğramasına 

neden olmaktadır.  Kadınların tarihi (2005) kitabında kadının tarih boyunca konumuyla ilgili 

temel bir probleme dikkat çekilmiştir. “Kadınların  kendi aralarında konuşmalarına izin 

vermek zordur, Tanrılar ilk kadın Pandoraya ses verdiler ve onun  yaratıldığı günden itibaren 

Antik Yunan kadın sesiyle çınladı, aileden birisinin ölüsü mezara götürülürken ağıt yaktı, kapalı 

kapılar arkasında dedikodu yaptı anlaşılmaz sesler çıkardı kadın konuştu mu çığlık attı 

dedikodu yaptı…”( Perrot ve Dubby ,2005: 465). İnsanlık eril bir karakterdir. Kadın özerk canlı 

olarak görülmeyerek erkeğe göre tanımlanmaktadır. Kadın rastlantısaldır, öznel olmayandır. 

Erkek ise öznedir, mutlaktır, buna karşılık kadın öteki cinstir (Beauvoir, 1993: 17). 

KAMUSAL ALAN VE ÖZEL ALAN AYRIMI  

Kamusal alan ile öncelikle sosyal yaşantıda kamuoyuna benzeyen bir şeyin oluşabileceği ve 

tüm vatandaşlara erişimin garanti edildiği bir alan kastedilmektedir. Bu alan içerisinde ki 

kişiler, ne özel işlerle uğraşan profesyonel insanlar gibi ne de devlet bürokrasisinin yasal 

kısıtlamalarına tabi olan anayasal düzenin üyeleri gibi davranmazlar. Vatandaşlar, herhangi bir 

sınırlandırılma olmadan,  toplanma özgürlüğü garantisi ile bir kamu kurumu gibi davranırlar. 

Aynı zamanda işbirliği ve genel çıkarlar hakkında görüşlerini ifade etme ve yayınlama 

özgürlüğüne sahiptirler. Böylesine büyük bir kamu kurumunda ki iletişimin, bilgi aktarımının 

gerçekleşebilmesi için özel araçlar gerekmektedir.  

Bugün gazete ve dergiler, radyo ve televizyon kamusal alanın medyasıdır yani kamusal alanın 

özel araçlarıdır. Bu kapsamda açıklığa getirilmesi gereken bir diğer mesele  devlet ve kamusal 

alanın birbiriyle örtüşmemesidir.  Aksine, rakip olarak birbirleriyle yüzleşmektedirler. Bu 

nedenle Habermas,  hükümet dışı görüş alanını kamusal olarak tanımlamaktadır. (Habermas, 

Lennox, F.Lennox,1974:49)  Kimi düşünürler ise kamusal alana tüm vatandaşların dahil 

edilemeyeceği ve bir takım sınırlandırmalar getirilmesi gerektiği ileri sürmektedir. Bu 
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bağlamda özel alan kavramı ortaya çıkmıştır.  Özel alan kısaca, kamusal alandan ayrı, ev 

ile ilişkilendirilen özelleştirilmiş alanlardır.  

Özel ve kamusal alan ayrımı tarihsel açıdan incelendiğinde bu ayrımın Antik Yunan’a 

dayandığı görülmektedir. Biyolojinin kadın ve erkeğin sosyal ayrımını meşru duruma getirmesi 

ve erkeğin iktidarını sürekli hale getirebilmenin yolu olarak kabul edilmesi bu ikilemliğin 

bugüne kadar kullanılagelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle Feministler biyolojik 

cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları ayrımcılıkla 200 yıldır mücadele vermektedirler. 

Dolayısıyla kadınlık ve erkeklik sosyal anlamda inşaa edilmekte kadınlar ise doğaları 

bakımından kamusal alanlardan dışlandıkları için tepki göstermektedirler (Günindi-Esöz, 2015: 

83-84). 

Aileyi dâhil eden kamusal yaşam dışındaki yaşam alanı anlamına gelen “private sphere” (özel 

alan) kavramı 17. ve 18. yüzyıllara doğru, anlamlı şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Önceleri 

toplumsal yaşamın dışında ki alanı nitelendirmek üzere kavramsallaştırılmıştır. Bu kavramın 

kamusal hayat dışında ki alanı kapsaması modern dünyaya ilişkin siyasal yapıyı tartışan 

düşünürlerin görüşleriyle teorik bir çerçeve oluşmuştur (Çaha, 1998: 84). 

Kamusal ve özel alanları birbirinden kesin çizgilerle ayıran üç önemli düşünür Locke, Rousseau 

ve Hegel’dir. John Locke, siyasal otoritenin sağlanması amacıyla temelinin atıldığı toplumsal 

sözleşmenin aslında aile dışındaki sosyal hayatta gerçekleştirildiği argümanını öne sürmüştür. 

Bu düşünceyle kamusal ve özel alanı ayırarak özel alanının duygunun, merhametin, özverinin, 

aşkın alanı olarak nitelendirip bu hisleri kadın ile ilişkilendirmektedir.   Kamusal alanı ise aklın, 

rasyonalitenin egemen olduğu sözleşme ve mübadelenin gerçekleştiği erkek alanı olarak 

tanımlamaktadır. Locke temelde üç farklı alan çizmektedir;  ilk alan kadınların ait olduğu özel 

alan, ikincisi erkeklerin ait olduğu kamusal alan son olarak savcı ve askerlerin dâhil olduğu 

toplumsal alandır. J.J.Rousseau ve Hegel de kamusal alan ve özel alanı ayıran düşünürler 

arasındadır. Onlar, erkeklerin meydana getirdikleri sosyal sözleşme sonucunda bir irade 

doğduğunu ve bu iradenin kaynağının erkek olduğunu savunurlar. Bu anlamda iki düşünür de 

kamusal alanın erkeklerin alanı olarak tanımlarken özel alanı ise kadınlar, çocuklar ve 

engellilerin alanı olarak biçimlendirirler. (Çaha,1998: 84-85) 

Hegel'e göre, erkeklerin yaşamları dış dünyada devlet, bilim ve iş ile ilgilenmekle geçmektedir. 

Bu nedenle kendilerini aileden ayırmaktadırlar.  Bunun aksine, kadının “önemli kararlılığı” 

ailede, özel alanın birliğini sağlamaktır.  Hegel, kadınların en azından bireylerle aynı ölçüde 

birey olmadığını ileri sürmektedir. O sadece kadınlara sezgisellik, pasiflik,  evrensellik, 
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kavramsal düşünce atfederken  erkekleri “güçlü ve aktif” olarak tanımlamaktadır. 

Dolayısıyla bu çerçevede kadınlar, aile hayatından evrensellik dünyasına çıkamadıkları için, 

tarihi oluşturan faaliyetlerden dışlanırlar. Özel alandaki faaliyetleri, üreme, çocukların 

yetiştirilmesi, erkeklerin duygusal ve cinsel ihtiyaçlarının karşılanması, onları iş dünyasının 

dışına yerleştirir. Bu durum ise, kadınların geçmişlerinin olmadığı ve yaşam döngülerini 

tekrarlamaya mahkûm oldukları anlamına gelmektedir. (Benhabib, 1996:31-32) 

Kamusal alan denince akla ilk gelen isim kuşkusuz Habermas’tır. Kendisi, kamusal alanın 

tarihçesini ele alarak, geçirdiği dönüşümlerini incelemiştir. Bu dönüşümleri feodalizmden 

öncesinde temsili kamu, ardından edebi kamu son olarak politik kamu oluşturmaktadır. 

Kamusallığın sadece, ekonomik ve toplumsal koşulların her bir birey için eşit imkâna sahip 

olduklarında güvence altına alındığını ifade etmiştir. Bu durum  ekonomik gücü yetersiz olan 

ve eğitim imkânına sahip olamayan kadınların kamusal alandan dışlanmalarına neden 

olmaktadır (Aktaran: Günindi-Ersöz,2015: 86-87). Bu bağlamda kamusal ve özel alan ayrımları 

yapılırken bazı değerler ikiye ayrılmaktadır. Fedakârlık, duygusallık, uzlaşmacılık özel alana 

ve kadına ait değerler iken bencillik, ussallık, savaşkanlık kamusal alana ve erkeğe atfedilmiştir. 

Bu ayrışma ideolojik tasarlamanın başladığının göstergesidir. Özel ve kamusal kavramları 

liberalizmle birlikte geleneksel kavramlaştırmayla toplumsal gerçekliği göz ardı ettiği için 

ideoloji uygun bir kavram olarak kullanılmaktadır. Değerlerin bu şekilde ayrışması aslında akıl 

kavrayışıyla alakalıdır. Batılı politika felsefesine göre erkek, saf aklın temsilcisidir. Kadın ise 

akıl ile ilişkili olmayanla, duygularla, doğa ve tutkularla özdeşleştirilmektedir (Alkan, 2000: 

76). 

KAMUSAL ALAN VE ÖZEL ALAN AYRIMINA KARŞIT GÖRÜŞLER   

Devlet ve toplum alanı olarak tanımlanan kamusal ve özel alan ayrımına ilişkin ilk eleştiri 

Marksist düşünceye aittir. Marksizm siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkiyi inceleyip analiz 

ettikten sonra politik anlamda bir ayrım göstermektedir. Demokrasi sadece kamusal alan olarak 

kabul edilen devlet alanında dolayısıyla siyasette sürdürülecek bir iş değildir. Aynı zamanda 

ekonomik mekanizmalarında işin içine katılması gereken bir süreçtir (Aksu, 2004: 529-530). 

Sonuç olarak,  Marksist düşünce, özel alanın konusu olarak kabul edilen ekonominin siyaset ile 

yakın ilişki içerisinde olduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla Marx’a göre özel alan,   kamusal 

alana dâhil edilmelidir.  

Kamusal ve özel alanın ayrı olarak kabul edilmesine yönelik ikinci büyük eleştiri ise, kuşkusuz 

feministlerden gelmektedir. Çünkü yapılan ayrım ile birlikte kamusal alanda yer alan erkekler, 
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sözleşme gerçekleştirip devlet kurmakta doğal olarak tarih yazmaktadırlar. Bu durumda 

politik ve iktisadi gücün temeline yerleşmektedirler. Kadınlar ise aile içerisinde çocuk bakarak, 

temizlik yapmaktadırlar. Tarihin nesnesi olan erkeğin yan hizmetlerini gerçekleştirmektedirler. 

Doğal olarak kadın kamusal kaynaklara yaklaştırılmamakta,   örgütlenmeleri ise önlenmeye 

çalışılmaktadır(Çaha,1998: 90). 

Feministler kadınlara karşı oluşturulan bu kabullenişe itiraz ederek seslerini duyurmaya 

başlarlar. Nihayetinde, bundan böyle sıkça kullanılan politik bir slogan ortaya çıkar : “Kişisel 

olan politiktir”. Bu slogan, 1970'de Amerikalı feminist Carol Hanisch'in “The Personal is 

Political” başlıklı makalesini yayınladığı sırada popüler hale gelmiştir. Ayrı alanların ideolojik 

doğasını sorgulayan Hanisch,  kadınların ve kadınların doğası gereği farklı olduklarını varsayan 

ideolojiyi ele almaktadır. Bu anlayış özünde cinsiyet eşitsizliğini ortaya koymaktadır. 

Dolayısıyla ona göre kamusal alanda yalnızca erkekler yaşama hakkına sahiptir ve kadınlar aile 

içi yaşamın özel alanına hapsedilmektedir (Miseres, 2015: 57). 

Bu bağlamda feminist eleştiriler çoğunlukla kamusal ve özel alana yapılan ayrımın geleneksel 

öğelerine yönelmektedir. İlk olarak yukarıda da bahsedilenler ışığında açıktır ki bu ayrım 

toplumsal cinsiyetçi bölünmeyi içermektedir. Çünkü eril düşünce, kadını aklın merkezinden 

doğal olarak sadece “tam birey”in erişebileceği kamusal alandan dışlamaktadır. Diğer bir 

mesele ise erk ilişkilerinin kamusal alana mahsus oluşudur. Bu nedenle özel alan, politik alanın 

dışına atılmıştır.  Feministlere göre, özel alan yahut mahremiyet kendiliğinden ortaya çıkan bir 

şey değildir ve politika dışında olan bir konuyu da oluşturmamaktadır. Dolayısıyla, özel alanı 

temsil eden evlilik, aile, ev gibi kavramlar feminist düşünce tarafından anlamlarının ve 

uygulamalarının çözümlenmesinde çok önemli politik bir savaşın esas hedefini oluşturmaktadır  

(Alkan, 2000: 76-78 ). 

Feministler, kamusal alan içerisindeki homojenleşmeye karşı çıkarak bu durumun sarsılmasını 

başarmışlardır. Evrensel vatandaşlık idealini gerçekleştirme çabası kamusallığı 

somutlaştırmanın aksine, özgüllüğe,  ortaklığa ve farklılığa karşı hale getirmektedir. Böylesine 

bir eğilim resmi olarak eşit vatandaşlık statüsüne sahip olsalar bile bazı grupları dışlama veya 

dezavantajlı duruma düşürme eğiliminde olacaktır. Halkın evrensel olduğu fikri ve “özel”liğin 

gizlilikle birlikte tanımlanması, homojenliği halkın katılımı için bir gereklilik haline 

getirmektedir. Vatandaşlıklarını kullanırken, tüm vatandaşlar aynı tarafsız, genel bakış açısını 

tüm özel çıkarlarını, perspektiflerini ve deneyimlerini aşması gerekmektedir.  Fakat böylesi 

tarafsız bir genel bakış bir efsaneden ibarettir. Farklı sosyal grupların, politika önerilerini 
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yorumlamalarını ve siyasi akıl yürütme biçimlerini etkileyen farklı ihtiyaçları, kültürleri, 

tarihleri, deneyimleri ve tutkuları vardır. Bazı grupların ayrıcalıklı olduğu diğerlerinin ezildiği 

bir toplumda, vatandaşların genel bir bakış açısını benimsemeleri için kendi özel ilişkilerini ve 

deneyimlerini geride bırakmaları gerekmektedir. Bu durum ayrıcalıklı grupların ayrıcalıklarının 

güçlendirilmesine hizmet etmektedir; çünkü imtiyazlıların bakış açıları ve çıkarları bu evrensel 

vatandaşa egemen olma, diğer grupların çıkarlarını marjinalleştirme veya susturma eğiliminde 

olacaktır. (Young,1989: 256-257) Feministlerin etkin mücadeleleriyle kamusal ve özel alan 

ayrımı silikleşmeye başlamıştır. Aynı zamanda yaşanan ekonomik siyasal gelişmeler bu ikiliğin 

ortadan kalkmasını sağlamıştır.  

Modern toplumla birlikte siyasi ve iktisadi gelişmeler kamusal özel ayrımındaki ipleri koparan 

önemli bir gelişmedir. Modern toplumda kadın, eğitim, iktisadi, siyasal alanlarda yer 

edinmiştir. Kapitalizmin ilk evrelerinde yalnızca erkekler aileden uzaklaşarak kamusal alana 

taşınırken bugün daima özel alana mahkûm edilen kadınlar ve çocuklar da kamusal alanda 

görünür olmuşlardır (Çaha,1998: 91). 

Kamusal ve özel alan ayrımı her ne kadar ortadan kalkmış gibi görünse de hala kamusal 

alanlarda toplumda farklı olarak nitelendirilen kişilerin sayıları azınlıkta kalmaktadır. Bu 

konuda özellikle kadınların kendi seslerini duyurabilmeleri ve sorun, problem gördükleri 

konuları kamusal alana taşımaları gerekmektedir. Fakat her geçen gün kamusal alanlarda 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yaşandığı görülmektedir. Yaşanan bu sorun Feministler 

tarafından hala tartışılmakta ve çözüm önerileri getirilmektedir.  

Feminist bir felsefeci olan Luce Irıgeray, ataerkil yapıyı felsefe ile birlikte düşünmektedir.  Ona 

göre, batı kültürü erkeğin kadınla değil de erkeğin erkekle konuştuğu bir anlayış 

geliştirmektedir.  Bu doğrultuda kaleme aldığı Speculum kitabında Platon’un mağara alegorisini 

eleştirmektedir. Mağara mitosunda sırtını güneşe dönen ve elleri bağlı mahkûmlar gölgelerini 

kendilerini gözetleyen muhafız sanmaktadır. Bu mahkûmiyetten ancak güneşe yüzlerini 

döndükleri zaman kurtulup gerçekliğe ulaşmış olurlar. Irrigeray güneşe yüzlerini dönüp 

gölgelerinden ayrıldıkları zaman anneden uzaklaşıldığını dolayısıyla doğru olan şeyin anneyi 

arkada bırakmak olduğunu ifade etmiştir. Bu nedenle Platon’un mağarasını eleştirmektedir. 

Ona göre,  “bu devlet tek cinsiyetli, kadınların tamamıysa erkektir kadınlar ancak erkeklere 

benzedikleri, onların özgüllüklerini teslim ettikleri ölçüde yurttaşlık görevlerinde iş başına 

gelebilirler.” (Sarup, 2004: 174) 
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Iregeray, kadınların bu tek cinsiyetli yapıdan kurtulmaları için kendilerine has bir dil evi 

inşa etmelerinin gerekliğini iddia eder. Ona göre,  Nietzche, Hegel ve daha onlarca filozof kadın 

kimliklerine bürünüp kadın gibi konuşmaya çalışmaktadır. Oysaki kadın gibi konuşmak ve 

kadın olarak konuşmak apayrı eylemlerdir (Sarup, 2004: 175). 

Eleştirmen, yorumcu olan feminist düşünür Helene Cixous ise, ataerkil düzenle mücadele 

edebilmenin yolunun dişil yazın ile kazanılabileceğini düşünür. Cixous, kadın ve erkek 

karşıtlıklarını bir takım kavramlarla bağdaşlaştırarak kadının kalp, doğa ile erkeği kafa ve kültür 

ile ilişkilendirir. Aslında kadın, “kadın” olarak başkaları tarafından anlatılır. Cixous, kadının 

toplumda görünebilmesi ve kendi benliği ile var olabilmesi için yazı biçimi üretmesi gerektiğini 

düşünür. Çünkü yazmak demek bir kültürel faaliyette bulunmak demektir, kadınlar özgürce 

kendi metinlerini oluşturabilmelidir. Cixous metinlerinde cinsellik, beden gibi konuları 

işlemektedir. Çünkü ona göre insan yazdıkça özgürleşip kendini bulacaktır (Sarup, 2004: 159-

160). 

“Artık kadınlar çok uzaklardan geri dönmekteler; hep var olandan: hariçten, cadıların 

yaşadığı çalılıktan; aşağıdan; kültürün ötesinden. Kadınlar kendi farklılıkların, kendi 

bedenlerinin otantik doyumuyla yazmalı, konuşmalıdır. Kendinizi yazın. Bedeniniz duyulmalı. 

Ancak o zaman bilinçaltının sonsuz kaynakları ortaya çıkacaktır. Kadınlar konuşmalı ve 

böylece ezilişlerine dayanan tarihe yıkıcı bir giriş fırsatını yakalamalıdırlar. Yazmalı ve 

böylece kendilerine anti-logos silahıyla yol açmalıdırlar. Kadınlar sessizlik kapanından 

kurtulmalı, yalnızca kıyı ya da harem olan alanı kabul etmeye yanaşmamalıdır” (Cixous, 2001: 

112).  

KAMU HİZMETİ YAYINCILIĞI  

Kuhn’a (1985)  göre kamu hizmeti; herkesin eşit bir biçimde erişebildiği yayınlarında, haber 

verme, eğitme ve eğlendirme işlevlerine göre dengeli program türü dağılımı sunması ve politik 

konularda tarafsızlığı ve dengeliliği gözetmesidir ( Aktaran: Kejanlıoğlu, 2004: 693).  

Bir ülke de yaşayan yurttaşlar, özgürlük ve hakları çerçevesinde yaşamlarını sürdürürken çeşitli 

sorunlarla karşılaşmaktadır. Sorunlarına çözüm üretebilmek için bir çatı etrafında toplanmak 

isteyebilirler. Fakat dünyanın dört bir yerinden binlerce, milyonlarca insanın fiziksel olarak bir 

araya gelmesi imkânsızdır. Bu nedenle bu insanlar,  kendilerini temsil edecek bireylerin fikir 

alışverişinde bulunmalarını isterler. Kamu yayıncılığı bu noktada devreye girip kamusal alan 

işleviyle sorunların tartışıldığı bir mecra haline gelir. Dolayısıyla en çok ilgi gösterilen kitle 

iletişim aracı televizyondan ve bu minvalde çalışma kapsamında incelenecek olan TV tartışma 
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programlarından kamusal alan oluşturulmaları beklenmektedir.  Fakat yapılan 

araştırmalar, tartışma programlarında kadın konuk sayılarının erkek konuklar ile dengede 

olmadığını ortaya koymuştur.  

"Kadın ve Erkek Katılımcı Temsili Açısından Prime Time Tartışma Programları" kapsamında 

rapor yayınlanmıştır. Rapora göre, haber ve tartışma programları dâhil olmak üzere 135 sayıda 

kadına karşılık 667 sayıda erkek ekranda yer almıştır. Tartışma programlarına katılan erkek 

yorumcuların sayısı 544 iken, kadınların sayısı 69 ile kalmıştır.  Aynı zamanda raporda, sadece 

kadın konuğun davet edilip, erkek konuğun çağrılmadığı programların, sağlık konulu 

programlar olduğu tespit edilmiştir. Sözü edilen kadın konuğun ise Canan Karatay olduğu 

belirtilmektedir (DEMIS, 2018) .  

ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ  

Bu çalışma da; haftada bir gün yayınlanan  “Nedir Ne Değildir” isimli TV tartışma programının, 

18.10.2018 tarihli yayını ele alınacaktır. Aynı tarihli yayın içeriği incelendiğinde tartışma 

kapsamında konuşulan konular şunlardır; toplum da kadına yönelik algılar dini mi geleneksel 

mi?  İslam’ın kadına bakışı nasıl?  Toplumda ki kadının yeri hakkındaki hadisler nelerdir? Gibi 

muhatabı kadın olan meselelerdir. Bu bağlamda kadın konulu yayında, davet edilen konukların 

cinsiyetleri, sayıları, varsa kadın konukların konuşma süreleri gibi temel noktalar 

incelenecektir. Bu eksende çalışmanın amacı kamusal alanın önemli bir aracı olan medya ve 

daha spesifik olarak analizi gerçekleştirilecek olan tartışma programının belirlenen yayınında, 

eril tahakkümün baskın olduğunu ve kadının, akıl ile özdeşleştirilen kamusal alandan dışlanarak 

duyguların alanı olan özel alana mahkum edildiğini dolayısıyla kamusal alanda yaşanan 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğini vurgulamaktır.  

Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmanın yöntemi nitel ve nicel içerik analizidir. İçerik analizi; iletişim içeriğinin, genellikle 

önceden belirlenmiş sınıflamalar (kategoriler)  çerçevesinde sistematik olarak 

gerçekleştirilmesini sağlayan bir araştırma tekniğidir (Geray, 2017: 145). Her türlü metne, 

görsel işitsel mesajlara içerik analizi yapılabilir. İçerik analizi yapılırken,   incelenecek 

içeriklerde ki sahiplik politikaları, temsiller, gerçek dünyayla karşılaştırma gibi amaçlar göz 

önünde bulundurulur. Çalışma kapsamında, İçerik çözümlemesinin kullanım amaçları 

içerisinden kadınların programda nasıl temsil edildiği incelenmiştir. Bu kapsamda birimler 

belirlenerek kategoriler oluşturulup içerik analizi gerçekleştirilmiştir.   
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ARAŞTIRMANIN KONUSU   

Habertürk kanalında yayın hayatına devam eden “Nedir Ne Değildir?” programının bir bölümü 

alınarak içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Kamusal alanda toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.  

 ARAŞTIRMANIN HİPOTEZLERİ 

H1: Tartışma programın da kadınlara yeterince söz hakkı verilmemektedir.  

H2: Tartışma programın da kadınların konuşma süreleri yeterli değildir.  

H3: Tartışma programında kadınlar ekranda yeterince görünmemektedir.  

H4: Tartışma programında davet edilen konuklar cinsiyete göre eşit değildir.  

H5: Tartışma programında davet edilen konukların meslek ve unvan dağılımı eşit değildir.  

H6: Tartışma programın da sunucu tarafından kadın konukların konuşmalarına müdahale 

fazladır.  

 

ARAŞTRIMANIN ÖNEMİ 

Habermas’a göre, kamu alanı sosyal hayatın içinde “kamuoyu” oluşturabilen alanlardır.  

Gerçekte kamusal alan, insanların farklı olarak nitelendirilen özelliklerini görmezden gelip, bir 

araya geldiği, sorunları hakkında tartışıp çözüm önerileri aradığı alanlar olarak 

düşünülmektedir. Fakat her ne kadar insanlar eşit haklarla donatılan bireyler olarak tanımlansa 

da hakikatte farklı olana muamele de farklıdır. Özellikle kamusal alanın eril bir alan olarak 

kabul görmesi kamuoyu oluşumunu engellemektedir.  Yaşanılan bu problem, medya da gözler 

önüne serilmektedir. Kadın ile ilgili meselelere kadınların gözlerinden bakmak yerine “kadını” 

kadına bakan gözler aktarmaktadır. Kadınlar kamusal alanlardan dışlanmaya devam ederse ve 

bu duruma rıza gösterirse kamusal alan tek cinsiyetli bir alan olmayı sürdürecektir. Çalışmanın 

önemi kadınların özel alana mahkûmiyet sorununa dikkat çekerek bir farkındalık oluşturmaktır.  

EVREN VE ÖRNEKLEM  

Çalışmanın evreni Türkiye televizyon kanallarında yayınlanan kadın konulu tartışma 

programlarıdır.  
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Çalışmanın Örneklemi; Çalışma kapsamında, , içerik çözümlemesinde çoğunlukla 

kullanılan Olasılıksız örnekleme türlerinden amaçlı örneklem kullanılmıştır. Bu doğrultuda 

çalışma için uygun örneklem, belirlenen kriterlere göre seçilmiştir. İzlenme oranlarının yüksek 

olması, genel olarak program da erkek konukların fazla olması aynı zaman da sunucunun erkek 

olması gibi nedenlerden dolayı Nedir Ne Değildir isimli program ele alınmıştır. Programın 

yayınlanan bölümleri izlenerek tartışılan konular sınıflandırılmıştır. Bu konular arasında kadın 

konulu yayın, örneklem olarak kabul edilmiştir. Aynı zamanda programın 11.10.2020 tarihli 

yayınında,  kadın konulu bir tartışma yaşanırken kadın konuğun yer almaması izleyiciler 

tarafından eleştirilmiştir. Bunun üzerine analizi gerçekleştirilen 18.11.2020 tarihli yayın 

başlangıcında, sunucu gelen eleştirilere değinerek iki kadın konuğun davet edildiğine 

değinmiştir. Bu bağlamda yayındaki kadının konumu sorgulanmaya değer görülmüştür. Sonuç 

olarak; 18.10.2018 tarihli, dört saat süren program yayınına içerik analizi uygulanmıştır.  

ÇÖZÜMLEME BİRİMLERİNİN SEÇİLMESİ  

“Nedir Ne Değildir” programının 18.10.2018 tarihli yayınında içerik analizinin birimleri 

olarak; karakterler (konuklar), kelimeler, belgelerin parçaları (dakikalar), cümleler ele 

alınmaktadır.  

VERİ ANALİZİ KATEGORİLERİ  

Araştırma verileri kategori tabloları ışığında içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Toplamda 10 kategori oluşturulup incelemeye tabi tutulmuştur.  

 

     KATEGORİLER  

1-) Program Esnasında Tartışılan Konu Başlıkları   

2-)  Konukların Meslek ve Unvanları 

3-)Cinsiyete Göre Programa Davet Edilen Konuk ve Sunucu Sayıları 

4-) Konukların Programda ki Konumları  

5-) Konuklara Ayrılan Süre  

6-) Cinsiyete Göre Konukların Toplam  Konuşma Süreleri  

7-)Konuklara Verilen Söz Hakkı 

8-)Konukların Ekranda Görünme Süreleri  

9-)Sunucu Tarafından Konukların Konuşmalarına Müdahale  

Tablo 1. İçerik Analizi Kategori Tablosu  
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                                                    ARAŞTIRMA BULGULARI  

VERİ ANALİZİ VE BULGULAR  

Veri analizi ve yorumlanmasında birim olarak dakika, görüntüler, konuklar (kişi) kullanılmıştır. 

Programı analiz edebilmek için kategoriler oluşturulmuştur ve ortaya çıkan veriler 

yorumlanmıştır. Kategoriler oluşturulduktan sonra kodlamalar tarafımca yapılmış olup nicel ve 

nitel içerik analizi gerçekleştirilmiştir.   

1.PROGRAM ESNASINDA TARTIŞILAN KONU BAŞLIKLARI   

 

 

 

 

PROGRAM ESNASINDA TARTIŞILAN KONU BAŞLIKLARI  

1 TOPLUMDAKİ İSLAM ALGISI 

KADINA YÖNELİK ALGILAR DİNİ Mİ?  GELENEKSEL Mİ? 

2 KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ TARTIŞMASI 

TOPLUMDA KADINA YÖNELİK ALGILAR DİNİ Mİ, GELENEKSEL Mİ? 

3 İSLAM’IN KADINA BAKIŞI NASIL 

4 DİN Mİ?  GELENEK Mİ? 

KADININ TOPLUMDAKİ YERİNE YÖNELİK ALGILAR 

5 TOPLUMDAKİ KADIN ALGISI DİNİ Mİ? 

KADININ TOPLUMDAKİ YERİNE YÖNELİK ALGILAR 

6 HANGİSİ SAHİH? HANGİSİ DEĞİL ? 

TOPLUMDA KADININ YERİ HAKKINDAKİ HADİSLER 

7 HADİSLERİN İSLAM’DAKİ YERİ NE? 

8 FARKLI DİNLERDE KADINA BAKIŞ 

HRİSTİYANLIK, YAHUDİLİK VE İSLAM’DA KADINA BAKIŞ NASIL? 

9 HADİSLERDE KADININ YERİ NE? 

10 KADIN SÜNNETİ GELENEĞİ  

HRİSTİYANLIK, YAHUDİLİK VE İSLAM’DA KADINA BAKIŞ NASIL? 

11 İSLAM ALGISINI NE BELİRLİYOR? 

TOPLUMDAKİ İSLAM ALGISI  

12 DİNDE KADIN ERKEK İLİŞKİLERİ 

İSLAMIN KADINLARA VE TOPLUMDAKİ YERİNE BAKIŞI NASIL? 

13 İSLAM’IN EVLİLİĞE BAKIŞI NASIL? 

14 BOŞANMANIN İSLAM’DAKİ YERİ NE? 

15 MODERN HAYATTA DİNİN YERİ NE? 

16 İSLAM’I DOĞRU ANLAMANIN YOLU NE? 

17 DİNİ NİKÂHIN İSLAM’DAKİ YERİ NE? 
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18 MEZHEPLERİN DİNDEKİ ROLÜ NE? 

İSLAMI DOĞRU ANLAMANIN YOLU NE? 

19 İLAHİYATÇILAR NEDEN AYRIŞIYOR? 

İLAHİYATÇILAR ARASINDAKİ YORUM FARKININ NEDENLERİ 

20  İSLAM’DA HADİS VE SÜNNET KAVRAMI 

İSLAM’I DOĞRU ANLAMANIN YOLU NE? 

21 DİNDE YORUM FARKININ NEDENLERİ 

İLAHİYATÇILAR ARASINDA YORUM FARKININ NEDENLERİ  

22 İSLAM’DA SÜNNET KAVRAMININ YERİ 

23 GELENEĞİN DİNDEKİ YERİ 

TOPLUMDAKİ İSLAM ALGISINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER  

24 İSLAM’I DOĞRU ANLAMANIN YOLU NE?  

Tablo 2. Program Esnasında Tartışılan Konu Başlıkları   

Program başlangıcından, sonuna kadar konuşulan konular ekranda gösterilen başlıklar ile 

belirtilmektedir. Bu sayede programda tartışılan konular, izleyiciler tarafından takip 

edilebilmektedir. Tablo 2 incelendiğinde konu başlıkları ağırlıklı olarak;  İslam’da kadının yeri 

ve kadının yaşadığı sorunlardır. Aynı zamanda mezhepler, hadis ve sünnet kavramları gibi dini 

içene alan konular da tartışma kapsamındadır.  

2. KONUKLARIN MESLEK VE UNVANLARI  

KONUKLAR(ÜNVANLARI 

İLE BİRLİKTE)  

MESLEKLERİ CİNSİYET  

 

Dr. HİDAYET ŞEFKATLİ 

TUKSAL  

Kırıkkale Üniversitesi Öğretim 

Üyesi   

Kadın 

AYŞE SUCU  Sözcü Gazetesi ilahiyat yazarı Kadın 

Prof.Dr MUSTAFA TEKİN  İstanbul İlahiyat Fakültesi 

Öğretim Üyesi  

Erkek 

Prof.Dr MUSTAFA ÖZTÜRK  Marmara Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Öğretim Üyesi  

Erkek 

Prof.Dr CANER TASLAMAN  Felsefi İlahiyatçı  Erkek 

Prof.Dr. ÖZCAN HIDIR  Sabahattin Zaim Üniversitesi 

Öğretim Üyesi  

Erkek  

Tablo 3. Konukların meslek ve unvanları  
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Görsel 1: Konukların meslek ve unvanlarına ilişkin yayın görüntüsü  

Konukların meslek ve unvan bilgileri Tablo 3’ de gösterilmektedir. Bu tabloya göre; erkek 

konuklar; Türkiye’nin seçkin üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. En 

yüksek akademik aşama olan “Profesör doktor” (Prof.Dr )  unvanına sahiptirler.  

Kadın konukların meslek ve unvanları ise; konuklardan biri,  Doktor  (Dr) unvanıyla 

üniversitede öğretim üyesi olarak görev yapmaktayken, diğeri gazeteci, yazardır.  İnsanların 

meslek ve unvanları ile değer biçildiği bir toplumda kamusal alana çıkarılan konukların 

cinsiyet-unvan dağılımındaki eşitsizlik dikkat çekicidir. Burada söylenmek istenen meslek ve 

unvanı küçümsemek değildir; kamusal alanda erkek aklının güç gösterisi sergilemesine 

müsaade edilmesidir. Toplumun insanı tanımlarken meslek ve unvanı göz önüne alması, o 

kişiye yaklaşımını da değiştirebilmektedir. Bu nedenle bu yayını izleyen izleyiciler konukların 

tartıştıkları içeriği dinlemeden evvel statülerine bakarak bir ön yargı oluşturabilmektedir. 

Kamusal alanlar herkesin eşit kabul edildiği alanlar olarak tanımlanmaktadır.  Fakat erkek 

konukların sayıca fazla olması bir tarafa, ekrandaki konukların görüntülerinin altında belirtilen 

isimlere unvanlarının dâhil edilmesi izleyicilerde farklı bir algı meydana getirmektedir. 

İzleyiciler daha önce tanımadıkları kadın konukların yorumlarına karşı güvensizlik 

hissedebilmektedir. Çünkü bu durum, konukların meslek ve unvanlarıyla değerlendirilmesi 

gerektiğini düşündürerek cinsiyetler arasında eşitsizlik doğurmaktadır. İzleyicilerin 

zihinlerinde olumsuz bir yargı oluşturulmaması için konukların cinsiyet anlamında eşit ve 

unvanları bakımından dengeli olması gerekmektedir.  
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3. CİNSİYETE GÖRE PROGRAMA DAVET EDİLEN KONUK VE SUNUCU SAYILARI  

 CİNSİYET  KONUKLAR  SUNUCU  TOPLAM 

KADIN  2  2 

ERKEK  4 1  5 

Tablo 4. Cinsiyete göre programa davet edilen konuk ve sunucu sayıları  

 

Şekil 1. Cinsiyete Göre Konuk ve Sunucu Sayıları 

Cinsiyete göre programa davet edilen konuk ve sunucu sayıları Tablo 4’te gösterilmektedir. Bu 

doğrultuda,  kadın ve erkek konuk sayıları incelendiğinde cinsiyete göre eşit bir dağılımın 

gerçekleşmediği açıktır. Programda söz sahibi olan erkek sayısı beşken kadın sayısı sadece 

ikidir. Dolayısıyla eril güç %71 oranında baskındır. Özellikle kadın konulu bir tartışmada 

kadına daha çok temsil hakkı verilmesi gerekmektedir. Fakat erkeklerin sayıca üstünlüğü, daha 

çok söz hakkı alarak kendilerini ifade ettiklerine ve tartışmanın erkek bakış açısıyla 

sürdürüldüğüne kanıt oluşturmaktadır. Erkek karşısında azınlıkta kalan kadın ise kendini temsil 

edememekte, duygu ve düşüncelerini aktaramamaktadır. Bu nedenle kadın,  aklın merkezde 

olduğu kamusal alandan dışlanarak özel alana mahkûm bırakılmaktadır. Önceki bölümlerde 

bahsedildiği gibi “kadın”’ın yerine konuşacak her zaman bir “erkek “ vardır.  

4. KONUKLARIN PROGRAMDA Kİ KONUMLARI  

KONUKLAR  KONUKLARIN KONUMLARI  

HİDAYET ŞEFKATLİ TUKSAL Ankara Habertürk stüdyosu canlı bağlantı  

AYŞE SUCU  Ankara Habertürk stüdyosu canlı bağlantı 

MUSTAFA TEKİN 

  

İstanbul Habertürk stüdyosu  

MUSTAFA ÖZTÜRK  İstanbul Habertürk stüdyosu 

CANER TASLAMAN İstanbul Habertürk stüdyosu 

ÖZCAN HIDIR  İstanbul Habertürk stüdyosu 

Tablo 5. Konukların Programdaki konumları 

29%

71%

CİNSİYETE GÖRE KONUK VE SUNUCU SAYILARI

KADIN

ERKEK
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Konukların Programdaki konumları Tablo 5’te görülmektedir. Gelişen iletişim 

teknolojileriyle birlikte kişi, fiziksel anlamda etkileşime girmeden internet bağlantısıyla 

bulunmak istediği yere katılım sağlayabilmektedir. Bu nedenle ana haber bültenleri, tartışma 

programları gibi içeriklerde konuğun stüdyoya gelme imkânı olmadığı zaman canlı bağlantı ile 

o kişiyi yayına bağlayabilirler. Fakat analiz edilen program içeriğinde,  canlı bağlantı yapılan 

kişiler,  sayıları yalnızca iki olan kadın konuklar olduğu için bu durum incelemeye değer 

görülmektedir. Bu bağlamda herhangi bir yayın kesintisi kadın konuğun kendini ifade 

edememesine sebebiyet verebilir. Kadın konulu bir tartışmada kadın kamusal alandan 

kovulmaktadır. Bu durum cinsiyet ayrımcılığına dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 

neden olmaktadır. Tarihsel olarak yaşandığı gibi kadın kamusal alanın dışından sesini 

duyurmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla kadın, konumu itibariyle özel alandadır. Erkek ise 

kamusal alanda iktidarını meşrulaştırmaktadır.  

5.KONUKLARA AYRILAN SÜRE  

KONUKLAR  KONUKLARA AYRILAN SÜRE (TOPLAM) 

HİDAYET ŞEFKATLİ TUKSAL   39 dakika  

AYŞE SUCU  

 

 30 dakika  

MUSTAFA TEKİN   31 dakika  

MUSTAFA ÖZTÜRK   38 dakika  

CANER TASLAMAN   40 dakika  

ÖZCAN HIDIR   47 dakika  

Tablo 6. Konuklara ayrılan süre   

 

 

Şekil 2. Konuklara ayrılan süre  
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Konuklara ayrılan süre Tablo 6’da görülmektedir. Youtube üzerinden erişilen yayının 

toplam süresi dört saattir (240 dakika). Analiz sürecinde sadece konukların görüş bildirdikleri 

süreler kodlanmıştır. Konuklar haricinde geçen süreler sunucunun müdahaleleri vs. 

kodlanmaya dâhil edilmemiştir. Yapılan kodlama dakika cinsinden belirtilmektedir ve ortalama 

bir ifade ile gösterilmektedir.  

Kamusal alanlar insanların eşit bir şekilde fikir alışverişinde bulundukları, tartıştıkları ve belirli 

bir sonuca ulaştıkları ortak alanlar olarak kabul edilir. Fakat yapılan analiz sonucunda 

kadınların erkeklere oranla kendilerini daha az ifade ederek görüş bildirdikleri ortaya 

çıkmaktadır. Bunun nedenleri arasında cinsiyet de yaşanan dengeli dağılımın 

gerçekleşememesi ve programın moderatörü olan sunucunun kadınlara yeterince söz hakkı 

vermemesi gerekçe olarak gösterilebilir. Fakat kadın konulu bir programda kadını erkeğin 

söylemleriyle anlatmak eril tahakkümün sürmesine neden olacaktır. Öyle ki veriler 

incelendiğinde; tartışma kapsamında en çok görüş bildiren konuk 47 dakikayla Özcan Hıdır’dır. 

Buna karşılık fikrini en az sürede beyan eden konuk 30 dakikayla Ayşe Sucu’dur. Bu durumdan 

rahatsız olan Sözcü Gazetesi ilahiyat yazarı Ayşe Sucu, rahatsızlığını şu sözlerle ifade 

etmektedir: “Gelenekte Müslüman erkek kadını nasıl devreden çıkartarak hatta belki de biraz 

unutarak tartıştıysa kadını, hiç tablo değişmiyor diye gülerek seyrediyorum”2. 

6.CİNSİYETE GÖRE KONUKLARIN TOPLAM KONUŞMA SÜRELERİ  

 

CİNSİYET  

 

 

SÜRE (TOPLAM)  

KADIN  69 dakika  

ERKEK  156 dakika  

Tablo 7. Cinsiyete göre toplam da konukların ve sunucunun konuşma süreleri  

 

Şekil 3. Cinsiyete göre konukların toplam konuşma süreleri  

 
2 Erişim için; https://www.youtube.com/watch?v=KOlhIOSVwnw&t=11536s  ( 2:20:44) 
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Cinsiyete göre konukların toplam konuşma süreleri Tablo 7’de belirtilmiştir. Kadın ve 

erkek konukların konuşma süreleri toplandığında; kadın konuklar ortalama 69 dakika başka bir 

deyişle 1 saat 9 dakika kamusal alanda tartışmaya dâhil oldukları sonucuna varılmaktadır. 

Programın 4 saat olduğu düşünüldüğünde kadın konukların sadece 1 saat konuşmaları,  bir 

eşitsizlik meydana getirmektedir. Bu bağlamda program süresince erkek söylem %69’lukk bir 

alana sahipken, kadın söylem sadece %31’lik bir oran ile sınırlandırılmaktadır (Şekil 3). Bu 

durum aynı zamanda, ekran karşısında yayını takip eden izleyicilerin ağırlıklı olarak eril bakış 

açısına maruz kalmalarına neden olmaktadır. Cinsiyetler arasındaki eşitsizlik program 

sürelerine de yansımakta ve dolayısıyla kamusal alan hedefine yeniden ulaşamamaktadır.   

7.KONUKLARA VERİLEN SÖZ HAKKI  

KONUKLAR  KONUKLARA VERİLEN KONUŞMA HAKKI  

HİDAYET ŞEFKATLİ TUKSAL  8 

AYŞE SUCU  3 

MUSTAFA TEKİN 

  

8 

MUSTAFA ÖZTÜRK  16 

CANER TASLAMAN 28 

ÖZCAN HIDIR  26 

Tablo 8. Konuklara verilen söz hakları  

 

 Şekil 4. Konuklara verilen söz hakları 
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Şekil 5. Cinsiyete göre konukların konuşma hakları 

 

Program süresince konuklara verilen konuşma hakkı Tablo 8’de belirtilmiştir. Tartışma 

programları, programın sunucusu tarafından yönlendirilerek,  yürütülmektedir. Analiz 

kapsamında incelenen programda da sunucu görüşlerini ifade edebilmeleri için konuklara söz 

hakkı vermektedir. Kategori kapsamında konuklara,  sunucu tarafından verilen söz hakları 

kodlanmıştır. Sonuçlar şu şekildedir; En fazla söz hakkı alarak görüşlerini ifade eden konuk 

Caner Taslaman’ dır. En az konuşma hakkı ise Ayşe Sucu’ya verilmiştir (Şekil 4). İki kadın 

konuğun alt sırada olması tekrardan kamusal alandaki kadın erkek eşitsizliğine dikkati 

çekmektedir.  

Cinsiyetler arasındaki genel dağılıma bakıldığında ise; Erkeklerin %88’ine konuşma hakkı 

verilmiştir. Aslında bu oran kamusal alanda, akıl ile ilişkilendirilen erkeğin fikrinin güvenilir 

olduğuna delalettir. Duygu ve aile ile özdeşleştirilen kadın ise  %12’lik bir oranla akıl ve 

gerçeklikten uzak olarak görülmektedir (Şekil 5). 

  

8. KONUKLARIN EKRANDA GÖRÜNME SÜRELERİ  

KONUKLAR  KONUKLARIN EKRANDA GÖRÜNME SÜRELERİ 

HİDAYET ŞEFKATLİ TUKSAL 4 dakika 32 saniye 

AYŞE SUCU  5 dakika 40 saniye  

MUSTAFA TEKİN 8 dakika 14 saniye 

MUSTAFA ÖZTÜRK  12 dakika 34 saniye  

CANER TASLAMAN 10 dakika 45 saniye  

ÖZCAN HIDIR  13 dakika 38 saniye  

MUSTAFA ÖZTÜRK-CANER TASLAMAN  3 dakika 20 saniye  
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HİDAYET ŞEFKATLİ TUKSAL-SUNUCU- 
MUSTAFA TEKİN 

19 saniye  

AYŞE SUCU- HİDAYET ŞEFKATLİ TUKSAL  9 saniye  

SUNUCU-AYŞE SUCU  45 saniye  

ÖZCAN HIDIR-MUSTAFA TEKİN  23 saniye 

Tablo 9..Konukların ekranda görünme süreleri  

 

CİNSİYET  EKRANDA GÖRÜNME SÜRELERİ  

KADIN  11 dakika 25 saniye  

ERKEK  49 dakika 13 saniye  

Tablo 10. Cinsiyete göre konukların ekranda görünme süreleri  

 

 

Şekil 6. Cinsiyete göre konukların ekranda görünme süreleri 

Programda konuşan her konuk kameranın görüş alanına girmekte yakın çekim ya da genel 

çekim ile görüntü sağlanmaktadır. Televizyonları karşısındaki izleyiciler program süresince 

ekrandaki konukları tek, iki ya da üç konukla birlikte, sunucu ve konukla birlikte 

görmektedirler. Bu noktada kamusal alanın tam manasıyla gerçekleşebilmesi için görünür 

olmak önemlidir. Çalışma kapsamında incelenen kadının ne oranda görünür olduğu ise 

kendilerine verilen söz hakkı, konuşma süreleri ile anlaşılacağı gibi ekrandaki görünme süreleri 

incelenerek de bir sonuca varılabilir. Bu bağlamda Tablo 9, konukların ekranda görünme 

sürelerini içermektedir. Analiz süresince her bir konuğun konu hakkında görüş bildirdiği zaman 

ya da detay görüntü olarak ekranda yer alırken geçirdiği süreler hesaplanmıştır. Ortaya çıkan 

ilk nokta kadın konuklar sadece söz hakkı aldıkları zaman ekranda yer almaktadır dolayısıyla 

detay çekimlerde yer verilmemektedir. Fakat erkek konuklar söz hakkı almasa dahi detay 

görüntüyle ekranda ki varlığını korumaktadır. Bu iki durum tüm konuk ve sunucunun ekranda 

olduğu genel görüntü dışındadır.  
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Tablo 10 ışığında Şekil 6,  cinsiyetler arasındaki dağılımı göstermektedir. İzleyiciler 

mevcut tartışma programını izlerken %82 oranında erkek konukları buna karşın %18 oranında 

kadın konukları seyretmektedir(Şekil 6.). Ağırlıklı olarak kadın sorunlarının konuşulduğu 

alanda daha çok erkeklerin görünür olmaları  kamusal alandan özel alana itilen kadın sorununu 

gün yüzüne çıkarmaktadır. 

9.SUNUCU TARAFINDAN KONUKLARIN KONUŞMALARINA MÜDAHALE 

 

Tablo 11. Sunucu tarafından konukların konuşmalarına müdahale 

 
3 Belirtilen süre, Youtube’da yer alan yayın kaydı izlenerek çıkarılmıştır. Erişim için : 
https://www.youtube.com/watch?v=KOlhIOSVwnw&t=8408s 

KONUKLAR  SÜRE3 AÇIKLAMA  

HİDAYET ŞEFKATLİ 

TUKSAL 

1:41:15 

 

 

 

 

 

 

 

1:45:42 

 

 

 

 

 

1:48:5 

 

 

 

 

 

1:49:40 

Sunucu: “Yeni çıkan yasaları inceleme imkânınız oldu mu? 

Boşanma hukuku, erkeğin evden uzaklaştırılma kararlarına bakma 

fırsatınız oldu mu?  Şöyle bir eleştiri var erkeklerin ciddi 

mağduriyet yaşadığını, boşanma sayılarının artmasına yönelik 

durum var hem bunu adalet terazisine koyup hem de aynı anda 

aileyi muhafaza etmek nasıl mümkün olacak?” 

 

Sunucu: “Yalnız erkekle kadının fizyolojik özelliklerinin de göz 

önünde bulundurarak yapılmış bir değerlendirme mi şuan 

anlattığınız şeylerle çok fazla eşitlik üzerinden adaleti 

savunduğunuzu ifade ediyorsunuz ama eşitlik üzerinden gidiyor 

gibi geldi bana.” 

 

Sunucu: Sayın Tuksal bir şey sormak istiyorum, sayın Tuksal 

duymuyor mu beni? Beni duyabiliyor musunuz? Sesle ilgili sorun 

var özür diliyorum. Bir şey sormak istiyorum Kuran boşanma 

hakkını sadece erkeğe mi vermiş.  

Sunucu: Hocam döneceğim size ekranlarınızda sıcak gelişme 

olarak görüyorsunuz aktarmış olayım(açıklama yapıyor) 

Ankara’ya döneceğim ama Mustafa hocam Hidayet Hocanın 

söylediğini  size sormuş olayım Kuran talak hakkını sadece erkeğe 

mi verir?  

AYŞE SUCU  2: 27:16 

 

 

 

 

 

 

 

3:11:48 

 

3:50:48 

Sunucu: Hocam özür dileyerek müdahale edeceğim Orta Doğu’da 

çok uzun yıllar yaşamış bir gazeteci olarak söyleyeyim, Bat’da bir 

kadın böyle yürüyemez Orta Doğu’nun bir çok ülkesinde Arap 

isyanları, kaos süreci olmadan önce kadınlar gece saat 3’te,5’te 

kadın arkadaşlarıyla birlikte diledikleri caddelerde diledikleri 

şekilde yürüyebiliyorlardı.  

 

Sunucu: Vaktimiz çok daraldı  

 

Sunucu: Özcan hocam var mı böyle hadis 

Bu bir rivayet yani, hadis olmadığını söylüyor Özcan bey  

MUSTAFA TEKİN 4:38 Sunucu: Mustafa Hocam toparlayalım  

MUSTAFA ÖZTÜRK  1:18:07 Sunucu: Kısa bir ara verelim sonra devam edelim  

CANER TASLAMAN 2:57:33 Sunucu: Sayın Taslaman döneceğim size vakit daralmaya başladı 

tüm hocalarıma söz vermek istiyorum. 

ÖZCAN HIDIR  50:17 Sunucu: Nasıl yaptı? dan bölelim reklamlardan sonra devam 

edelim  

https://www.youtube.com/watch?v=KOlhIOSVwnw&t=8408s
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Tablo 11’de sunucu tarafından konukların konuşmalarına müdahale gösterilmektedir. 

Programın moderatörü olan sunucunun programın akışını yönetme hakkı olduğu için elbette, 

konuklara müdahale etme özgürlüğü bulunmaktadır. Fakat sunucunun,  yaptığı müdahalelerde 

cinsiyet ayrımında bulunup bulunmadığı analiz kapsamında incelenen bir meseledir. Çünkü 

sunucunun davet edilen konuklara eşit sürede söz hakkı vermesi ve eşit muamelede bulunması 

gerekmektedir. Analiz kapsamında sunucunun,  konuğun sözleri bittikten hemen sonraki 

müdahalesi inceleme dışında bırakılmıştır. Aynı zamanda genel olarak sunucunun inisiyatifinde 

olmadığı için reklam anonsları göz ardı edilmiştir. Program akışında sunucunun üslubunu 

yansıtacak cümleler gösterilmeye çalışılmıştır.  Dolayısıyla bu kategoride ki amaç; sunucunun 

konuklara karşı üslubunun taraf gözetip gözetmediğidir. Bu bağlamda Tablo 11 incelendiğinde 

şu sonuçlar ortaya çıkmaktadır;  

Konukların söz hakkı alarak düşüncelerini dile getirirken, sunucunun cinsiyete göre müdahale 

etme derecesi ve niteliği eşitlik taşımamaktadır. Bu yargının ortaya çıkmasında sunucunun, 

kadın konuklara soru sormaktan öte eleştiri niteliğinde ki üslubu etkili olmuştur. Aynı zamanda 

aklın merkezi olarak görülen kamusal alandan kadının dışlanmışlığı kadına yönelik 

güvensizliğin sonucu olarak kabul edilebilir. Bu noktada sunucu, programın sonuna doğru Ayşe 

Sucu’nun ifade ettiği meseleye karşı gelerek stüdyoda bulunan Özcan Hıdır’dan Sucu’nun 

söyleminin doğru olup olmadığına yönelik açıklama da bulunmasını istemiştir. Bu durum,  

kadın konuğa karşı güvensizlik duyduğunun göstergesi haline gelmekte ve kadının onaylanması 

için erkeğin yorumuna ihtiyaç duyduğunun ifadesidir. Yapılan analizde erkek konuğa karşı 

sunucu tarafından böyle bir müdahale bulunamamıştır.  

Bunun yanı sıra sunucu tarafından kadın konuğun fikirlerine ve bilgisine yönelik eleştiri 

yapılmaktadır.  Dahası kadınların yaşadıkları sorunlar konuşulurken araya girip erkek sorunları 

hakkında yorum yapması yine taraflı bir bakış açısına sahip olduğunun göstergesidir. Örneğin; 

Hidayet Şefkatli Tuksal görüşlerini dile getirirken sunucunun müdahil olup; “yeni çıkan 

yasaları inceleme imkânınız oldu mu? Boşanma hukuku, erkeğin evden uzaklaştırılma 

kararlarına bakma fırsatınız oldu mu? Şöyle bir eleştiri var erkeklerin ciddi mağduriyet 

yaşadığı” sözlerini dile getirmiştir. Bu müdahalesi, kadın konuşmacının cümlesini 

tamamlamamasına, konunun kadın mağduriyetinden erkek mağduriyetine geçmesine sebep 

olmuştur. Doğal olarak erk alanı olarak kabul edilen kamusal alanın bu gücünü korumasına 

devam edilmektedir.  
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Buna ilaveten Hidayet Şefkatli Tuksal konuşmasını sürdürürken sunucu araya girmekte 

ve şu cümleleri kurmaktadır: “Hocam döneceğim size ekranlarınızda sıcak gelişme olarak 

görüyorsunuz aktarmış olayım (açıklama yapıyor) Ankara’ya döneceğim ama Mustafa Hocam 

Hidayet Hocanın söylediğini size sormuş olayım Kuran talak hakkını sadece erkeğe mi verir?” 

Dikkat edilecek nokta kadın konuğun sözünü duyuru yapmak için kesip “döneceğim” demesi 

fakat anonsunu yaptıktan sonra hemen ardından Mustafa Öztürk’e dönmesidir.  

Sonuç olarak; kadın konuğa yapılan müdahale üslup bakımından erkek konuklara göre 

ayrımcılık taşımaktadır. Kadın konukların fikirleri eleştirilmekte ve bilgilerinin onayı için erkek 

konuğa danışılmaktadır. Bu kategoriye ve elde edilen sonuçlara göre kadın kamusal alandan 

dışlanmaktadır.  

 

SONUÇ  

Kamusal ve özel alan ayrımı tarihsel süreç içerisinde çoğu düşünür tarafından desteklenen bir 

argümandır.  Fakat bu ayrım rastgele, basit bir ifade değildir. Çünkü kamusaldan özel olanı 

ayırmak demek kadını kamusal alandan dışlamak demektir.  Antik Çağ’dan itibaren “kadın” 

duygu ile özdeşleştirilip, yaşam alanı ev ile sınırlandırılmıştır. Siyaset, ekonomiden uzak 

tutulup fikirleri umursanmamıştır. Kadın ve erkeğin belirli kalıplara girmesinde toplumun 

baskısı göz ardı edilmeyen bir durumdur. Kalıp rollere göre değerlendirilen kadınının erkekle 

ilişkili alanlardan kovulması şaşırtıcı değildir. Böyle bir durumda yaşanan toplumsal cinsiyet 

eşitsizliği aşılması zor, önemli bir problemdir.  

Demokrasinin gelişimi, modernleşme gibi olgular kamusal ve özel alan ayrımındaki duvarların 

yıkılmasını sağlamıştır. Özellikle “Kişisel olan Politiktir”  sloganıyla harekete geçen feministler 

özel olanın kamusal alana taşınmasına vesile olmuşlardır. Ancak her ne kadar kadın kamusal 

alanlarda görünür olmaya başlasa da toplumsal cinsiyet eşitsizliği hala süregelmektedir. Bu 

durumun en canlı kanıtı kamusal alanın özel araçları olan kitle iletişim araçlarıdır. Bu bağlamda 

kamusal alanlarda kadının varlığını analiz edebilmek adına haftanın bir günü izleyiciyle 

buluşan Nedir Ne Değildir programı nicel ve nitel içerik analizi gerçekleştirilerek incelenmiştir.  

Yapılan analiz sonucuna göre; Programın ana konusu, İslam’da kadının yeri ve kadının yaşadığı 

sorunlardır. Tarihsel olarak kadınların erkekler tarafından anlatılması araştırmalara, kitaplara 

konu olan bir meseledir. Bu meselenin varlığı program aracılığıyla gözler önüne serilmektedir. 

Programa davet edilen kadın ve erkek konuklara verilen söz hakları, görüşlerini ifade etme 

süreleri, programdaki konumları, görünme süreleri, sunucunun müdahaleleri analiz edilmiştir. 
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Kamusal alan çerçevesinde ele alındığında ulaşılan veriler şu şekildedir;  Konukların 

cinsiyet dağılımında denge gözetilmemiştir. Kadınlar, kamusal alanda kendilerini yeterince 

ifade edememişlerdir.  Kadın sorunları,  kadınlar yerine erkekler tarafından tartışılmıştır. 

Sunucunun konuklara tavrı cinsiyetçi bir yaklaşım içermektedir. Bu minvalde kadın, geçmişten 

bugüne,  erkek egemen yapı çerçevesinde ötekileştirilmektedir.  

Sonuçta;  Kamusal alanlar eşit ve özgür bireyler olarak tüm vatandaşların sorunları hakkında 

bir araya gelebileceği yerler olarak görülmelidir. İnsanı kadın ve erkek olarak ayırmak yahut 

belirli kalıp yargılara göre değerlendirmek insanın hak ve özgürlüğünü engelleyen bir 

durumdur.  Aynı zamanda her bireyin yaşadığı problemler ancak kendisi tarafından anlatılabilir. 

Bir kadının yaşadığı sorunlar hakkında yorum yapmak için deneyimlenmesi gerekmektedir. Bu 

nedenle kadının yaşadığı sorunlar erkek tarafından tecrübe edilemeyeceği için kadını kadının 

anlatması beklenmelidir. Doğal olarak kadından sesini duyurması, görünür olması beklenir. 

Kadın özel alan sınırları içerisinden çıkarak hemcinsleri ile birlikte dayanışma içerisinde daha 

fazla görünür olmalıdır.  
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JOSEPH CAMPBELL'IN KAHRAMANIN SONSUZ YOLCULUĞU 

MODELİNİN YOL FİLMLERİNE UYGULANMASI: ABBAS KİAROSTAMİ'NİN 

"ARKADAŞIMIN EVİ NEREDE?" FİLMİ ÖRNEĞİ 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Fırat Sayıcı  

İstanbul Esenyurt Üniversitesi 

 

Özet: Sinemada seyircilerin ve sektör üreticilerinin yıllar içinde ortak bir dille oluşturdukları 

tür kavramı, filmlerin daha iyi anlaşılmasına da yarayan formları düzene koymaktadır. Birçok 

ana film türü olmakla birlikte yan türler de sinema tarihi boyunca dikkat çekmiştir. Yol filmleri 

de artık ana türlerin arasında rahatlıkla gösterilebilir. Birçok türün karışımından oluşan yol 

filmleri ağırlıklı olarak filmin kahramanlarının herhangi bir durum karşısında bir noktadan 

başka bir noktaya olan karmaşık yolculuğuna odaklanır. Yol filmleri sinemanın doğumundan 

çok sonraları ortaya çıkmaya başlasa da günümüzde bilinen asıl formunu 60'ların sonuna doğru 

almıştır. Bu makalede mitlerden günümüzdeki örneklerine dek hikaye anlatıcılığının can alıcı 

aşamalarını araştıran Joseph Campbell'in kahramanın sonsuz yolculuğu modeli "Arkadaşımın 

Evi Nerede?" filmine uyarlanarak analiz edilmiştir. Başarılı yol filmlerinin uyguladığı bu model 

sinema sanatında hikaye anlatma sistemi için de oldukça önemli bir yerdedir.  

Abstract: The term of “genre” that is created by a common language of audiences and industry 

producers of cinema orders those forms which are also useful for understanding movies better. 

However there are many main genres of movies, sub-genres is also attracted attention in history 

of cinema. Journey movies could be easily shown among main genres. Journey movies that are 

formed as the mixture of many genres, predominantly focus on the complicated journey of 

protagonists from one point to another in the face of any situation. Even though journey movies 

started to be arisen many years after the birth of cinema, it took its form which we know today 

in late 60s. In this article, the model of eternal journey of protagonist created by Joseph 

Campbell who studies the most critical stages of storytelling from myths till today is analyzed 

by transcribing it to "Where is the Friend’s House?". This model, which was used and applied 

by successful journey movies, has an important role in the movies for storytelling system.  

Anahtar Kelimeler: Yol Filmleri, Joseph Campbell, Abbas Kiarostami, Arkadaşımın Evi 

Nerede? 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 309 

Giriş 

 Sinema sanatı hem kitleleri peşinden sürükleyen bir eğlence aracı hem de insan ruhuna 

ve hayata dair çok şey aktarabilen bir söylem biçimi olarak 20. yüzyılın başından itibaren 

dünyaya damgasını vurmuştur. Sinema, kendinden önce gelen diğer sanat dallarını da 

kapsayarak bağdaştırıcı niteliğini sanatseverler için pürüzsüz bir şekilde ortaya koymuştur. 

Sinema zapt edilmeyen bir ayrıcalıkla hem eğlendirmeye hem de dikkat dağıtmaya hizmet eder. 

Güzellik geçidinde diğer tüm eski sanatlara galip gelir ve muhtemelen arzu edilebilir biçimde 

ilham kaynağını daha az saklar (Arnheim, 1997: 75). Yuriy Lotman sinemada her şeyin bir 

anlam taşıyıp, bilgi aktardığını belirtmiştir.  Sinemanın seyirci üzerindeki etkileme gücü, 

karmaşık bir düzene sahip ve oldukça yoğun olan bilgilerin çok yönlülüğünden ileri 

gelmektedir. Bu planlı kurulmuş çok yönlülük, seyircilere aktarılan ve kişilik yapısının 

değişmesine kadar karmaşık bir etkide bulunan anlıksal ve duygusal yapıların bütünü olarak 

anlaşılmalıdır (Lotman, 1999: 69).  

 Sinemanın gelişmesiyle seyircilerin ihtiyaçlarının çeşitlenmesi de bir olmuştur. Yavaş 

yavaş belli türlere ilgi duyan seyircinin oluşması özellikle de ticari anlamda faaliyet gösteren 

stüdyoları bu doğrultuda yapımlar üretmeye itmiştir. Ana akım sinemada görülen aşk, 

melodram, korku, müzikal, komedi, dram gibi türler uzun yıllar seyircileri oyalamıştır. Ancak 

hikâyelerin tekdüzeleşmesi seyircinin film üreticilerinden yeni taleplerde bulunmalarını 

sağlamıştır. Yol filmleri de yan tür denilebilecek bir tür örneği iken yıllar içinde ana film türleri 

arasına girmiştir. Bugün yol filmi denildiği zaman seyircilerin neredeyse genelinin kafasında 

bir çağrışım oluşmaktadır. Yol filmleri kendi tür özelliklerini barındırmakla birlikte farklı 

türlerle melez ilişkiler içerisine de girmiştir. Yolda geçen teen slasher filmleri buna örnek teşkil 

eder. Yol filmleri aynı zamanda dünya sinema tarihinde en çok beğenilen film örnekleri 

arasındadır. “Easy Rider”, “Bonnie ve Clyde”, “Thelma ve Louise”, “Katil Doğanlar”, 

“Motorsiklet Günlükleri”, “Paris, Texas”, “Puslu Manzaralar”, “Mad Max Serisi”…vs. yol 

filminin bilinen iyi örnekleridir. Gardies’e göre yol filmleri varış noktası ve amacı olarak ikiye 

ayrılır. Yolculukta kahraman varış noktasına yani amacına ulaşmak ister. Güzergahta ise 

kahraman kendisini cezbeden ya da engel olan olaylar ve kişilere açıktır. "Tavşan ve 

Kaplumbağa" hikâyesindeki kaplumbağanınki yolculuk, tavşanınki ise güzergâh olarak örnek 

verilebilir (Gardies, 1998: 49). Yol filmlerinde de Gardies’in bu sınıflandırmasını görmek 

mümkündür. “Yol Arkadaşım Bir Fil” yolculuk sınıfına girerken, “Easy Rider” güzergâh 

sınıfına girmektedir.    

   Amerikalı toplumbilimci ve yazar Joseph Campbell hayatını mitolojik eserlere ve 
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hikâye anlatma yöntemlerine adamış biridir. Yazdığı birçok kaynakta mitolojiden 

günümüz filmlerine kadar hikâye anlatma yönteminin belli kalıpları olduğunu söyler. 

Kahramanın sonsuz yolculuğu adını verdiği modelde kahramanın başına gelecekleri bir şablona 

oturtur. Tüm başarılı öykülerin bu şekilde kurulduğunu söyleyen Campbell insanların 

akıllarında kalan masal, hikâye ya da filmlerin başarısını bu şablonun doğru uygulanmasından 

kaynaklandığını belirtir. Filmin başında yolculuğa çıkan kahramanın fiziksel ve ruhsal değişimi 

de unutulmamalıdır. Başarılı yol filmlerinde filmin kahramanının fiziksel ya da ruhsal değişimi 

açık şekilde görülmektedir. Yolculuğa çıkan karakterin özellikle de ruhsal değişimi yol 

sinemasının en önemli yapıtaşlarından biridir.   

 

Araştırmanın Yöntemi 

 Bu makalede Joseph Campbell tarafından 1949 yılında yazılan "Kahramanın Sonsuz 

Yolculuğu" modeli temel alınarak yol sineması türüne uygun "Arkadaşımın Evi Nerede?" 

filminin tür film eleştirisi temel alınarak çözümlemesi yapılmaya çalışılacaktır. "Arkadaşımın 

Evi Nerede?" ayrıntılı bir şekilde izlenerek filmin başkarakterleri belirlenmiştir. Film boyunca 

başkarakterlerin senaryodaki konumu incelenmiştir. Başkarakterlerin Joseph Campbell’ın 

kahramanın sonsuz yolculuğu modeline uygunluğu araştırılmıştır. Campbell’ın modelindeki 

kahramanın yolculuğu aşamalarının seçilen filmdeki başkarakterlere ne kadar uyup uymadığı 

tartışılmıştır.  

 

Amaç 

 Sinemada tür kavramı, sinema endüstrisinde doğmuş ve sektörün üreticilerinin, 

eleştirmenlerin ve seyircilerin katkısıyla yerleşik bir nitelik kazanmıştır (Abisel, 1995: 22). 

Çağdaş kuramcıların türleri tanımsal olarak değil metinler arasındaki aile benzerliği üzerinden 

tarif etmeye eğilimli olması sinema sanatında da hem içerik hem de biçimsel olarak 

benzerliklerin ortaya konulması gerektiğinin altını çizmektedir (Swales, 1990: 49). Yol 

filmlerindeki içerik ve biçimsel anlamdaki benzerlikler izleyicinin ve kuramcıların işini 

kolaylaştırmışsa da başarılı olanların seyirciyi nasıl ikna ettiğini ve seyircide daha hızlı kabul 

gördüklerini ortaya koymakta fayda vardır. Campbell'ın belirttiği gibi başarılı hikâye anlatım 

formüllerinin temeli mitlere kadar dayanmaktadır. Bu çalışmanın temel sorunsalı yol 

filmlerinde Joseph Campbell'ın kahramanın sonsuz yolculuğu aşamalarının uygulanıp 

uygulanmadığını görmektir.   
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 Yol filmlerinde kahramanın yolculuğunu göstermek, kahramanın fiziksel, kişisel 

ve ruhsal değişiminin altını çizmek, yol filmlerinin felsefi yanlarının nasıl işlendiğini 

çözümlemek bu çalışmanın genel amacını oluşturmaktadır. Bu temel amaç doğrultusunda 

belirlenen alt amaçlar ise şunlardır: 

 

1. Filmlerde kullanılan başkahraman ve karakterlerin nasıl sunulduğunu ve neleri 

sembolize ettiklerini araştırmak. 

2. Kahramanların filmin başındaki karakterleriyle sonundaki karakterlerinin nasıl bir 

değişim geçirdiğini göstermek.  

3. Kahramanın değişiminin alt metinleri okumaya çalışmak. 

4. Sinemanın felsefi söylem olarak seyirciyi nasıl yönlendirdiğini göstermek. 

 

Önem 

 Seyircinin bir filme başladığı anla bitirdiği andaki farklılıkları, o kısa zamandaki 

değişimi bile sinemanın gücünü fazlasıyla ortaya koymaktadır. Bu çalışma, yol sinemasının 

önemini vurgulamaya amaçlarken bir yandan da kahramanın yolculuk sırasındaki fiziki ve 

ruhsal değişimi, felsefi ve psikolojik değerlendirmelerinin daha iyi anlaşılması için yol 

göstermeye çalışacaktır.   

  

Yol ve Yolculuk Kavramı  

 Yol, Türkçe sözlükte karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık, 

karada insan veya hayvanların geçmesi için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye 

uygun yer, genellikle yerleşim alanlarını bağlamak için düzeltilerek açılmış ulaşım şeridi, 

içinden veya üstünden bir sıvının geçtiği/aktığı yer, bir amaca ulaşmak için başvurulması 

gereken çare, yöntem, davranış, tutum, gidiş veya davranış biçimi, uyulan ilke, sistem, usul, 

tarz, gaye, uğur, maksat olarak tanımlanmaktadır. Türkçe sözlükte yolculuk ülkeden ülkeye 

veya bir ülke içinde bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi, seyahat, sefer olarak tanımlanır 

(TDK, 1998: 2458-2460). “Yol, gidiş-geliş hacmi, üzerinden ilerlenen ilk doğrultuda meydana 

gelen izin derinleşmesi, yer şartları, taşıtlar, geçiş kolaylığı, güvenliği ve hızı bakımlarından 

gelişerek insanoğlunun tabiata kattığı bir ‘eser’ hâline gelir (Tütengil, 1999).”  Ulaşım en 
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genel anlamıyla yolcuların ve her çeşit yüklerin hareket etmesinin yanı sıra bilginin ve 

enerjinin de hareketini içermektedir (Kılınçaslan, 2002: 82). Yapılan tüm bu tanımların temel 

noktası yer değiştirmedir. İnsanların ve dolayısıyla toplulukların gelişebilmesi açısından temel 

bir ihtiyaç olan yer değiştirme bir gerekliliktir (Heaton, 1985: 133).  

 İnsanlık var olduğundan beri seyahat kavramı vardır. İlk insanların yolculuğa bakış 

açısıyla günümüz insanının yolculuğa yüklediği anlamda büyük farklılıklar vardır. Artık 

günümüzde seyahat lafı keyifle eşdeğer anlaşılmaktadır. Zira seyahat denince ağırlıklı olarak 

akla turizm için yapılan yolculuk gelmektedir. İlk zamanlarda yolculuk ya da seyahat 

zorunluluk, sıkıntı, zorluk gibi anlamlarla eşdeğer sayılmaktadır. Bu yolculuklar çeşitli 

güzergâhlar ve yöntemlerle kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. M.Ö. 3000 yıllarına kadar, Batı 

Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya ve buradan da Hindistan ve Çin’e uzanan ve ticaret amacıyla 

yapılan son derece iyi kervan yolları mevcuttur. Zorunluluk haricinde zevk için gezen insanlara 

örnek olarak Eski Yunanlılar ve Doğu'dan gelen barbarların, Atina’da düzenlenen Olimpiyat 

oyunlarına katılmak için seyahat etmeleri gösterilebilir. Buna benzer olarak din faktörü ve hac 

ibadetleri de eski çağlardan beri insanları seyahate yönlendiren bir etken olmuştur (İçöz, 2014: 

1-2).  

 Yolculuk bazen de macera olarak adlandırılır ve insanın dünya üzerindeki benlik ve 

kişilik sancısı olarak da değerlendirilebilir. Tasavvufta seyr-u sülük olarak adlandırılan 

yolculuk, geçici ve beşeri olandan hakikate ve mutlak varlığa geçişi simgeleyen manevi bir 

eylemdir (Cebecioğlu, 2009: 565). Yolculuk; Doğu kültüründe mistisizmden kaynaklı olarak 

manevi bir arayış olarak görülürken, Batı kültüründe ise daha çok bir buluş, kaçış, yüzleşme ve 

geri dönüşü sembolize eder. İnsanlar bulma, görme, erişme, ulaşma gibi sebeplerle bilinmeyen, 

özlem duyulan, hayal edilen şeylere doğru bir yolculuk yaparlar. Bu husus kimi zaman bir 

mücadeleyi kimi zaman ise bir kaçışı içinde barındırır.  

 Neredeyse tüm kültürlerde yol ve yolculuk kavramı bireyin hayatta kazanımlarını ve 

kişiliklerini çevreleyen, tepkilerinin ve hissiyatlarının ortaya çıkmasını sağlayan bir metafor 

olarak da düşünülebilir. Bireyin varoluşla ilgili kaygıları yolculukların toplumsal yaşantılar ve 

mekânlarla kurduğu ilişkilerden doğan bir bütünlükle açıklanabilir. İnsan hayatın içinde 

kaybolup gitmemek için sürekli bir devinim hâlindedir. Modern insan genelde bunalım ve 

sıkıntılarla boğuşur. Bu sıkıntılardan uzaklaşmak için yolculuk düşüncesine ve yola çıkma 

fikrine sığınır. Bu yönüyle yol ve yolculuk, arayışın sonunda insanın kurtuluş, erişme ve 

kendini gerçekleştirme arzusunu ifade eder.  
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 Filozoflar yolculuğu insanın kendi üzerine tecrübe kazanmak için bir talim 

yöntemi olarak görürler. İnsan kendi hakkında bildiklerini yolculuk sırasında daha iyi tahayyül 

edebilir. Bilinmedik, yabancı bir ortam ve kişiler arasında insanın kimliğinden geriye ne 

kaldığını ancak kendisi keşfedebilir. Yolculuğun merkezinde benlik vardır.   

 Yolculuk sadece insanın belirli mesafeleri kat etmesi değil, etrafındaki dekorun, 

şartların ve insanların mütemadiyen değişmesidir. Bu noktada zihni yolculuklar da işin içine 

girer. Bir fotoğrafın kadrajı, rüya ile karışmış bir tecrübeyi hatırlatan renkler ve kokular, insanın 

içinde çoktandır aradığı bir ses, sürpriz anlarda bir cümlenin orta yerinde beliriveren alışılmadık 

bir nüans, insanı birden bire kendi zamanı ve mekânından kopup götürebilir. Şimdiki zaman ve 

mekân, koordinatlarına dönülen yolculuğun sona erdiğini de hatırlatır; giden dönmüştür ve 

yolculuk yolculuktur (Alkan, 2004:119).   

 Yol ve yolculuk kavramı hem fiziksel, hem psikolojik, hem de felsefi anlamlar 

taşımaktadır. Birbirlerine iç içe geçmiş durumdadırlar. Yol, felsefi olarak mesafenin uzunluğu 

değil, kişinin psikolojik ve felsefi evreninde oluşan bir olgudur. Alain de Botton konuyla ilgili: 

“Bize köhne bir yapıdan ya da çamur bir kulübeden seslenen bu filozoflara göre mutluluğun 

anahtarı maddesel ya da estetik hazda değil illa ki psikolojik tatminde gizlidir.” demiştir 

(Alkan, 2004: 56).  Felsefe aslında en iyiye gidişte yolda olmayı imlemektedir. Yüce ve erdemli 

olmaya gidişte yolda olma durumunu anlatmaktadır. Varılacak yerin ulaşılmaz bir konumda 

olması nedeniyle yolda olmak bir süre sonra bir bütün haline gelme sonucunu doğuracaktır. 

Hakikat yürüyüşü olan yolda olma durumu aslında hedefe ulaşamamayı da içinde 

barındırmaktadır. Hedefe ulaşmak artık yolun bittiğini söylemektedir. Yeni hedeflere sahip 

olmayan insan ise son durakta ne yapacağını bilemez halde kalmaktadır. Bu yüzden yolda 

olmak aslında tamamen felsefenin alanında olmaktır. Felsefede yolda olma hali yeni bir arayışın 

ve yaşamın içinde bulunma halidir. Bu, insanı kesin bir sonuca götürmeyecek bir arayıştır. 

Burada önemli olan nihai bir hedefe varmak değil, yolda olmaktır. Hareket eden bir insan aynı 

zamanda yolda varlığını sürdürmektedir. Entelektüel açıdan yolda olan insan ise aslında felsefi 

anlamda da yoldadır. Yolda olma durumu insanı pozitif bir şekilde dönüştürmekte ve onu 

yenilemektedir. İnsan hayatı boyunca hareket etmektedir. Bu bakımdan herkes yolcu 

konumundadır. Bu yüzden doğru bir şekilde yaşamak için doğru bir yolda ilerlemek 

gerekmektedir. İnsan hakikate giden yolda var olduğu zaman gerçekten yaşamaktadır. 

Jaspers’ın belirttiği en yücenin bilgisine ulaşmak için hakikate giden yolda olmak 

gerekmektedir. Bu, insana özgürce bir alan açacaktır (Jaspers, 1981: 31). 
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Sinemada Yol Filmleri  

 Yol filmleri, filmde yer alan ana karakterin gerçekleştirdiği ve yolculuğun esas alındığı 

filmler olarak tanımlanabilir. Yol filmlerinin Türkçeye gezi ya da seyahat filmi olarak çevrilen 

filmlerden farklı olduğu unutulmamalıdır. Yol filmi, adından da anlaşılacağı üzere 

başkahramanın ilerlemekte olduğu filmlerdir (Hayward, 2012: 314). Buna göre yol filmleri, 

araba, takip çekimleri, geniş ve ıssız alanlar gibi öğeleri içerisinde barındırmaktadır. Keşif, bu 

filmlerde esas alınan kavramlar arasında yer almaktadır. Genel bir ifade ile yol filmi, 

sınırlandırılmış ve kronolojik bir zaman dilimi içerisinde A noktasından B noktasına gidiş 

süreci içerisinde yaşanan olayları konu edinmektedir. Filmlerde iyi ve kötü karakterler, 

birbirleri ardına gelmektedir. Yol filmleri toplumun yola karşı duyduğu cazibenin bir 

gösterimidir. Bir tür olarak yol filmleri sınırları keşfeder. Bu aynı zamanda toplumun katı 

sınırlarına bir atıftır. Yol filmleri kültürel eleştiri yaparken 'Toplumun sınırlarını geçmek ne 

anlama gelir?' sorusunu sorar. Yolun özel bir içsel aydınlanmaya götürdüğü fikri hâkimdir. Yol 

filmleri yolculuğu yapanların fiziksel, ruhsal ve duygusal deneyimlerini beyaz perdeye aktarır. 

Bu filmlerde önemli olan hedef değil yolculuğun kendisidir. 

 Yol filmleri önemli ve popüler bir tür olsa da, sinema tarihinde göz ardı edilmiş bir film 

türüne girer. Ana tür çalışmaları çoğu zaman yol filmlerini incelemez. Bir yol filmi olarak 

nitelendirilen şeyin çok az analizi yapılmıştır (Cohan ve Hark, 2002: 2). Yol filmi, ana karakter 

ya da karakterlerin bir yolculuk için yerinden yurdundan, evinden ayrıldıkları ve bu yolculuk 

sırasında rutin yaşamlarına göre bakış açılarını farklılaştırdıkları bir film türüdür (Danesi, 2008: 

256). 

 David Laderman, “Driving Visions: Exploring The Road” isimli kitabında yol filminin 

sinema açısından yenilikçi ve hareketli kamera kullanımını içerdiğini, belirli bir kurguya ve 

film müziğine sahip olduğunu ve genellikle umutsuz, sinirli yapıdaki insanların karakter olarak 

seçildiğini ifade etmektedir. Laderman, bu tür filmlerde yer alan karakterlerin, kendi kültürel 

çevrelerine yabancılaştıklarını ve bir arayışa girdiklerini belirtmektedir. Karakterler, bir yere 

yolculuk yaparak bilinmeyene yönelik heyecan duymaktadırlar. Laderman, karakterlerin bu 

yolculuklarını yabancılaşma olarak adlandırmaktadır (Laderman, 2010: 1-2). Filmlerde yol 

üzerinde gerçekleşen her şey mümkün olabilmektedir. Buna göre yolculuk, bir tür baştan 

çıkarmadır. Bu tür filmlerin mizanseninde yer almakta olan coğrafi panoramalar da bu baştan 

çıkarmada büyük ölçüde etkililerdir (Watson, 2008: 28). Yolculuk sayesinde daha iyi bir 

geleceğin hayalini kurmakta olan ya da yaşadığı sıkıntılardan, problemlerden kurtulmak isteyen 

karakterler, çeşitli olasılıklarla karşı karşıya kalmaktadır. 
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 Yol filmlerinin, yaşam yolunun birer metaforları olarak adlandırılmaları 

mümkündür. Bu filmler genel olarak klasik bir senaryoya sahiplerdir. Filmlerde sorunlu bir kişi 

kendisini bir arayış ile yollara vurmaktadır. Yol boyunca ilginç insanlarla karşılaşır. Kişi bu 

insanlar sayesinde olgunlaşarak problemlerini çözme noktasına gelir. Bu standart senaryo ile 

birçok yol filminde karşılaşmak mümkündür. Bu filmlerde yol, kimlik arayışının gerçekleştiği 

bir mekân olarak kullanılmaktadır. Filmin sonuna gelindiğinde ise karakterler yeniden sembolik 

düzene geri dönerler. 

 Yol filmleri için itici gücün yolu bir kültür eleştirisi olarak ele alma isteği olduğu 

söylenebilir. Yol filmleri kültürel yakınlığın dışına çıkarak sınırları aşan mekânlarda 

geçmektedir. Bu sayede alışılmadığı göstererek ilham verme veya en azından bilinmezliğin 

hazzını yaşatmayı amaçlamaktadır. Seyahat genellikle alışkanlığı kırma olarak kodlanır ve 

sorunlu veya baskıcı olarak görülen sosyal durumdan kaçış için hareketli bir sığınak olarak 

değerlendirilir. Bu kültürel eleştiri yol filmlerinde sürekli görülen bir temadır ve filmlerde 

birçok seviyede görülebilir. 

 

Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Modeli  

 Mitolojiden günümüz sanatına kadar insanoğlu hikaye anlatırken belli kalıplar içinde 

hareket ettiğinde anlatımının daha güçlendiğini ve dinleyiciyi daha iyi ikna ettiğini görmüştür. 

Hikâye anlatımında en önemli kısım hikâyenin kahramanıdır. Kahramanın yolculuğunu anlatan 

hikâye yapısı genelde asırlardır değişmemiştir. Joseph Campbell'in 1949 yılında yazdığı 

"Kahramanın Sonsuz Yolculuğu" kitabı kendisinden sonra gelen çoğu araştırmacı ve yazar için 

bir başucu kaynağı olmuştur. 

 Ömer Tecimer'e göre kahramanın yolculuğu paradigması başarılı filmlerin örnek aldığı 

önemli bir model olarak görülmelidir. Bu model hem seyircinin hikâyeyi daha derinlikli şekilde 

anlamasına olanak verir, hem de öykünün yaratıcısına ya da yorumcusuna zengin yapısal 

öğeler, verimli simgesel anlatım imkânları sağlar. Bu noktada sonsuz sayıdaki deneyimlerden 

damıtılmış evrensel arketiplerin önemi büyüktür (Tecimer, 2006: 122). 
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Şekil.1 Joseph Campbell’ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu Modeli Şeması 

 

 Joseph Campbell’ın kahramanın sonsuz yolculuğu modeli üç ana bölüme ayrılır; yola 

çıkış, erginlenme ve dönüş... Yola çıkış bölümündeki aşamalarda kahramanın maceraya atılma 

kararı alması ve yolun başında yaşadıkları anlatılır. Maceraya çağrı aşamasında kahramanı 

çağıran ve onun ruhsal ağırlık merkezini toplumunun sınırlarından bilinmeyen bir bölgeye 

çekmiş olan kaderi belirtir (Campbell, 2017: 60). Çağrının reddedilişi aşamasında kahraman 

kendi konforunu ve mekânını terk edip bilinmeyene doğru gitmek istemez. Doğaüstü yardım 

aşamasında kahramanın karşısına onu bu yolculuğa ikna edecek genelde bilge bir kişi çıkar. İlk 

eşiğin aşılması aşamasında kahraman aşılması gereken bir kişi, durum ya da olayla karşı karşıya 

gelir. Bu aşama geçildiğinde balinanın karnı aşamasına geçilir. Bu aşama kahramanın felsefi ve 

psikolojik anlamda değişiminin başladığı noktadır. Eşiği aşmak bir daha geri dönüşü olmayan 

yola girmektir. Kahraman artık değişimi kabullenmiştir.  

 Erginlenme bölümünde kahraman önce sınavlar yolu ile karşı karşıya gelir. Kahraman 

eşiği aştıktan sonra bir dizi sınavdan geçmek üzere maceraya atılır. Yeni dostlar edinir, amansız 
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düşmanlarla ve zorluklarla karşılaşır. Tanrıçayla karşılaşma aşamasında Tanrıça 

kahramanın dönüşümüne, bilgeleşmesine yardımcı olur. Bazen kahramanın amacı, bazen de 

aracı olur. Baştan çıkarıcı olarak kadın aşamasında genel anlamda baştan çıkaranın kadın 

olduğu varsayımı olsa da, baştan çıkarıcı bazı durumlarda bir meta, bir eylem, bir vaat ya da bir 

tehdit olabilir. Babanın gönlünü alma aşamasında Freud ve Jung'un Oedipus ve Elektra 

kompleksleri devreye girer. Kahraman çocukluğunda yaşadıklarından yola çıkarak babanın 

onayını alma ya da annenin beğenisini kazanma gibi önem verdiği ruh hallerine girer. 

Tanrılaştırma aşamasında kahraman yeniden doğarak tanrılaşır. Her şeyini kaybeden kahraman 

küllerinden yeniden doğar ve durdurulamaz hale gelir. Nihai ödül aşaması kahramanın zorlu 

sınavlar sonrasında ödüllendirildiği aşamadır. Ödül biraz da arayış amacının gerçekleşme 

halidir. 

 Dönüş bölümü bu kez dönüşün reddedilişi aşamasıyla başlar. Kahraman ödüle veya 

arayışının sonucuna ulaştıktan sonra bazen ikilemde kalır ve eski hayatına dönmek istemez. 

Büyülü kaçış aşamasında kahraman maceranın sonunda eski yaşamı ya da yeni kuracağı hayata 

ulaşmak için bulunduğu zorluklardan kaçmaya çalışır. Dışarıdan gelen kurtuluş aşamasında ise 

geri dönüş aşamasında kahramanın doğaüstü macerasından dışarıdan yardımla geri getirilmesi 

gerekebilir. Dönüş eşiğinin aşılması aşamasında dönmeye karar veren kahramanın karşısına 

yine bir eşik ya da eşik bekçilerinin çıkacağı görülür. İki dünyanın ustası aşaması zorlu sınav 

ve yollardan geçen kahramanın yeniden doğuşunu simgeler. Kahraman hem fiziksel hem de 

ruhsal olarak değişmiştir. Yaşama özgürlüğü adı verilen son aşamada kahraman yeni bir yaşam 

için eski benliğinin yok olması gerektiğinin bilincine varır. Kahraman var olmayı artık 

öğrenmiştir. Fiziksel ve manevi korkularından sıyrılmıştır. 

 

Varsayımlar 

 Sinema sanatında hikâye anlatılırken belli türlere ve kalıplara bağlı kalınması ama bir 

yandan da seyirciyle bağ kurmak için felsefeden de yararlanılması, kahramanın sonsuz 

yolculuğu modelinin "Arkadaşımın Evi Nerede?" filmine uygunluğunun cevaplanması bu 

araştırmanın temel varsayımını oluşturmaktadır. Bu varsayımdan hareketle çalışmanın diğer 

varsayımları şu şekilde oluşturulmuştur: 

 

1- Yol filmlerinde kahramanın filmin başındaki haliyle filmin sonundaki hali arasında her 

anlamda çok büyük değişimler gözlenmektedir. Kahraman değişir. 
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2- Yol filmlerinin hikâye anlatım yapısı genelde Joseph Campbell'ın "Kahramanın 

Sonsuz Yolculuğu" modeline uymaktadır.   

 

Bulgular ve Yorum 

Abbas Kiarostami'nin önemli filmlerinden olan bol ödüllü "Arkadaşımın Evi Nerede?", 

küçük bir erkek çocuğunun endişeli yolculuğu sırasında İran'ın yoksul kasabalarının bir 

panoramasını sunar. Ahmet, ilkokulda okuyan, ailesiyle yaşayan küçük bir çocuktur. Sıradan 

bir gün okulda yine derse gider. Ahmet için rutin bir yaşantının temel öğesi okul hayatıdır. 

Sınıfta çocuklar çok ses yaptıkları sırada öğretmenleri hışımla içeri girer. Oldukça disiplinli ve 

sert bir öğretmendir. Sürekli öğrencilere bağırır. Ödevlerini kontrol ederken de öğrencileri 

azarlar. Ahmet'in sıra arkadaşı olan Nimetzade ödevini yapmamıştır. Öğretmen çok kızarak, 

diğer öğrencilere de ders olsun diye Nimetzade'nin defterini yırtar. Nimetzade ağlamaya başlar. 

Başta Ahmet olmak üzere öğrenciler de korkar, üzülür. Öğretmen öğrencilere bundan sonra 

ödevlerini yapmaları gerektiğini, yapmazlarsa sınıftan atacağını söyler. Özellikle de 

Nimetzade'ye ödevsiz okula gelirse onu okuldan atacağını belirtir. Dersten sonra Ahmet ve 

Nimetzade eve doğru koşarlarken Nimetzade yere düşer ve pantolonu kirlenir. Ahmet 

yakındaki tulumbadan su alarak Nimetzade'nin pantolonunu temizlemesine yardım eder.     

 Sonraki sahnede Ahmet evine gelmiştir. Avlusu olan bir evdir. Annesi salıncaktaki 

küçük kardeşine bakmaktadır. Ahmet'ten ufak tefek işleri yapmasını ister. Ahmet annesine 

yardımcı olur. Sonra ödevini yapmaya oturur. Annesi de avlunun ortasında çamaşır yıkamaya 

koyulur. Ahmet çantasından defter ve kitaplarını çıkarttığında yanlışlıkla arkadaşı 

Nimetzade'nin defterini de aldığını fark eder. O defteri ne yapıp edip arkadaşına teslim etmesi 

gerektiğini aksi takdirde arkadaşının okuldan atılacağının farkına varır. Bu nokta kahramanın 

maceraya çağrı aşamasıdır. Buradaki haberci arketipi bu kez bir insan değil bir nesne olan 

defterin varlığıdır. Ahmet önce çağrıyı bir süre reddeder. Hemen gitmek istemez. Ancak 

öğretmenin tehditleri aklına gelmiş olacak ki annesinden izin isteyerek defteri sahibine 

götürmenin gerekli olduğuna karar verir. Ahmet'in annesi ise tanrıçayı simgeler. Baştan çıkarıcı 

kadın figürü olarak da Ahmet'in defteri o gün teslim etmesi gerekmediğini ileri sürer. Ertesi 

gün okulda da verebileceğini söyler. Annenin bu ısrarcı ve engelleyici tutumunu ilk eşik olarak 

görmek de mümkündür. Annesi Ahmet'e bağırıp çağırır ve oturup kendi ödevini yapmasını 

söyler. Hatta bir de dayak tehdidi ile Ahmet'i iyice zor durumda bırakır. Annesinin içeri 

girmesini fırsat bilen Ahmet defteri kaptığı gibi sokağa fırlar. Sınavlarla dolu uzun yolculuk 
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artık başlamıştır.  

 Ahmet koşa koşa arkadaşı Nimetzade'nin yaşadığı Poşte kasabasına doğru yola koyulur. 

Köy yollarını, bayırları, tepeleri, ağaçlık alanları aşar ve kasabaya varır. Ancak bir sorun vardır. 

Poşte'ye bağlı birçok mahalle vardır. Nimetzade'nin evini sorduğu herkes önce hangi mahallede 

oturduğunu söylemesi gerektiğini belirtir. Birkaç kişiden sorunun cevabını hiç alamaz. Sınıf 

arkadaşlarından birini gören Ahmet sorusunu ona yöneltir. Arkadaşı Nimetzade'nin evini tarif 

etmeye çalışır. Ahmet tekrar yollara düşer. Bir evin kapısının önünden geçerken gözü avluda 

asılı olan kahverengi bir pantolona takılır. Nimetzade'nin düştüğünde kirlenen pantolonu 

sanarak içeri girer. Arkadaşına seslenir ancak bir kedi miyavlaması haricinde cevap gelmez. 

Ardından yaşlı bir kadının pantolonu askıdan aldığını görür. Ama bu pantolon başkasına aittir. 

Ahmet yeniden yola düşer. Mavi kapılı bir evin önüne gelir. Bahçedeki kadınlar o evin 

Nimetzade'ye ait olduğunu ancak çocuğun babasıyla birlikte Ahmet'in köyü olan Koker'e 

gittiklerini söyler. Bunu duyan Ahmet koşarak kendi köyüne doğru yol alır. Aynı yollardan 

geçerek Koker'e ulaşır. Meydandan geçerken dedesiyle karşılaşır. Dedesi Ahmet'i zorlar. Onu 

sigara almaya yollar. Ahmet işinin olduğunu elindeki defteri arkadaşını bulup teslim etmesi 

gerektiğini söyler. Dedesi kızınca Ahmet sigara almaya gider. Bu sırada dede yanındaki yaşlı 

arkadaşıyla geçmişle ilgili bir sohbete girer. Seyirci bu noktada eski insanların terbiye ve 

yetiştirilme anlayışı ile ilgili bazı bilgiler edinir. Kahveden çıkan bir adam yaşlılarla konuşmaya 

başlar. Adamın inşaat işiyle uğraştığı, köylünün marangoz işlerini hallettiği anlaşılır. Özellikle 

de evler için dayanıklı ve şık kapılar yapmaktadır. Bu sırada Ahmet gelir. Sigaranın kalmadığını 

bu yüzden alamadığını dedesine söyleyince bir kez daha azar işitir. Kapı yapan marangoz hesap 

yapmak için Ahmet'in elindeki defterden bir yaprak koparıp kendisine vermesini ister. Ancak 

Ahmet, defterin arkadaşına ait olduğunu veremeyeceğini söyler. Ahmet elinden geleni yapar 

ama adam bir şekilde defteri alır ve kopardığı bir sayfa üzerinde hesap yapmaya başlar. Ahmet 

bu adamın Nimetzade'nin babası olabileceği fikrine kapılarak adamın peşine kapılır. Adam 

katıra atlayıp Poşte'ye doğru yola çıkar. Ahmet de peşinden gider. Evin avlusuna girdiklerinde 

o adamın Nimetzade'nin babası olmadığını anlayınca bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan 

Ahmet bu kez yaşlı bir adamın evinde Nimetzade'yi soruşturur. Yaşlı adam onu Nimetzade'nin 

evine kadar götüreceğini söyler. Birlikte yola koyulurlar. Yaşlı adam kırsaldan kente olan göç 

üzerinden toplumsal bir eleştiri yapar. İnsanların nankör olduğunu kendi yerini yurdunu bırakıp 

acımasız şehir hayatını seçtiklerinden yakınır. Yaşlı adam yorulmuştur. Sokaktaki bir çeşmede 

yüzünü yıkarken yerden kopardığı bir papatyayı Ahmet'e vererek onu defterin arasında 

saklamasını ister. Bu Campbell'e göre kahramanın aldığı küçük sihirli ödüllerden biridir. Hava 
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kararmıştır ve Ahmet adama biraz daha hızlı yürümesini söyler. Ama yaşlı adam artık 

iyice yorulmuştur. Nimetzade'nin evini tarif eder. Ahmet'e önden gidip eve ulaşmasını söyler. 

Ahmet adamın tarif ettiği eve gider ama gündüz gittiği yanlış evlerden biri olduğunu anlar. 

Artık umudu kalmamıştır. Bir an evvel eve geri dönmelidir. Rüzgar başlamıştır. Uzaklardan 

köpek sesleri gelmektedir. Ahmet korkmaya başlar. Yaşlı adam Campbell'in dışarıdan gelen 

kurtuluş aşamasında olduğu gibi Ahmet için bir yardımcıdır. Köpeklerden korkmamasını, 

arkasından gidene kadar bakacağını söyler. 

 Ahmet eve varmıştır. Evde babası radyoyu karıştırmaktadır. Annesi yemek 

hazırlamıştır. Oğlunu yemeğe çağırır ama Ahmet aç olmadığını söyler. Keyifsizdir, mutsuzdur. 

Ödevini bitirmesi lazımdır. Ahmet bu noktada yeniden doğar. Bütün gün uğraşmasına rağmen 

defteri teslim edememiştir ve bunun suçlusu olarak kendini görmektedir. O da iki dünyanın 

ustası olarak, arkadaşı Nimetzade'nin kurtarıcısı olarak oturup arkadaşının da ödevini deftere 

yapar. Böylece öğretmen Nimetzade'yi okuldan atmayacaktır.  

 Filmin son sahnesinde öğretmen sınıfa gelir. Ahmet son anda gelerek Nimetzade'ye 

defteri teslim eder. Hiçbir şeyden haberi olmayan öğretmen Nimetzade'nin defterini alır ve 

ödevi kontrol eder. Öğretmen Nimetzade'nin defterinin sayfalarına bakar, ödev yapılmıştır. 

Defterin ortasındaki kurumuş beyaz papatya görüldüğünde ise Nimetzade öğretmeninden 

kocaman bir aferin alır. Böylece Ahmet, arkadaşı Nimetzade'nin kendisi yüzünden okuldan 

atılma tehlikesinin atlatılmasıyla nihai ödülüne kavuşmuş olur.  

 Abbas Kiarostami, İran’ın ve dünyanın en önemli minimalist yönetmenlerinden biridir. 

Filmlerinde çocuk oyuncuları sıkça kullanan usta yönetmen yol filmi türünü de sevmektedir. 

“Kirazın Tadı” ve “Rüzgar Bizi Sürükleyecek” filmlerinde de yol filmi esintileri vardır. 

“Arkadaşımın Evi Nerede?” yanlışlıkla arkadaşının defterini eve götüren ve bunun 

pişmanlığıyla defteri arkadaşına ulaştırmanın sorumluluğunu taşıyan küçük Ahmet’in 

hikayesine odaklanır. Ahmet, ailesiyle birlikte bir köyde yaşamaktadır. Ahmet’in ailesiyle olan 

ilişkisi çoğu Orta Doğu ailesinde olduğu gibidir. Çocuk olduğu için fikirlerine ve isteklerine 

önem verilmez. Ekmek almak, öteberiyi getirip götürmek ve küçük kardeşinin salıncağını 

sallamak gibi küçük görevleri vardır. Bir de ailesi tarafından kendisinden okula gidip ödevlerini 

yapması beklenir. Orta Doğu gibi yaşam koşullarının Batı’ya göre daha zor olduğu 

coğrafyalarda sorumluluk duygusu çocuklara daha erken yaşlarda aşılanır. Bu zaman zaman bir 

zaruret haline gelir. Arkadaşının defterini ona geri teslim etmesi gerektiğini büyüklerine bir 

türlü anlatamayan Ahmet, ahlaklı bir davranış sergileyerek arkadaşının evini bulmak için yola 

çıktığında bir kahramana dönüşmüş olur.  
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 Filmin geçtiği gibi kırsal bölgelerde zaman şehirdekine oranla daha yavaş akar. 

Filmlerinde uzun planlar kullanmayı seven Kiarostami bu filmde de kırsalın kendine has olan 

ağır zaman duygusunu bu teknikle seyirciye aktarmayı tercih eder. Ahmet’in kadrajın bir 

tarafından diğer tarafa uzun bir yolu (genelde diagonal bir yol) geçerek gitmesini, hiç kesme 

yapmadan, zamansal olarak gerçek zamanla eşdeğer olarak göstermesi seyircide Ahmet’in 

yolculuğuna eşlik ediyormuş gibi bir his yaratır. Bunu film boyunca birkaç kez kullanan 

yönetmen bu anlarda seyircinin filmin önceki sahnelerini daha iyi özümsemesini de sağlamış 

olur. Yönetmen ayrıca profesyonel oyuncularla çalışmayı tercih etmez. Bu filmdeki oyuncular 

da amatör oyunculardır. Amatör oyuncularla çalışmasına rağmen sağlam bir oyuncu yönetimi 

sergileyen Abbas Kiarostami bu konudaki başarısını neredeyse tüm filmlerinde sergilemiştir. 

Amatör oyuncuların sahiciliği diğer filmlerinde olduğu gibi “Arkadaşımın Evi Nerede?”de 

sağlanmıştır.   

 Kiarostami bu filmde kadraj dışından gelen seslerin de yardımıyla seyircinin bilincinde 

hikayeye yardımcı olacak tamamlayıcı unsurları kullanır. Daniel Frampton’un filmlerin 

düşündüğünü söylediği teorisine oldukça iyi bir örnek teşkil eden film aynı zamanda seyirciyi 

görünenin arkasında olanları da tahayyül etmeye zorlar. Genelde Ahmet’in bakıç açısıyla akan 

filmi okumak için seyircinin olan biteni tümüyle kavraması gerekir. Coğrafi şartlar, bölge 

halkının düşünüş şekli ve yaşam tarzı filmin verdiği alt mesajlarla sorunsuz bir şekilde 

algılanabilmektedir. Köyün çoğu evinin kapı ve pencerelerini yapmış yaşlı marangoz ile para 

odaklı genç marangozun karşılaştırılması filmin yan mesajlarından biri gibi gözükse de geçmiş 

ile şimdiyi karşılaştırması bakımından oldukça önemlidir. Yaşlı marangoz kapı ve pencerelerini 

yaptığı evlerin sahipleri üzerine birçok hikayeyi bilir. Genç marangoz ise daha hızlı para 

kazanmak için şehirden demir kapı sipariş etmeyi bile müşterilerine teklif edecek kadar 

mekanikleşmiş ve belki de ruhsuzlaşmıştır.  

 Ahmet’in arkadaşının evini bulmak için gezdiği sokaklarda bölge halkı ona arkadaşına 

ait olduklarını sandıkları çeşitli kapılar gösterir. Her bir kapı Ahmet için yeni bir dünyaya açılır. 

Kapıların arkasında farklı insanlar, farklı hayatlarla karşılaşır. Her kapıyı farklı bir eşik olarak 

okumak da mümkündür. Kimi kapılardan girer, kimi kapılar hiç açılmaz. Seyirci her kapının 

arkasında Ahmet’in arkadaşının çıkacağını sansa da yanılır. Ahmet’in yaşadığı minik hayal 

kırıklıklarını seyirci de hisseder. Seyirci Ahmet’in yaptığı bu bilinmeyen yolculukta bir nevi 

yol arkadaşı gibidir. Ahmet’in yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen umudunu yitirmemesi 

seyircinin de dikkatini ve heyecanını hep canlı tutar.  

 Küçük yaşlarda okulda okuyan bir öğrenci için ev ödevi okuldaki öğretmenin 
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otoritesinin ev ortamında da devam etmesini simgeler. Okuldan eve gelen öğrenci ertesi 

gün okula gidene dek o ödevi bitirmekle yükümlüdür. Seyirci bu ruh halini çocukluğundan 

bildiği için Ahmet’in yüklendiği sorumluluğun ne demek olduğunu iyi hisseder. Neredeyse tüm 

seyirciler rahatlıkla Ahmet’le özdeşleşirler. Hatta, seyircinin içindeki çocuk Ahmet’in görevini 

başarıyla gerçekleştirmesini canı gönülden ister.  

 Ahmet büyüklerle çok iyi bir şekilde iletişime geçemez. Bu yüzden özellikle de bazı 

karakterlerle konuşurken söylediklerini birkaç kez tekrar eder. İki kuşak arasındaki iletişim ve 

anlayış eksikliğinin altını çizen bu durum film boyunca sık sık seyircinin karşısına çıkar.  

 

Sonuç 

 Araştırmada Joseph Campbell'ın dünya literatürüne geçen önemli çalışması olan 

"Kahramanın Sonsuz Yolculuğu" incelenerek, "Arkadaşımın Evi Nerede?" filminde 

kahramanın değişimini ele alan yönleri odak alınmıştır.  

 Yol filmleri kalıplara sığmaz. Anlatım daha özgürlükçü ve deneysel olabilmektedir. 

Ancak yine de hikâye anlatma biçimi evrensel olduğundan dolayı yol filmleri de bazı formülleri 

kullanmışlardır. Joseph Campbell’ın kahramanın sonsuz yolculuğu modeli de bunlardan biridir. 

İran sineması dendiğinde akla ilk gelen isimlerden olan Abbas Kiarostami’nin önemli 

filmlerinden sayılan "Arkadaşımın Evi Nerede?" Campbell'ın modelini başarıyla 

yansıtmaktadır. Filmin baş kahramanı Ahmet, Campbell’ın modelindeki neredeyse tüm 

aşamaları yaşamıştır. Sorumluluk sahibi olmak, güzel ahlak, hümanizm gibi erdemlerin 

doğrultusunda mesajlar iletmeyi başaran film bu özellikleri sayesinde de aynı zamanda 

evrenseldir.  
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ÖZET 

 

Müzik yeteneği varoluş esasları içerisinde her insanda olmayan özel bir donanımdır. Bu 

yeteneğe sahip olanlarda ise müziksel algı, duyuş, çalma ve söyleme becerileri sonradan 

geliştirilebilmekle beraber büyük bir bölümü doğuştan/genetik olarak var olmakta ve bu 

yetenek seviyesi de kişiye göre değişebilmektedir. Ancak bu seviyeyi yükseltmede bir takım 

önlemler ya da uygulamalar hayati öneme sahiptir. Bunların başında ise küçük yaşlarda, erken 

dönem de diyebileceğimiz müzik eğitimine başlamak gelir. Ülkemiz koşulları içerisinde müzik 

eğitiminin erken dönem eğitim ortam ve kurumlarına baktığımızda bazı devlet 

konservatuarlarının ilkokul, ortaokul ve lise bölümleri bulunmakla birlikte sayıları oldukça 

yetersizdir. Bunun yanı sıra 1980’li yılların sonlarına doğru açılan Anadolu Güzel Sanatlar 

Liselerinin müzik bölümleri önemli bir ihtiyacın giderilmesi anlamını taşır. Bununla birlikte 

örgün eğitim sisteminin bütünü içerisinde çok küçük bir alanı kapsar.  

 

Bir toplumun gelişmişlik düzeyinde kültür sanat yaşamının nitelik ve niceliği çok 

önemli bir göstergedir. O halde yapılması gereken toplumumun kültür sanat yaşamının önemli 

bir kısmını oluşturan müziğin potansiyelini artırmak için örgün eğitim sistemi içerisinde müzik 

eğitiminin niteliğini artırmaktır ve güdülemesini sağlamaktır. Burada da sistem içerisinde 

bakanlıktan okul müdür yardımcılarına kadar tüm kademe yöneticilerin, velilerin ve hepsinden 

önemlisi müzik öğretmenlerinin tutumları belirleyici olmakla birlikte yine işin çok önemli bir 

kısmı öğretmene düşmektedir.  

 

Bir okul, yönetici, veli ve fiziki şartlar açısından ne kadar yüksek ve önemli niteliklere 

sahip olursa olsun sonuçta belirleyici olan öğretmenin niteliği ve gayretidir. Tabi ki meslekte 

geçirilen zaman içerisinde öğretmenin edindiği tecrübe, onun aslında eğitiminin devam ettiği 

anlamına gelir ve süresi önemlidir. Gelecek nesillerin niteliğinin nasıl olabileceği noktasında 

en büyük paya sahip olan öğretmenlerin bu görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerinde 

geriye kalan tek ve en önemli husus işte burada çok büyük önem kazanır ki o da gönüllülük 

esasıdır.  
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Toplumların geleceğini belirlemede özel bir yere sahip olan öğretmenlik mesleği 

içersinde müzik öğretmenliği özel yetenek gerektiren bir alan olduğu için öğretmeni de özel 

kılmaktadır. O halde kendisinin ve alanının özel olduğu bilinciyle mesleğine yaklaşması 

gereken müzik öğretmeni bilgi-disiplin-tecrübe gibi mesleğin önemli bileşenlerinin çatısına 

özveriyi yerleştirmelidir. Bu bilinçle hareket ve gayret ettiği sürece sadece tüm kademe 

yöneticilerin ve velilerin gözünde yükselmekle kalmayıp müziğin ve müzik öğretmenliğinin 

onurunu da yükseltecektir. Bu da zincirleme reaksiyon olarak top yekün bütün bir milletin 

geleceğini pozitif yönde etkileyen kazanım ve dönüşümü beraberinde getirecektir.        

 

Müzik Öğretmeninde Tutum, Nitelik ve Özveri  

Müzik, seslerin, seslerin ve sözlerin bir amaç doğrultusunda estetik biçimde bir araya 

getirilmesiyle oluşan duyuşsal sanattır. Bunu yapabilenler ise özel bir yeteneğe sahip 

bireylerdir. Şüphesiz müzik sanatını özel yapan ise bunu yapabilme yeteneğinin her bireyde 

olmamasıdır. Ancak seslerin frekans farklarını duyamasa bile belirli düzeyde ritim duygusuna 

sahip olan hemen herkesin sınırlı da olsa müzik yapabilmesi mümkündür. Bunlar gerek bir 

takım basit ritim çalgıları ya da basit bir şekilde ezgi üretebilen çalgılarla yapılabilmektedir. 

Burada önemli olan istek ve dikkattir. Tüm bunları göz önüne aldığımızda örgün eğitim 

kurumlarında sürdürülen müzik derslerinde öğrencilerin çok istisnai durumda olanların 

haricinde önemli çoğunluğuyla müziksel çalma işlemi gerçekleşebilmektedir. Buraya kadar 

olan kısım öğrenciyi ilgilendirmekte olup işin bundan sonraki kısmında ve en önemli görev 

müzik öğretmenine düşmektedir. Unutulmamalıdır ki müzik dersini sağlıklı bir şekilde 

yapabilmek için uygun bir derslik ya da müzik atölyesine ihtiyaç vardır. Ancak bu vazgeçilemez 

bir ön koşul değildir. Öğretmen özverisi ve gayretiyle çok önemli sonuçlar elde edebileceği gibi 

gerek veli gerekse tüm kademe yöneticiler nezdinde dersin ve mesleğin itibarının artmasında 

büyük kazanç elde etmiş olacaktır. Neredeyse her müzik öğretmeni tarafından şikâyet konusu 

olan; veli ve yöneticilerin müzik dersini ciddiye almama gibi olumsuz tutumları da bu sayede 

elde edilen sonuçlara paralel olarak giderek olumluya dönecektir.  

Veli ve yöneticilerin gözünde şarkı söyleme her öğrencide kendiliğinden varmış gibi 

görülüp sanki müzik öğretmeninin çabası olmadan da yapılabilecek bir iş gibi düşünülmektedir. 

Burada da ne yazık ki öğretmenin çabası fazla göze görünmemektedir. Müzik derslerinde şarkı 

söyleme önemli bir bölümü kapsar ancak veli ve yöneticilerin gözünde bir fark oluşturabilmek, 

toplumun kültür sanat hayatına müzik alanında önemli katkılar yapabilmek için bunun ötesinde 

bir şeyler yapmak gerekir.  İşte burada nota öğretimi ve beraberinde çalgı öğretimi yapılması 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 326 

gerekenlerin başında gelir. Buda yine müzik öğretmeninin niteliği ve yeterli öz veriyi 

göstermesiyle mümkündür. Bu özverinin sergilenmesinde müzik dersinin önemli parçası olan, 

ancak çoğu yönetici ve veli açısından ne yazık ki sıradan bir durummuş gibi algılanan şarkı 

söylemenin ötesine geçilerek mesleğe ve öğrenciye nitelik ve değer katacak etkinliklere 

girilmelidir. Bunların başında da nota ve çalgı öğretimi gelmektedir. Bunlar uygulamada her ne 

kadar yapılıyor olsa da oranı oldukça düşüktür. Şarkı öğretmeye oranla nota ve çalgı öğretimi 

öğretmenlere daha zahmetli geldiği için derslerde oranı oldukça düşüktür. Ancak 

unutulmamalıdır ki fark yaratacak olan da budur.   

Bir müzik öğretmeni müzik yeteneğinin kendisine verilmiş özel bir durum olduğu 

bilinciyle hareket ederek ve müziği öğreterek gelecek nesilleri bu sanatın ince dokunuşuyla 

şekillendirmede önemli bir araç olduğuna yürekten inanmalıdır. Ancak bunun için bilgi, tecrübe 

ve disiplinin yarında özveri şarttır. “Müzik öğretmenliği dersi özel alan bilgisi derslerindendir. 

Özel alan o alana ait bilgiler demektir. Bir mühendisin mühendislik, bir doktorun tıp, bir 

avukatın hukuk bilgisi o mesleğin alan bilgisidir (Küçükahmet, 1993; 179). Örgün eğitim 

sistemi içerinde müzik dersleriyle ilgili farklı ve önemli durumlardan biri ise özellikle devlet 

okullarında müzik derslerinin genellikle sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmesidir. Bu 

bağlamda sınıf öğretmenleri de çok önemli bir sorumluluğu üstlenmiş olup, müzik eğitiminde 

bu öğretmeninin durumu ve donanımı da ayrı bir önem taşımaktadır. “Sınıf öğretmeninin müzik 

öğretimi ile ilgili alan bilgisine ulaşmasında şu iki husus oldukça önemlidir: 

• Müzik eğitimi ile ilgili bilgi ve becerileri en uygun yöntemlerle öğrencilerine öğretme 

tekniklerini öğretme ve bu konuda bu konuda beceri sahibi yapabilme 

• Müzik öğretimi ile ilgili araç-gereç teknolojisini en uygulanabilir yöntemlerle 

kullanabilme becerisini kazandırabilme” (Özgül, 2001; 4). 

       O halde bu aşamada özellikle nota ve paralelinde çalgı öğretimine yakından bakmada 

yarar vardır.  

         

Nota Öğretimi ve Önemi 

Dilin teorisini öğrenebilmenin ilk ve en önemli koşulu onun alfabesini öğrenebilmektir. 

Harfler nasıl kelimeleri oluşturursa, kelimeler nasıl cümleleri oluşturursa ve cümlelerde nasıl 

büyük metinleri oluşturuyorsa müzik dilinin alfabesi olan notalar da aynı zincirleme 

reaksiyonla müzik yapıtlarını oluşturur. Kısacası dil için alfabe ne ise müzik için nota o derece 

öneme sahiptir. Nota her ne kadar müzik yapabilme ya da çalgı çalabilmenin ön koşulu olmasa 

da en geçerli, kalıcı ve doğru yoldur. Birbirlerine oranla süreleri bakımından ritmik değerlere 
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sahip notalar ton ya da perde yerleri açısından da kolay anlaşılabilen bir yapıya sahiptir. 

Öyle ki eğitimine ne kadar erken yaşta başlanırsa sonucu da o denli verimli olur. O halde müzik 

eserlerini teorik bir bütün içerisinde öğrenebilmek, şarkı söylemek ve daha önemlisi çalgı 

çalabilmek için çok büyük öneme sahip olan nota eğitimi örgün eğitim sistemi içerisindeki 

müzik dersinin en önemli koşuludur. Notalar, özellikle de sınıf içerisinde gerek şarkı söyleme 

gerekse çalgı çalma gibi toplu müzik icrasında bağlı kalınması gereken ortak kaynak olma 

özelliğine sahiptir.  

 

Müzik yeteneği her öğrencide farklı düzeylerde olsa da sınırlı yeteneğe sahip öğrencilerde 

bile notaların ritmik değerlerine sadık kalmak üzere ezberle belirli bir düzeye kadar bazı 

çalgılarda ezgiler çalınabilmektedir. Kimi öğrenciler bu yolla çok sayıda eser çalabilme özelliği 

gösterebilmekle birlikte yeteneği sınırlı öğrenciler çalabildikleri basit birkaç eserle bile mutlu 

olabilmektedirler. İşte bu noktada bunu sağlayan nota eğitimidir. Bu durumda müzik 

öğretmenin özverili biçimde nota eğitiminde ısrar etmesi gerekmektedir. Bunun en büyük yararı 

ise okul yöneticilerinin ve velilerin dikkatini çekerek, öğrenicinin bireysel ve sosyal yönünün 

gelişmesinde müzik dersinin katkısının farkına varmaları olacaktır. Özellikle de öğrencilerin 

çalgılarla toplu icra yapmaları müzik dersinin öneminin ve gerekliliğinin farkına varılmasını 

sağlayacaktır. Tabi ki müzik öğretmenin de. Ancak öğretmenin bu sonuca ulaşabilmesi için 

belki de en büyük özveriyi nota eğitimi konusunda göstermesi gerekecektir.   

 

Dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan biri de nota eğitiminin daha etkili ve kalıcı 

olabilmesi için öğretmenin tahtaya yazdığı ya da dersin konusu olan notaları öğrencinin müzik 

defterine yazmasıdır. Bunun en büyük yararı öğrencinin dizek üzerindeki çizgi ve aralıklara 

notaları doğru yerleştirmeye yönlendirilmesiyle öğrenme oranının artırılmasıdır. Ayrıca nota 

eğitiminin tahtaya yazılarak yapılması, her bir notanın ya da tartımın parmakla ya da çubukla 

gösterilmesi öğrencinin takibi ve dolayısıyla öğrenmesi açısından önemlidir. Öğretmenin 

dikkatli kontrolü ile notaların defterlere aktarılması ve bu notları evde tekrar etmeleri hatta bir 

sonraki derse ödev verilmesi konunun kavranmasına büyük katkı sağlayacaktır.  

 

Çalgı Çalma Oranını Artırmak 

Çalgı müziksel ifadede, kişinin müzikle olan ilişkisini göstermede, söylemeye eşlik etmede, 

müzik sunumunu güçlendirmede ve zenginleştirmede en belirleyici araç ve kaynaktır. Çeşitli 

düzeylerde şarkı söyleyebilme yeteneği doğal olarak neredeye herkesin sahip olduğu durumdur. 

Buna karşılık çalgı çalabilme ise belirli düzeyde yetenek ve çaba gerektiren, kişiyi değerli ve 
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özel kılan hatta fark yaratan bir durumdur. Özelliklede küçük yaşlarda başlandığında 

kişinin müziksel gelişimin yanında sosyal ve kültürel gelişimine de değer katan bir kazanımdır. 

İşte burada söz konusu olan küçük yaşlarda başlama durumunun örgün eğitim sisteminin icra 

edildiği çağlara denk düşmesi okullardaki müzik dersinin ve öğretmenin önemini bir kez daha 

ortaya koymaktadır. Müzik dersi müfredat içerisinde çalgı zorunluluğu olmasa bile öğretmenin 

öz verili biçimde bu konuya yaklaşması büyük önem arz etmektedir. Ancak bu fedakârlığın 

gerçekleşebilmesinde öğretmenin niteliği de önem kazanmaktadır. Burada da öğretmenin 

müzik eğitimi sürecindeki aldığı çalgı eğitiminin ne düzeyde gerçekleştiği belirleyicidir. Bu 

döngü öğretmenin özellikle lisans düzeyi eğitimin önemini de ortaya çıkarmaktadır.  

 

“Şaktanlı’nın yaptığı araştırmada ilkokul müzik eğitimi derslerinin müziksel çalma 

becerisini geliştirmesine ne derece katkı sağladığına ilişkin araştırmasının sonuçlarına göre bu 

oranın yüzde elli altı olarak gerçekleştiğini belirtmektedir”(Şaktanlı, 2002; 42). Bu oranın daha 

da yükseltilmesi yine öğretmenin öz verisine bağlıdır. Hangi alanda olursa olsun öğrenmenin 

gerçekleşmesi için çeşitli şartların oluşması gerekir. ”Bir öğrenme durumunda öğrenen, 

öğrenme stratejisi, öğrenme malzemesi, öğreten ve öğrenme ortamı olmak üzere beş öğe 

bulunur”(Bacanlı, 2003;151). Bunlar içerisinde gerek teori (notasayon) gerekse pratik 

uygulamalar açısından öğrenme malzemesi olarak çalgı özel bir yere sahiptir. Hatta denilebilir 

ki çalgı, müziği öğrenmenin kalıcı bir boyut kazanmasını sağlayan ve fark yaratan en etkili 

araçtır. 

  

Son yıllarda kitle iletişim ve sosyal medya araçlarının gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla 

öğrenciler müziğe müzik öğretmeninin dışında da ulaşabilmekte ve takip edebilmektedirler. 

Ancak burada öğrencinin doğru kaynaktan beslenmesi son derece önemli hale gelmektedir. 

Öyle ki öğretmenin öğrettiği eserle öğrencinin kendi tercihleri doğrultusunda sosyal medyadan 

öğrendiği eser arasında belirgin fark olabilmektedir. Dönem, tür, yöre, teknik vb. bakımdan 

doğru örneklerin öğretimde kullanılması eğitim kalitesini artıracağı gibi müziğin geleceğinin 

garanti altına alınması açısından oldukça önemli olup bu durum müzikte beğeni eğitiminin 

önemini de ortaya çıkarmaktadır.  

Günümüzde öğrenciler müzik eserleri ya da sanatçıları takip etmek için sosyal medya 

araçları içerisinde Youtube başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan yaralanabilmektedirler. 

Ancak bu öğrencilerin seçme-beğenme tercihlerine bakıldığında kötü örnekleri tercih 

ettiklerine sıkça rastlanmaktadır. Bu durumda öğrencilerin öğretmen tarafından doğru 
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kaynaklara, kişilere ya da sanatçılara yönlendirilmesi önemli bir ayrıntıdır. Aksi takdirde 

kötü örnekler öğrencileri görsel ya da ses kalitesi (sound) yönünden etkileyebilecek ama yanlış 

icralarla kulaklarının dolmasına sebep olabilmektedir. Bu da öğretimde çelişki yaratacaktır. O 

halde müzik öğretmeni öğretimi besleyecek kaynaklardan olan örnek eser dinletme konusunda 

gerekli hassasiyeti göstererek konunun daha sağlıklı kavranmasını sağlamalıdır. Burada şuna 

dikkat etmek gerekir: Sosyal medyanın ve popüler kültürün olumsuz etkilerini en aza indirmek 

için onu kötüleme yolundan kaçınılmalı, mantıklı bir şekilde nedenleri öğrenciye izah 

edilmelidir. Aksi takdirde öğrenci kendi tercihlerinin küçümsendiği izlenimine kapılıp rencide 

olabilir ki bu, öğrenciyle kurulmuş bağı zedeleyebilir. Tekrar güvenini kazanmak zorlaşabilir 

ya da imkânsızlaşabilir.  

Son yıllarda yine teknoloji ve sosyal medya imkânlarının birleşmesiyle ortaya çıkan, 

artan bir oranda talep gören ve “Karaoke” olarak bilinen ezgi üzerine şarkı söyleme alışkanlığı 

müzik öğretmenlerince de kullanılmaya başlamıştır. Öğrencilerin derslerinde oldukça severek 

ve isteyerek buna rağbet göstermesi müzik dersinin önemli bir kısmını kapsaması nedeniyle 

nota ve çalgı öğretimini olumsuz etkilemektedir. Aslında bir anlamda bu müzik öğretmeninin 

işin kolayına kaçmasıdır. Bu Karaoke imkânı tamamen dışlanamaz ama derslerin önemli bir 

kısmının da kapsamamalıdır. Müzik öğretmenlerinin bu dengeyi korumada azami dikkat 

etmeleri gerekir. Bu aynı zamanda öğretmende mesleki körelmeye de sebep olacaktır.  

 

Müzik Öğretmenini ve Derslerini Doğrudan ve Dolaylı Olarak Etkileyen Faktörler 

Öğrenmeyi olumlu yönde etkileyen diğer bir ifade ile öğrenmeyi kolaylaştıran veya 

zorlaştıran, yani öğrenmeye yardım eden ya da engelleyen etkenler vardır. Bunlar öğrenenle, 

öğrenme yöntemleriyle, öğretilecek malzemenin türü ve öğrenme ortamıyla ilgili etkenlerdir 

(Kılıç, 2003; 153). Müzik dersleri her ne kadar öğrenci-öğretmen ilişkisi içerisinde yapılsa da 

bir takım iç ve dış etkenler öğretimi ve öğretmenin performansını etkilemektedir. Bunlar müzik 

derslerinin yapılacağı yer ve donanım gibi iç etkenler olmakla birlikte velilerin tutumları, okul 

yöneticilerinin tutumları, il-ilçe ve daha yukarısı yönetici tutumları ve politikaları gibi dış 

etkenler öğretimi ve öğretmen performansını doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla bu 

etkenlerle ilgili tespitlere ve tutumlarına değinerek öneri ve çözüm odaklı yaklaşımda yarar 

vardır.     
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İç Etkenler 

Bir müzik dersinin sağlıklı ve verimli biçimde yapılabilmesi için gereken maddi 

şartların başında tam donanımlı bir müzik atölyesi gelmektedir. Özellikle yukarıda 

bahsettiğimiz nota ve çalgı eğitiminin yapılabilmesi için ses yalıtımlı, gerekli malzemenin ve 

donanımın olduğu fiziki bir ortama ihtiyaç vardır. Müzik dersinin malzemesi ve kaynağı ses 

olduğu için rahat bir şekilde şarkı söylenebilecek, çalgı çalınabilecek basgitar, bateri gibi 

yüksek sesli çalgıların oluşturduğu hatta yer yer ses sisteminin kullanılabileceği bir müzik 

atölyesine ihtiyaç vardır. Bu atölyenin yeri diğer sınıfları rahatsız etmeyecek bir bölümde ya da 

katta olmalıdır. Yaptığı koro çalışması ya da çalgı icraları sırasında bir öğretmenin yüksek ses 

şikâyetiyle uyarılması motivasyonunu ve derslerin sağlıklı biçimde yapılmasını olumsuz 

etkileyecektir.  

Bir diğer etken ise müzik öğretmeninin derslerinde kullanacağı çalgı aletlerinin hazır 

bulunmasıdır. Blok flüt ve melodika gibi çalgıları öğrencilerin çoğunluğu temin edebilmekte 

fakat daha maliyetli çalgılar okul yönetimi tarafından temin edilmesi gerekmektedir. 

Mümkünse ülkemizde sık kullanılan çalgılar hazır bulundurulmalıdır. Tabi ki öğretmenin 

bunları kullanabilmesi de kendi niteliği ve meslekteki yeterliliği açısından önemlidir.  

Dış Etkenler ve Tutumlar 

Öğretmenlik mesleğinin neredeyse tümünde dış etkenler olarak altta bahsedeceğimiz ve 

alanlara göre olumlu ya da olumsuz yönde değişen etkenler yine öğretimi dolaylı ama önemli 

oranlarda etkilemektedir. Değişimin sebebi ise alan farklılıklarıdır. Kısaca bahsetmek gerekirse 

okul yöneticileri ve özel okullar başta olmak üzere veli tutum ve davranışları alana göre 

değişebilmektedir. Bunun ön önemli sebebi ise ülkemiz şartlarında öğrencinin geleceğini 

belirlemede etkili olan ve seviye belirleme sınavlarında soru olarak karşılarına çıkan 

matematik, fen, Türkçe, sosyal vb. derslerle müzik gibi sosyal ve sanatsal derslerin 

kıyaslanması ve ona göre muamele görmesidir. Bu etkenler ve tutumları aşağıda katmanları ile 

ele alınmıştır. 

Okul Müdürü, Müdür Yardımcıları vb. Yöneticilerin Müzik Dersine Karşı Tutumları  

Özel okullar başta olmak üzere tüm okulların yöneticileri müzik dersini sadece özel 

günlerde, belirli gün ve haftalarda etkinlik ortaya koyan bir ders olarak görmektedirler. Bu 

etkinliklerin önemini, reklam değerini bilmelerine rağmen müzik dersinin, sağlıklı, bireysel ve 

toplumsal yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir araç olduğunun yeterince farkında 
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olamamaktadırlar. Dolayısıyla sadece etkinliklerde ortaya çıkmaları okul yönetimleri 

tarafından yeterli görülmekte olup eğitim-öğretim ayağının bireyin ve toplumun geleceğini 

doğrudan belirlemede ne derece etkili olduğunun ne yazık ki farkında değildirler. Kimi 

yöneticiler bunun farkında olsa da ne yazık ki işin gösteri kısmından nemalanmaktadırlar.  Bir 

başka durum ise; özellikle sekizinci ve on ikinci sınıfların sıvan yılı olduğu için müzik, beden 

eğitimi, görsel sanatlar vb. dersler sadece kâğıt üzerinde kalıp bu derslerin saatinde öğrencilere 

test çözdürme adet haline gelmiştir. Tüm bunlar öğrencide müzik vb. derslerin gereksiz olduğu 

izlenimini güçlendirmektedir.  

Özel okullar başta olmak üzere velilerin büyük bir çoğunluğu her halükarda müzik 

dersinden yüz tam puan verilmesi gerektiği inancına sahiptirler. Hatta buna birçok okul 

yöneticisi de veliyi memnun etmek, dolayısıyla müşterisini kaybetmemek için müzik 

öğretmenine baskı yapabilmektedir. Daha da ötesi öğretmen sisteme öğrencinin hak ettiği 

düşük notu girse bile sisteme müdahale edebilme imtiyazına sahip olan yöneticiler (müdür, 

müdür yrd.) öğretmenin iradesini dışında öğrencinin notunu yükseltebilmektedirler. Bu da 

velinin ve öğrencinin gözünde müzik öğretmeninin konumunu ve ağırlığını zayıflatmaktadır. 

Diğer bir zararı ise öğretmenin düşürüldüğü durumdan dolayı çalışma azminin zayıflamasına 

sebep olmaktadır. Elbette ki bu durumda öğrencinin gözünde güçlü öğretmen imajı zedelenmiş 

olur.   

 

İl, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Tutumları 

İl, ilçe milli eğitim yöneticileri genellikle okul müdürlüğü ya da müdür yardımcılığı gibi 

görevlerden terfi etikleri için eski görevlerindeki gibi müzik dersine karşı olumsuz tutumlarını 

bu kadrolarda da sürdürebilmektedirler. Okullarda rutin olarak yapılan müfettiş 

denetlemelerinde genellikle kariyer sınavlarını besleyen Fen, Matematik, Türkçe vb. derslere 

yoğunlaşıldığı görülmekte, önemsenmeyen müzik dersleri denetim dışında bırakılabilmektedir.   

Zaten herhangi bir okuldan da müzik dersinin hakkıyla ya da gerektiği gibi yapılmadığına dair 

il, ilçe milli eğitim müdürlüklerine veliler ya da bir başkası tarafından şikâyette bulunulduğu 

da pek görülmemiştir.    

 Milli Eğitim Bakanlığının Tutumu 

Bu gün ülkemizde liselere ve üniversitelere girebilmek için milli eğitim bakanlığı 

tarafından sekizinci ve on ikinci sınıfların sonunda yapılan seviye belirleme, ölçme ve 
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değerlendirme sınavları belirleyicidir. Bu sınavlarda her hangi bir müzik sorusu 

bulunmaması sebebiyle müzik derslerinin geleceği belirlemede ya da kariyer planlamada 

gereksiz görülmesine sebep olabilmektedir. Bu sınavlarda az sayıda da olsa müzikle ilgili 

sorular çıkması dersin imajını önemli ölçüde artıracak beklide kaderini değiştirecektir. 

Dolayısıyla gerek aileler gerekse bu ailelerin yönlendirdiği çocukları olan öğrenciler liselere ya 

da üniversiteye giriş sınavlarında müzikle ilgili sorularla karşılaşmadıkları için müzik dersini 

çok gerekli görmemektedirler. Bu konuya milli eğitim bakanlığı penceresinden baktığımızda; 

bünyesindeki örgün eğitim sistemindeki ortaokul ve liselerin bazı kategorilerinde müzik dersi 

ya da öğretmeni bulunmadığı için yapılan bu sınavlarda müzik dersini genel yetenek kapsamına 

alamamaktadır. Durum böyle olunca da özellikle okul yöneticilerin müzik dersine karşı olan 

tutumları müzik öğretmenlerinin motivasyonunu ve özverili çalışma şevkini olumsuz 

etkilemektedir.   

Tüm bunlardan önemlisi müzik eğitiminin yaşam kalitesini artırmada ve topyekûn sanat 

anlayışını geliştirmede etkin bir rolü olduğu samimi biçimde bir eğitim ve devlet politikası 

olarak benimsemesi gerekmektedir.  

Velilerin Tutumları 

Her veli çocuğunun geleceğini önemsemekte ve iyi bir meslek sahibi olmasını 

istemektedir. Ancak bu istek ülkemizde ne yazık ki gelişmiş ülkelerdekinden biraz farklı olarak 

çabuk iş bulmaya ve kolay para kazanamaya odaklı bir istek olmaktadır. Elbette ki onların bu 

tutum ve kaygılarının oluşmasında ülkenin ekonomik durumunun yansıttığı gerçek, kaygılarını 

bir anlamda anlaşılabilir hale getirmekle birlikte bir takım yanlışları da gözler önüne 

sermektedir. Bunların başında sanatın önemli kollarından biri olan müziği tümüyle bir meslek 

olarak görmemeleri gelmektedir. Daha çok tıp ve bazı mühendislik alanları velilerin 

tercihlerinde ilk sıralarda yer almaktadır. Oysaki velilerin yeterli düzeyde bilgiye sahip 

olamamalarından dolayı, belki de müziğe karşı ön yargılı olmalarından dolayı müzik bölümü 

mezunlarının kazanması ve okuması zor olan birçok mesleğe bakarak iş alanının daha fazla 

olması gözden kaçmaktadır. Öyle ki müzik eğitimi alanların başta müzik öğretmenliği olmak 

üzere geniş sayılabilecek iş alanına sahiptirler. Bunlar içerisinde özel ders verebilme, bir müzik 

evi, müzik dershanesi ya da okulu açabilme, bir takım iş yerlerinde ticari müzik yapabilme, 

çalgı satış mağazası açabilme vb. ilk akla gelenlerdir.  Özellikle de gerek yetenekli olan gerekse 

eğitim sürecini iyi değerlendirmiş lisans düzeyi müzik mezunlarının çok güzel imkânlar 

yakaladıkları da bir gerçektir. Ancak ne yazık ki bir ülke gerçeği olarak kimi velilerin öteden 
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beri süre gelen müziğe karşı ön yargıları, müzik dersinin sağlayacağı katkıya ve işlevini 

yerine getirmesine engel olmaktadır. Tüm bunların yanında liselere ve üniversitelere giriş 

sınavlarında müzikle ilgili soru olmaması da kimi velilerin gözünde müzik derslerini önemsiz 

ve gereksiz hatta zaman kaybı olarak görmelerine sebep olmaktadır. Tabi ki sayıları az da olsa 

müziğin insan yaşamındaki yeri ve önemini anlayan, eğitim düzeyleri yüksek ailelerin 

olduğunu da unutmamak gerekir ki bunlar bu imkânlardan daha çok yararlanabilmek için çeşitli 

araştırmalarla ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri özel okulları tercih etmektedirler. 

Müzik dersinin veli tarafından gereksiz ve boş geçen bir ders olmadığını anlaması 

açısında derslerde not tutturulması çok önemlidir. Yukarıda belirttiğimiz gibi öğrencinin 

özellikle nota eğitimi sırasında defterine not tutması, nota okuma, şarkı söyleme ve varsa çalgı 

ödevi verilmesi velinin müzik dersinin boş geçen, gereksiz bir ders olmadığını anlamasına 

önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.  

 

SONUÇ 

Öğretme sanatı bir öğretmenin sahip olması gereken en önemli donanımdır. Bilgi, disiplin, 

tecrübe, hoşgörü, sabır ve hepsinden önemlisi “özveri” bu donanımın oluşmasında her biri göz 

ardı edilemez konumdadır. Konusunu dolu dolu anlatabilmesi için bilgi, düzeni sağlamada ve 

sürdürmede disiplin, nasıl yapacağı konusunda tecrübe, öğrenme yeteneği sınırlı olanlar için 

hoşgörü, anlama zorluğu çekenler için sabır ve normalin üzerinde bir başarı elde edebilmek için 

“özveri” bir öğretmende bulunması gereken donanımlardır. Konu özel yetenek ve dolayısıyla 

özel alan bilgisi gerektiren sanat eğitimi ve müzik olunca işin önemi daha da artmaktadır. 

Buraya kadar olan kısım öğretmenin doğrudan kendisiyle ilgilidir. Bir de öğretmenin bu işi 

sağlıklı yapabilmesi için iç ve dış etkenlerin öğretimi ve sonucu nasıl etkilediği durum söz 

konusudur. Müzik öğretmenliği mesleğinin Matematik, Fen, Türkçe, Sosyal vb. dersler 

karşısında gerek veli gerekse tüm kademe yöneticiler gözünde konumunu belirlemede nasıl bir 

yol izleyeceği en önemli belirleyicidir. Burada öğretmenin yapması gereken en önemli iş 

ülkemizde ne yazık ki sadece şarkı söylenen bir ders gibi algılanarak sıradanlaşmış anlayışın 

dışına çıkarak nota ve çalgı eğitimine gereken önemi göstermesidir. Şarkı öğretmeye oranla 

daha zahmetli olan ve öz veri gerektiren bu iş gerek müzik dersinin her kademe yönetici ve veli 

tarafından bakışını olumlu yönde etkilemesi açısından gerekse müziğin önemli 

kazanımlarından olan çalgı çalma özelliğine sahip olan bireylerin artmasıyla toplumun sanat 

anlayışının yüksek düzeylere çıkmasında büyük öneme sahiptir. Tüm bunların yapılabilmesi 
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için gerekli olan ise örgün eğitim sistemi içerisinde ne yazı ki fazla itibari ve ağırlığı 

olmayan müzik derslerinin bu olumsuzlukları aşabilmesi için öğretmenin sabırlı ve kararlı 

özverisi neticesinde gözle görülür fark yaratmasıdır. 

 

ÖNERİLER 

• Müziğin alfabesi ve müzik eğitiminin en önemli bölümü olan nota eğitimini ve 

okumaları derslerin kalıcı bölümleri haline getirmek. 

• Çalgı derslerini (Melodika, Blok Flüt, Bağlama, Piyano, Org, Gitar vb.) hemen her 

dersin kalıcı bölümleri haline getirmek 

• Özellikle çalgı eşliğinde etkinlikleri ya da direkt öğrencilerin çalgı icralarını her dönem 

sonunda ısrarla dönem sonu etkinliği olarak öğrenciyi onore edici ve diğer öğrencileri 

özendirici etkinlik haline getirme  

• Müzik dersinin sağlıklı ve verimli biçimde yapılabilmesi için okullarda yeterli 

donanıma sahip uygun müzik atölyelerinin oluşturulması gerekmektedir. 

• Velinin müzik dersine saygı duyması açısından derslerde not tutturulması çok 

önemlidir. Veli, çocuğunun defterini boş ya da basit karalamalarla görmesi durumunda 

bu derse saygılı olması beklenemez. 

• Çalma, söyleme ve şarkı sözü ezberleme gibi ev ödevleri verilmesi hatta çocuğun 

çalma-söyleme-yazma gibi okulda öğrendiklerini ya da verilen ödevleri ailesine 

sunması velinin müzik dersine saygısını artıracaktır. 
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METELOK DI EDEBIYATA GELÊRÎ YA KURDÎ DE DIGEL HIN 

NIMÛNEYÊN JI DEVERA SÎPAN  

Dr. Zafer Açar 

KURTE 

Metelok cureyeke Edebiyata Kurdî ya Gelêrî ye ku ew di nava kurdan de bi navên cuda 

û ji bo gelek cureyan hatiye bikaranîn. Ew dikarin hem wekî helbestkî hem jî wekî pexşanî bin 

ku ev herdu şêweyên wê jî curedar in. 

Di kurmancî de çi xebatên ferhengî bin çi jî lêkolîner bin levkirinek ser pênasekirina 

metelokan nehatiye kirin. Hinekan ew wekî biwêj an gotinên pêşiyan hinekan ew wekî mamik 

û hinekan jî ew wekî çîrok/çîroka kurt û yan jî cureyeke din dane nasîn.   

Di vê xebata xwe de piştî ku me peyva metelok û peyvên nêzwateyên wê di kurdî û çend 

zimanan de da ber hev, me hin nimûneyên metelokan û cureyên wekî wê (qewlik, beynok) 

pêşkeş kirin ku nimûneyên me ji Devera Sîpan hatine girtin.  

Divê em vê jî bêjin ku xebata me armanca terîf û tesnîfkirina metelokan nake lê dixwaze 

balê bikişîne ser heyîna vê cureyê û terîfên wê yên cuda. 

Peyvên Sereke: Metelok, Metele, Qewlik, Beynok, Edebiyata Kurdi ya Gelêri 

 

KÜRT HALK EDEBİYATINDA METELOK TÜRÜ VE SÜPHAN DAĞI 

YÖRESİNDEN BAZI METELOK ÖRNEKLERİ  

 

ÖZET 

Metelok Sözlü Kürt Edebiyatının bir türüdür ve Kürtler arasında farklı isimlerle ve farklı 

türler için kullanılır. Bu tür hem manzum hem de nesir şeklinde olabilir ve her iki şekil de kendi 

içinde çeşitli biçimlerde olabilir. 

Kürtçe/Kurmanci de ister sözlük çalışması olsun ister yazarlar arasında olsun 

metelokların tanımlanmasında bir tanım birliği yoktur. Kimisi onları deyim yada atasözü 

biçiminde, kimisi bilmece şeklinde kimisi de öykü/kısa öykü yada başka bir tür şeklinde 

tanımlamışlardır. 

Bu çalışmamızda metelok sözcüğünü ve bu sözcüğe yakın olan sözcükleri Kürtçede ve 

diğer birkaç dilde karşılaştırdıktan sonra, bu türden metelok veya ona yakın (Beynok, Qewlik) 

türlerinden örnekler sunduk ve örnekler için derlemelerimizi Süphan Dağı Yöresinden seçtik. 

Şunu da belirtmek gerekir ki bu çalışma metelok türünü tanımlama veya sınıflandırmayı 

değil, böyle bir türün varlığına ve farklı tanımlamalara dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Metelok, Metele, Qewlik, Beynok, Kürt Halk Edebiyatı 
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METELOK IN KURDISH FOLK LITERATURE AND SOME SAMPLES 

OF METELOK FROM MOUNT SUPHAN REGION   

 

ABSTRACT 

Metelok is a kind of oral Kurdish literature and is used by Kurds for different names and 

different species. This species can be in both verse and prose form, and both forms are separated 

into various species within themselves. 

In Kurdish/Kurmanci there is no definition association in the definition of meteloks 

whether they are dictionary studies or authors. Some have described them in the form of idioms 

or proverbs, some in the form of riddles and some in the form of stories/short stories or an 

others form. 

In this study, after comparing the word metelok and the words close to this word in 

kurdish and several other languages, we presented examples of this type and similar types like 

beynok, qewlik and selected our compilators for examples from Mount Suphan Region. 

It should be noted that this study aims not to identify or classify the metelok type, but to 

draw attention to the existence of such a type and different definitions. 

Keywords: Metelok, Metele, Beynok, Qewlik, Kurdish Folk Literature 

 

Destpêk 

Edebiyata Gelêrî ya Kurdî wekî ku pisporên qadê û lêkolînerên ser dixebitin heqê wê 

teslîm kirine, dewlemend e û heta niha gelek xebat ser hatine kirin çi berhevok bin û çi jî xebatên 

analîz û lêkolînê bin. Îja ji bo ku cure û celebên vê edebiyatê gelek in û li gorî deverên kurdî 

carna navên cuda jî bi kar tên, berhevkirin û analîzkirina van cureyan girîngtir dibe. Ev xebat jî 

dixwaze cureyeke ji vegêrana devkî yan jî vegotina gelêrî1 ‘metelok’an pêşkeş bike ji Devera 

Sîpanê Xelatê û bala lêkolînerên vê qadê bikişîne ser metelokan.     

Metelok, wekî têgeheke edebiyata devkî di folklora kurdî de berbelav e lê hêj levkirineke 

giştî tuneye çi di warê pênaseya wê çi jî di warê naverok û tesnîfa cureyên wê de. Ev peyv ji 

aliyê peyvên nêzdeng û nêzwate ve jî peyveke navdar e ku gelek caran tûşî navandinên çewt 

bûye. 

Di kurmancî de peyvên wekî; mat, mit, metel hene ku wateyên bêkarî, şaşbûn, rawestinê 

didin. Peyva mat di farisî de, yek; termeke lîstika kişik/satrancê ye, du; rengê sar û bêşewq, sê; 

 
1 Binêre: Necat Keskin, Folklor û Edebiyata Gelêrî, weş: Avesta, r. 150, 2019, Stembol. 
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şaş, heyran, heyirî ye2 ku di kurdî de jî bi vî awayî tê bikaranîn. Herwiha hevdenga vê 

peyvê peyveke fransî ye ku wateya rengê sar û bêşewq dide.3 Wekî wê, di îngilizî de jî peyva 

mat an jî matt bi wateya navborî û peyva matter jî digel wateyên xwe yên din wateyên wekî 

mijar û meseleyê li xwe digire. Dîsa, di îngilizî de, peyveke nêzdengê vê peyvê jî heye ku wekî 

mute tê zanîn û wateya neaxaftinê, bêdengbûnê heta bêzariyê de tê bikaranîn.4 Li aliyekî din 

peyva mit li devera Semsûrê berbelav e ku di wateya rawestînê de tê bikaranîn. Heçî metel e ew 

jî li herêma Serhedê berbelav e û di maneya sekinandin û rawestînê de tê bikaranîn herwiha di 

wateya şaşmanê de tê bikaranîn ku wekî cotepeyvekê bi peyva şaş re tê bikaranîn wekî şaş û 

metel.  

Eger em peyva ‘metelok’ê li ser morfemên ‘metel’ û ‘–ok’ê veqetînin; hingê koka peyvê 

wekî metel dimîne û paşgira ok jî -formeke wê ya din “-ik”- di kurdî de wateya biçûkkirin an jî 

şirînkirinê dide peyvê, herwiha ev paşgir wekî “-k” jî tê dawiya peyvan û wan dike navê hacet 

an eşyayekê wekî di peyvên zarok, mêrik, malik, xwelîdank û wd. de tê dîtin.  

Li aliyekî din; eger têkiliya ‘metel/metelok’ê bi ‘mesel/mesele’ya erebî re hebe, ew di 

gelek wateyan de tê bikaranîn. Di ferhengê de, mîna; gotin, gotinê pêşiyan, destan, çîrok, îbret, 

huccet, sifet hin wateyên vê peyvê ne.5 Ev peyv di hebeşî de wekî mesl, aramî wekî masla û 

îbranî wekî masal e ku piştre bi wateya muqayeseyê ketiye zimanê erebî6, dûre wekî; mesele, 

mîsal, pirjimara wê emsal, ketiye zimanên din ên wekî kurdî, tirkî, farisî. Di farisî de mesel di 

tirkî de peyva mesele, masal, mîsal û emsal tên bikaranîn ku di tirkî de mesele zêdetir wekî 

çîrokeke kurt an jî rûdanekê tê bikaranîn, masal jî ji bo çîrokên dirêj ên gelêrî tê bikaranîn. Heçî 

mîsal û emsal in ew jî di tirkiya osmanî de zêdetir dihatin bikaranîn ku îro hêj di tirkiyê de heye 

û di wateya teşbîhê de tê bikaranîn.  

Di kurdî de peyva mesele di zimanê gel de heye û di wateya çîrok an jî rûdaneke kurt de 

tê bikaranîn. Lê wekî metele jî ev peyv di eynî wateyê de tê bikaranîn û forma wê ya metelok jî 

di wateyeke nêzî wê de tê bikaranîn. 

Metelok gelo peyveke kurdî yan îranî yan jî aryayî ye, yan jî ew ji ‘metel/mesel/mesele’ya 

zimanên samî ye em pê nizanin lê em dikarin bêjin ew zexm girêdayî peyvên wekî metelman, 

matbûn, şaş û metel bûn/manê ye. Çimkî cureyên edebiyata gelêrî ji ber zarê xwe yê xweş, 

wateyên xwe yên bihêz, naverokên xwe yên dewlemend herdem guhdarên xwe şaş û metel 

 
2 Farsça- Türkçe Sözlük, haz: Mehmet Kanar, Say Yayınları, s. 1326, İstanbul, 2008.   
3http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.583f26e020cb87.58137696, 
30. 11. 2016 pêwendî hat kirin.  
4 Oxford Wordpower Dictionary, English-English- Turkish, Oxford University Press, 2012 
5 Arapça- Türkçe Lügat, haz: Arif Erkan, Yasin Yayınları, c. 2., s. 2075, İstanbul, 2004.  
6 Pınar Ünlüer,  Masalların Dînî Ve Ahlakî Değerler Açısından İncelenmesi (Billurköşk Masalları Örneği), Y.Lisans 

Tezi, Marmara Üniv. Sosyal Biimler Enstitüsü, 2013, İstanbul. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.583f26e020cb87.58137696
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hiştine. Heye ku têkiliya metelokê bi mat/mit û metelên kurdî re hebe lê ji bo vê zêdetir 

lêkolîn dixwazin, xweser jî lêkolînên sehayî. 

Çend Pênaseyên Cureya Metelokê ji hin Nivîskar û Berhemên Kurdî 

Di kurdî de metelok li gorî herêman/zaraveyan maneyên cuda li xwe girtine û bo nimûne 

di kurmancî de ji bo gelek çeşnên edebiyata devkî hatiye bikaranîn. Di kurmancî de digel navên 

wê yên deverî ew carna ji bo çîrokên kurt, carna ji bo derbî meselan, carna ji bo mamikan, carna 

jî ji bo beynok7 û qewlik8an hatiye bikaranîn. Herwiha ew bi şiklên xwe yên; metel, metele û 

mesele jî hatine bikaranîn. 

Metelok di Ferhenga Enstîtuya Kurdî de wekî; ‘mesel, çîroka folklorîk a kurt, gotina 

pêşiyan a kurt, qisse, anekdot, pêkenok, wecîze, kelama kubar’ hatiye pênasekirin.9 Di 

Ferhenga Îzolî de jî ev peyv wekî; gotinên pêşiyan û wecîze hatiye pênasekirin ku vê ferhengê 

peyva metel jî; wateya yekem wekî ‘mamik’, wateya duwem jî wekî ‘heyret’, ‘heyirî man’ bi 

kar aniye.10 Di van herdu ferhengan de jî ev peyv hem wekî metelok hem jî wekî methelok cî 

digire. Dîsa di ferhenga Kovara Kurmancî de metelok (methelok) wekî; qisse, gotina pêşiyan 

derbas dibe.11 

Di soranî de metelok wekî; “metell, hetelle, meyl, hellêne, çewçe” tê bikaranîn. Li devera 

Behdînan jî peyva metel bo metelên mezinan (pendê pêşînan) metelok jî bo metelên zarokan tê 

bikaranîn.12 

Di Ferhenga Etîmolojiyê de Ramazan Çeper peyvên metel û metelok wiha pênase kirine: 

Metel: Şaşwaz, ecêbmayî…, Me+tel. Me: mirov/mordem/merdim. Tel/têl: du hêl. Metel: 

Mirovê ku du alî dimîne…  

Metelok: Çîrok, meseleyên çîrokî. Metel+ok. Peyva metel ji peyva mesel a erebî hatiye 

çêkirin…13 

Dîsa di xebata xwe ya berhevkirina metelokan de Mahir Bewarî wê wiha terîf dike: 

“Metelok beşekî herî girîng e ji folklorê, girêday torê zaroka ye. Metelok çend peyvên sivik û 

lêkday ne, pêkve tên girêdan, vehandin û darêjtin, di qalibê helbest/helbesta klasîk an pexşanê 

da, hevokên bi ser û ber lêkday, kurt, nazik, xwedî selîqe/awaz û bi qafiye ye hwd.” 

 
7 Beynok: Dema kesek ji merivekî bixeyîde, jê sil be ew gotinan davêje ser piranî bi tehn, tinaz û tirane ne. (Jêgirtî 
1., jêgirtî 3.) 
8 Qewlik: Dema gotina kesekî ya navdar bê guheztin bi qewlê wî tê gotin. Yan jî carna kes diyar nebe gotin an jî 
çîroka wî diyar be tê guheztin ew jî wekî qewlik tê bi navkirin. Heta kesê ku bi van cure gotinan tê naskirin wekî 
qewlikbêj hatine binavkirin. (Jêgirtî 1., jêgirtî 2., jêgirtî 4.) 
9 Ferhenga Kurdî- Tirkî, amd: Zana Farqînî, weş: Enstîtuya Kurdî, r. 1202, 2004, Stenbol.  
10 Ferheng, Kurdî-Tirkî, Tirkî-Kurdî, amd: D. Îzolî, weş: Deng, r. 393, çapa 5., 2007, Amed. 
11 Kurmancî, Rojnameya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê, weş: Avesta, r. 93, 2010, Stenbol. 
12 Mahir Berwarî, Metelokên Zarokan, (weşanxane nediyar e), r. 27, 2009, Dortmund. 
13 Ramazan Çeper, Ferhenga Etîmolojiyê, weş: Ar, r.193, 2014, Stenbol.   
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Û dîsa eynî nivîskarî ji bo armanca metelokan wiha gotiye: “Miraz ji vegotin û 

afirandina meteloka/mifayê meteloka: Bûrîna demî, mijûlkirina zaroka û rehtiya tenahî 

malbata. Xortkirina tekêlî, lihev nêzîkkirina zaroka, qebûlkirina hevdû û 

gengeşekirin/danûstandin...” 14  

Di xebata xwe Zargotina Kurda de Ordîxanê Celîl û Celîlê Celîl di qismê mesele û 

metelokan de nimûneyên xwe ji biwêj, gotinên pêşiyan û hin gotinên lihevhatî yên wî terî didin 

ku jê tê fêmkirin bê ew mesele û metelokan çawa dinavînin.15  

Nezir Öcek jî di vî warî de wiha dibêje: “Ji çeşna wêjeyê ya devkî re metelok tê gotin ku 

ramanekê bi mînakan hêzdar dike, ramanê bi awayekî şênber bi guhdêran dide bawerkirin, di 

nava xwe de hêmanên mîna pêkenok, qerf û rexneyê dihewîne. Metelok ji gotinên kurt pêk tên. 

Metelok hema bêje di hemû warên jiyanê de tên bikaranîn. Mebest ji vegotina metelokan an 

kenandina mirovan e, yan mirov dersekê jê digire yan jî ramanekê dide diyarkirin. 

Mirov dişê metelokan ji bo hemû rewş, war û mijarên jiyanê bi kar bîne. Ango hêmanên 

mîna arîşeyên di navbera kargêr û yên tên kargêrkirin de, tevgerên pîvanan yên ol û baweriyan, 

pozberiyên civakî, aborî û nêrînên ji hev cihê yên siyasî dibin mijarê metelokan. Taybetiya 

metelokan ya herî girîng ew e, ku bi gelemperî encameke girîng dide…”16 

Yek ji xebatên berhevokên metelokan; Metelokên Kurdî yên Feratê Dengizî17 ye ku wî 

35 metelok berhevkirine ku sê ji wan ên helbestkî yên din jî pexşanî ne, bi gotineke din çîrokên 

kurt in. Omer Alî metelok wekî çîrokên kurt nimûne kiriye18, Kenan Güneş jî ew wekî mamik19 

navandiye. Emerîkê Serdar20 û Haviz Qazî21 metelokan wekî biwêj û gotinên pêşiyan nimûne 

dikin. İlyas Suvağcı22 jî metelokan wekî çîrokên kurt ên nuktedan (pêkenok/fiqre) bi nav dike. 

Dîsa Necat Keskin23 di bin navê pêkenok/anekdotan de wekî hin varyantên nava gel mesele û 

meselokan jî dide ku mumkîne ew wan şûna metelokan de bi kar tîne.  

Li aliyekî din gelek caran di nav gel de metelok li şûna çîrokan, fablan, xeberoşkan, darb-

i meselan û biwêjan de hatiye bikaranîn. Di kurmancî de, li Bakur, çêndî metelok ji bo gelek 

çeşnan hatibe bikaranîn jî dikare ji nav û çeşnên din bê veqetandin, dikare bê pênase û 

tesnîfkirin. Eger li ser metelokan li dever û herêmên welêt lêkolîn bên kirin wekî çawa li devera 

 
14 Berwarî, h.b., r. 23 
15 Ordîxanê Celîl Celîlê Celîl, Zargotina Kurda, weş: Aram, c. II, r. 332-352, 2013, Amed.  
16 Nezir Öcek, Edebiyata Kurdî, weş: Sîtav, r. 305, 2016, Ankara.  
17 Feratê Dengizî, Metelokên Kurdî, weş: JJ, 2014, Stenbol. 
18 http://www.enstituyakurdi.com/kurdistan/weje/cirok/cirok/dirok/2016/08/12/metelok-ser-u-rovi/   
19 Kenan Güneş, Mamikên Me, weş: Evrensel Basım Yayın, 2013, Stenbol. 
20 http://kurd.amarikesardar.com/mesele-u-meteloke-kurdi.html  
21 Haviz Qazî, ‘Bend û Metelokên Kurdî’-Kovara Nûdem, j. 13, r. 35-36, Bihar, 1995 
22 İlyas Suvağcı, ‘Ji Aliyê Mijarê ve Senifandina Metelokên Kurdî’, Uluslararası Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler, 
Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Şırnak Üniversitesi Yayınları, no: 23, 2019, Şırnak 
23 Keskin, h.b.,  r. 236  

http://www.enstituyakurdi.com/kurdistan/weje/cirok/cirok/dirok/2016/08/12/metelok-ser-u-rovi/
http://kurd.amarikesardar.com/mesele-u-meteloke-kurdi.html
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Sîpan têgehên wekî metele, beynok, qewlik ên nêzî metelokê belkî jî ji cureyên wê hene, 

li deverên din jî mumkîne ku hebin. Îja bi xebatên sehayî û berhevkirina hêmanên folklorîk ew 

ê cure û beşên cureyan jî diyar bin ku niha çi di akademiyê de çi xebatên şexsî û komeleyî bin 

arşîveke dewlemend a folklora kurdî heye û yên mayî jî xebat ser têne kirin. Divê em vê jî bêjin; 

ji bo ku terîf û tesnîfkirina cure û hêmanên folklorîk karekî ne hêsan e û lêkolîn û pisporiyê 

dixwaze em gotara xwe bi nimûnedan, raberî û danûstaneke fikrî ya ser vê cureyê sînordar 

dikin.  

Wekî ku me li jor behs kir, li ser terîfa metelokan neliheviyek heye. Eger em van lêkolîner 

û berhemên ku metelok pênase kirine li ser tabloyê nîşan bidin dê neyekbûna pênaseyan baştir 

xuya bike: 

 Pênasekirina Metelokan Wekî: 

 Gotinên Pêşiyan 

an/an jî Biwêj 

Wecîze/Gotina 

Xweş(levhatî)  

Mamik Çîrok Çîroka Kurt 

Fiqre/pêkenok  

Ferhenga 

Enstîtuyê 

 

X 

 

X 

   

X 

Ferhenga Îzolî X X    

Ordîxanê Celîl û  

Celîlê Celîl 

 

X 

 

X 

 

 

  

Mahir Berwarî   X   

Ramazan Çeper     

X 

 

Nezîr Öcek  X   X 

Feratê Dengizî     X 

Emerîkê Serdar  

X 

    

Omer Alî     X 

Kenan Güneş   X   

Haviz Qazî X     

Kovara Kurmancî  

X 

   

X 

 

İlyas Suvağcı     X 

Tabloya Pênasekirina Metelokan24 

 

 
24 Divê em vê jî bêjin; hemî berhem û nivîskarên tabloyê metelok rasterast pênase nekirine, hinekên wan pênase 
kirine hinekan jî bi nimûneyan ve ew sembolîze kirine, yanî bêyî ku pênaseya metelokê bikin wekî nimûneyên 
metelokan ew cure pêşkeş kirine. 
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Wekî ji tabloyê jî diyar dibe, derbarê pênasekirina metelokan de neyekrêziyek heye 

û jê diyar e ku metelok mihtacî pênasekirinê ye.  

Hin Nimûneyên Metelokan ji Devera Sîpan 

Me ji bo vê xebatê hin nimûneyên metelokan ji Devera Sîpan berhev kirin ku ev dever, 

serva; dikeve navbera Elcewaz, Erdîş, Panos û Milazgirê. Nimûneyên xwe me ji çar kesan 

wergirtin ku li gorî jêgirtiyên me hinek ji van metelokan wekî qewlik û beynok in, yan jî heman 

demê de ew qewlik an jî beynok in.  

Wekî ku me berê jî gotibû, tesnîfkirina metelokan û pênasekirina wan ne hêsan e. Lê bi 

desteka berhevokên xwe em metelokan dikarin ji aliyê şiklî bikin du qisman, wekî metelokên 

helbestkî û yên pexşanî. 

 

a. Metelokên Helbestkî 

Ev cure ji çend risteyan pêk tê ku piranî sê riste ne lê yên du riste û ji sê ristan zêdetir jî 

hene. Û risteyên wê di nava hev de bi qafiye ne. Bo nimûne: 

1.   

Bûka malê xweş xebitî  

hesp girêda canî filitî. 

 

2.  

Korbe ciya Remezan  

Ga golik tev berdan  

Ew maye ew xeberdan 

  

3. 

Çîzê vîzê 

Razê ber dara dengizê 

Paşê rabe bêje rindê bedewê ez ê. 

 

4.  

Derê çîta vî kirî 

Tu’b dêrê xwe difirî 

Biqete tê’b çi bikirî? 
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5. 

Payîz çû ma zivistan  

Navê dêlikê Gulistan 

(kesek) girtiye (kesek) post dike 

Wê Gulê ra bidine bi fistan 

 

6.  

“Axayo rûyê min ji rûyê te nagre çiqas şerm e 

Min koşkek ji bavê axê ra çêkiriye 

Ser bi pepik dor bi kerme.” 

 

7. 

Hêwiya mezin gotiye hêwiya biçûk: 

Çivîka fîtfîtanî  

Te mala xwe xirab kir ya min ser danî 

 

8. 

Min bûkek anî ji reza  

Qelenê wê da ga peza 

Sibka malê bû eza 

 

9. 

Çira çira Reşît bira 

Em pirî rûniştin ser kevira 

Reng rûçikê me bû mîtanî cinawira 

 

10. Mêvan 

Salê hat siltan e 

Mehê hat mêvan e 

Hero hero alema sa ne. 

 

11. Bûk 

Bûka xalê delaliya malê 

Bûka apê kete kapê 
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Bûka metê bêrûmetê 

Bûka xatiyê sêva qutiyê 

 

12. Xirabiya zeman 

Heya nema li bûka 

Xew nema li piçûka 

Rihetî nema li sûka  

 

13. (Gur gotiye): 

Şev e reş e, 

Şov e reş e, 

Mîh e qer e, 

Berx li ber e, 

Niqutka xwînê li ser e, 

Kewşenê heft gundan der e, 

Min dîtiye!”25 

 

b. Metelokên Pexşanî  

Metelokên pexşanî wekî çîrokan in. Ji çîrokan kurttir in. Zêdetir bi peyvên mîna “carekî, 

rojekî, merivek, merivek hebûye û ww. dest pê dike. Firqa metelokan ji çîrokan ew e ku metelok 

zêdetir di diyalogan de û axaftinên kurt de dertêne pêşiya me. Yanî wekî çawa di diyalogan de 

biwêj, gotinên pêşiyan rêyeke watedarkirin û dewlemendkirina îfadekirinê ne metelok jî bi vê 

mebestê tê gotin û yek ji rêyeke qanîkirinê ne. Çend Nimûne: 

1. Pîrê û Kurê Wê 

Pîrek bi kurê xwe ve diçin xwezgîniyê. Gava dimeşin çavên lêwik bi solên diya wî 

dikevin. Solên pîrê bi tayên rengîn hatine dirûvkirin. Lawik aciz dibe û ji diya xwe re wiha 

dibêje: 

-Dayê te çima solên xwe wiha kirine, tu dixwazî me rezîl bikî. 

Pîrê gava van gotinan ji lawê xwe dibihîze wiha lê vedigere: 

-Kurê min ka li siya lêva xwe binêre, ma tu nabînî lêva te ye binî çend e? 

 

 

 
25 Piştî vê metelokê ev pirs ji guhdaran tê kirin: “Gelo gur bi bêhna pozê xwe dîtiye yan bi şewqa çavê xwe? 
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2. Sê Reng Sêv 

Carek hebûye mêrek û jinek. Jinik ji roja zewacê heta heft salan bi mêrê xwe re neaxivîye. 

Xwedê sê kur daye wan. Rojekî mêrik çûye bajêr. Ji zarokan re sê sêv kirîne. Sêvek sor yek 

kesk û yek jî zer bûye. Daye destê zarokan. Bav derketiye ber derî û her sê zarokan li hev dane. 

Dayîk: “Xwedê bela xwe bide bavê we, bila her sê sêv jî ji rengekî bianiya da ku we li hev 

nedaya.” Gotiye. Mêrik şabûye, ji şabûnan serê xwe li derî daye, jina xwe hembêz kiriye. 

3. Şûmo 

Zarokek hebûye navê wî Şûmo bûye. Şûma pir nehs bûye. Jê re çi gotine wî eksê wî 

kiriye. Rojekî ew bavê xwe û kera wan diçin herine ciyekê. Di rê de rastî Çemê Mûradê tên. 

Ew divê ji çêm derbas bin lê bavê Şûmo ditirse ku kurê wî bixeniqe. Dibê; ‘Ez çi bêjim jî 

kurê min dê eksê min bike.’, dibê; ‘nebû ez ê tiştekî wisa bêjim ku bi ya min neke lê ji çêm 

xilas be.’ Dibê; 

- Şûmo! Aha em ê ji çêm derbas bin nebî nebî tu xwe bi dêla kerê ve kî. 

Şûmo dibê; 

- Wellehî ez ê xwe pêve kim. 

Bi wî awayî bav Şûmo ji çêm xilas dike. 

4. Gur û Se 

Gur gotiye sê; “Tu bêna xwe bide min ez jî roniya çavê xwe bidime te”. Sê gotiyê: “Na 

ez nadim, bidim seba tu herî xayê min bixwî!” 

5. Kes nesîbê kesî naxwe 

Rojekê merivek diçe nav zeviya xwe. Dibîne ku du simbil bi hev re daxivin. Simbilek li 

vî aliyê zeviyê ye, yek li wî aliyê zeviyê ye. Simbilek dibêje; ‘Ez nesîbê kurê Paşayê Mexribê 

me’, simbila din dibêje; ‘Ez nesîbê kurê Paşayê Meşriqê me. 

Dema mêrik van gotinan dibihîze, diçe herdu simbilan diqetîne û dibe mala xwe. Gava tê 

malê simbilan dide hevsera xwe û jê re dibêje; ‘Van simbilan dayne ciyekî, heta rojekî me ew 

kire xurek û xwar.’ Jina wî radibe wan simbilan hildide. Roj diçin û rojeke zivistanê ya ku 

xwarin di malê de tuneye bi ser wan de tê. Wextê ku simbilên wan tê bîra wan mêrik ji jina xwe 

re dibêje; ‘Rabe ji me re bi wan simbilan keşkê çêke.’ Jinik radibe keşkê çêdike û tîne ber mêrê 

xwe. Di wê navê de dengê derî tê wan. Mêrik radibe, diçe, derî vedike. Dema ku derî vedike 

dibîne ku du xortên tîtal li ber derî ne. Slavê didin û dibêjin; ‘Em du mîrze ne. Yek me kurê 

Paşayê Mexribê yek me jî kurê Paşayê Meşriqê ye. Em derketibûn nêçîrê lê hewa xirab bû û bû 

bager, ji bagerê me pêşiya xwe nedidît, paşê me mala we dît û me xwe avête mala we, gelo hûn 

me wekî mêvan qebûl dikin?     
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6. Herkes nesîbê xwe dixwe 

Rojekê merivek di nav zeviya xwe de dixebite. Wext tê nîvro û ew birçî dibe. Rûdinê û 

tûrê nan vedike. Jê çend nan û tasek mirtoxe derdixe. Datîne pêşiya xwe ku bixwe dibîne ku li 

jêr ve merivek ber pê tê. Ew jî dibêje ku heke ez vê mirtoxê ranekim ew ê têra me neke û ez ê 

birçî bimînim. A baş bila mêvanê min were, wextê ku çû paşê ez ê tenê bixwim.   

Tasa mirtoxê dipêçe û di bin gurzekî de vedişêre û li hêviya mêvan dimîne. Mêvanê wî 

tê, slav lê dike û ew jî slava wî digre. Paşê rûdinên bi hev re nan û penêr dixwin. Mêvanê wî 

radibe diçe û mêrik jî dest bi karê xwe dike û mirtoxê ji bîr dike. 

Roj, hefte û meh didin dû hev û dem dibe zivistan. Rojekê mêrik ji bo pezê xwe li ser 

loda giyê gurzan davêje jêrê. Çawa gurzekî radike, di binê gurz de tasa mirtoxê dibîne. Bi tevî 

şaşmayina xwe tasa xwe hildide û diçe malê. Ji hevsera xwe re behsa bûyerê dike û jê dixwaze 

ku sifrê dayne. Hevsera wî sifrê datîne û rûdinin ser sifra xwe. Di wê navê de deriyê wan tê 

lêdan. Gava zilam diçe derî vedike dinêre ku ev kes, ew kesê hatibû serê zeviyê û wî mirtoxe 

jê veşartibû ye. Mêrik bêhtir şaş dimîne û wî gazî ser sifrê dike. Bi hev re rûdinin û mirtoxa 

xwe dixwin. 

7. Fêl fêlên Perê ne sim simên kerê ne 

Jinek hebûye navê wê Perê bûye. Perê bûka malê bûye. Ji ber ku xwesiya perê xwarin di 

sandoqa xwe de vedişêre Perê, bişev bi dizî diçe û xwarinê derdixe û dixwe. Xwesî pê dihise lê 

nizane kîjan ehlê malê vê diziyê dike. Rojekî tîne li binê xanî ard werdike û dibêje: “kê be ew 

ê dewsa pê xwe bihêle.” Perê pê dihise ka xwesiya wê çi dike û dema dibe bişev ew li kerê 

siwar dibe diçe xanî û xwarinê derdixe. Wextê dibe sibe xwesî tê li xanî dinihêre ku dews ne 

dewsê însanan in. Ew dibêje: “Fêl fêlên Perê ne sim simên kerê ne.”  

Ev metelokên helbestkî û pexşanî yên ku li jor hatin rêzkirin helbet ew ê bêne tesnîfkirin 

ka kîjan beynok, kîjan qewlik, kîjan biwêj û kîjan çîrok e yan jî hebe cureyeke din e ku wekî 

berê jî hatibû gotin terîf û tesnîfa van cureyan ji sînorê vê xebatê der e.  

   

Encam 

Metelok cureyeke edebiyata gelêrî ye ku di nav kurdan de berbelav e. Li gorî deveran bi 

navên wekî metel, metele, metelok tên zanîn û gelek caran ji bo cureyên wekî biwêj, gotinên 

pêşiyan, mamik, çîrok, çîrokên kurt jî hatine bikaranîn.  

Di Edebiyata Kurdî ya Devkî de bi qasî ku me tesbît kir, metelok bi zanistî û sîstematîk 

nehatine pênase û tesnîfkirin. Ji bilî pênaseyên ferhengî, xebatên ku bi dest me ketin piranî 

berhevok in ku metelok bi awayekî sîstematîk pênase nekirine ku piranî nimûneyên metelokan 

pêşkeş kirine.  
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Vê xebatê jî, armanc nekir ku metelokan terîf û tesnîf bike lê bi qasî ku me tesbît 

kir ji berhemên ser metelokan hatine nivîsîn û terîfên jêgirtiyên berhevokên xwe; ev cure di eslê 

xwe de ew gotin e ku bi wê rûdan an jî çîrokek tê sembolîzekirin. Metelok carna dikare 

yekrêz/risteyek be, carna dikare ji çend rêzan pêk were û helbestkî be. Herwiha ew dikare 

çîrokeke kurt be ku bi risteyekê bê temsîlkirin. Dîsa ev cure gotin, levhatî ne û şiklê wan ên 

helbestkî ji aliyê zarî ve dişibine mamik û zûgotinokan. Li aliyekî din, bi qasî ku me tesbît kir 

qewlik û beynok jî -qene li Devera Sîpan-  daxilî cureya metelokê ne. Qewlik ew cure gotin in 

ku ji kesekî hatine bihîstin û tên veguhestin ku piranî lihevanîn in û şîretî ne. Herwiha beynok 

jî ew cure gotin in ku davêjine ser kesekî/ê ku piranî tehn, tirane û tinaz in.   

Ev gotara me ya ku hin nimûneyên cureya metelokê dihewînin ji Devera Sîpanê Xelatê 

xwest balê bikişîne ser seha û lêkolînerên vê cureyê ku çawa hin cure hatine pênasekirin û 

tesnîfkirin ku çendî hêj li dor wan hevbiranîn hebin jî ew êdî dikarin wekî standard bên 

qebûlkirin wekî cureyên heyranok, mamik, gotinên pêşiyan, biwêj, wisa jî metelok jî dikare 

wekî cureyeke serbixwe bê qebûlkirin ne ku bikeve bin kategoriya cureyên navborî.  

 

JÊDER 

Arapça- Türkçe Lügat, haz: Arif Erkan, Yasin Yayınları, İstanbul, 2004. 

Farsça- Türkçe Sözlük, haz: Mehmet Kanar, Say Yayınları, 2008, İstanbul.   

Feratê Dengizî, Metelokên Kurdî, weş: JJ, 2014, Stenbol. 

Ferhenga Kurdî- Tirkî, amd: Zana Farqînî, weş: Enstîtuya Kurdî, 2004, Stenbol. 

Ferheng, Kurdî-Tirkî, Tirkî-Kurdî, amd: D. Îzolî, weş: Deng, çapa 5., 2007, Amed. 

Haviz Qazî, ‘Kovara Nûdem’, j. 13, r. 35-36, Bihar, 1995 

http://www.enstituyakurdi.com/kurdistan/weje/cirok/cirok/dirok/2016/08/12/metelok-

ser-u-rovi/, 20.12.2016 pêwendî hat kirin.  

http://kurd.amarikesardar.com/mesele-u-meteloke-kurdi.html., 20.12. 2016 pêwendî hat 

kirin. 

İlyas Suvağcı, ‘Ji Aliyê Mijarê ve Senifandina Metelokên Kurdî’, Uluslararası 

Dengbêjlik Kültürü ve Dengbêjler, Uluslararası Sempozyum Bildirileri, Şırnak Üniversitesi 

Yayınları, no: 23, 2019, Şırnak.     

Kenan Güneş, Mamikên Me, weş: Evrensel Basım Yayın, 2013, Stenbol. 

Kurmancî, Rojnameya Enstîtuya Kurdî ya Parîsê, weş: Avesta, 2010, Stenbol. 

Mahir Berwarî, Metelokên Zarokan, (weşanxane nediyar e), 2009, Dortmund. 

Necat Keskin, Folklor û Edebiyata Gelêrî, weş: Avesta, 2019, Stembol. 

Nezir Öcek, Edebiyata Kurdî, weş: Sîtav, 2016, Ankara. 

http://www.enstituyakurdi.com/kurdistan/weje/cirok/cirok/dirok/2016/08/12/metelok-ser-u-rovi/
http://www.enstituyakurdi.com/kurdistan/weje/cirok/cirok/dirok/2016/08/12/metelok-ser-u-rovi/
http://kurd.amarikesardar.com/mesele-u-meteloke-kurdi.html


   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 347 

Pınar Ünlüer,  Masalların Dînî Ve Ahlakî Değerler Açısından İncelenmesi 

(Billurköşk Masalları Örneği), Y.Lisans Tezi, Marmara Üniv. Sosyal Biimler Enstitüsü, 2013, 

İstanbul. 

Ordîxanê CelîlCelîlê Celîl, Zargotina Kurda, weş: Aram, c. I-II, 2013, Amed. 

Ramazan Çeper, Ferhenga Etîmolojiyê, weş: Ar, 2014, Stenbol.   

 

JÊGIRTÎ 

1. Jin, 65 salî, kurmancîzar, tirkînezan, Elcewaz. 

2. Jin 80 salî, kurmancîzar, tirkînezan, Erdîş. 

3. Jin 52 salî, kurmancîzar, tirkîzan, Erdîş. 

4. Jin 43 salî, kurmancîzar, tirkîzan, Erdîş.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 348 

OSMANLI EDEBÎ METİNLERİNDE MESLEKLER 2: CELLATLAR 

 

Dr. Öğr. Üyesi İncinur ATİK GÜRBÜZ 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 

incinuratik@hotmail.com 

 

Hükm-i sultân olmasa hatâ gelmez cellâddan 

Seyahatnâme’den 

Özet 

İnsanoğlunun yaşantısına meslekler/ zanaatlar bağlamında bakıldığında bazı meslek 

gruplarının beğenilip tasvip edildiği, bazı mesleklerin ise -var olması zorunluluğuna rağmen- 

beğenilmeyip yok sayıldığı dikkati çeker. “Cellat”lık ikinci gruba giren mesleklerden bir 

tanesidir. Bir devlet yapılanması altında yaşayan toplumlar, inşa ettikleri sistemin devamını 

sağlamak ve toplumsal barışı temin etmek için adalet sistemini de tesis etmişlerdir. Adaletin 

hangi kurallar çerçevesinde işleyeceğini belirleyen teorik boyutu, inanca, toplumsal kabullere 

ve normlara dayanan kanunlarla oluşturulur. Pratikteki işlerliği ise yargılamayı gerçekleştirip 

hüküm verme ve verilen hükmü uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşur. Eski toplumlarda 

yargılama sonucu verilen hüküm gereği bir suçluya işkence edilmesine veya onun 

öldürülmesine karar verilmesi durumunda, cezanın infazını gerçekleştirecek bir yapılanmaya 

gereksinim duyulmuştur. Bu gereksinim sonucu “cellat”lık kurumu oraya çıkmıştır. Dünya 

tarihinde hemen hemen her millet, cezalandırma yöntemi olarak işkenceyi ve ölümü kullanmış 

ve bunları gerçekleştirmek için de teşkilatlanmalarında infaz ile ilgili görevlilere yer vermiştir. 

Tarih boyunca istenmeyen, sevilmeyen, yok sayılan bu mesleğin mensupları, çoğunlukla 

toplumlardaki “ötekileştirilmiş” zümreler arasından seçilmiştir. Cellatlar, bütün yaşamları 

boyunca ve hatta ölümlerinden sonra da icra ettikleri meslekleri dolayısıyla dışlanmaya, 

ötekileştirilmeye devam etmişlerdir. 

Temel olarak “adaletin tesisi” ve “otoritenin pekiştirilmesi” bağlamında devlet 

otoriteleri tarafından da desteklenen kurumun Osmanlı Devleti’nde ne zaman ortaya çıktığı 

bilinmemektedir. Ancak 15. yüzyıldan itibaren infazlarda cellatların kullanıldığı 

bilinmektedir.16. yüzyıldan itibaren infaz ile birlikte koruma görevini de üstlenmişlerdir.  

Bu çalışmada farklı yüzyıllarda yaşamış olan yazarların/şairlerinin eserlerinden seçilmiş 

örnekler üzerinden klasik Türk edebiyatında “cellat”lık kurumu ve bu kurumla ilgili 

kavramların ele alınma biçimleri değerlendirilecektir. Bu çerçevede yapılan taramalar 

sonucunda “cellat”lıkla ilgili kavramların, sevgili ve âşık arasındaki ilişkinin anlatımında 
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benzetme unsuru olarak ya da gerçek hayatın edebî esere yansıması şeklinde görüldüğü 

söylenebilir. Sevgilinin benzetileni olduğunda göz, kaş, kirpik cellada benzetilirken gerçekliğin 

esere yansıması söz konusu olduğunda celladın görünümünün korkutucu olmasından kırmızı 

elbise giymesine, infaz görevini geceleyin icra etmesinden “kılıç, hançer, teber” gibi kullandığı 

aletlere kadar birçok unsur metinlere konu olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, edebî metin, adalet sistemi, cellatlar 

 

OCCUPATIONS IN OTTOMAN LITERARY TEXTS 2: EXECUTIONERS 

When looking at the life of humankind in the context of occupations/crafts, it draws 

attention that certain occupational groups are liked and approved, while some occupations are 

not appreciated or ignored despite the necessity of existence. Being an executioner is one of the 

occupations included in the second group. Societies living under a state structure established a 

justice system in order to maintain the system they built and to ensure social peace. The 

theoretical dimension that determines within which rules justice will operate is established by 

laws based on beliefs, social acceptances and norms. The operability in practice consists of two 

stages as rendering a judgement by performing the trial and applying the rendered judgement. 

In case that it was decided to torture or kill a criminal by the judgement rendered as a result of 

the trial, a structure that would execute the punishment was needed in old societies. As a result 

of this necessity, the institution of “executioners" emerged. Almost every nation in the world 

history used torture and death as a punishment method and in order to perform these, they 

included execution-related duties in their organizations. Throughout history, the members of 

this undesirable, unloveable and ignored profession were mostly selected from the “otherized” 

groups in societies. Executioners continued to be excluded and otherized throughout their lives 

and even after their deaths because of their profession. 

It is not known when the institution also supported by state authorities within the context 

of "establishment of justice" and "strengthening authority" emerged. However, it is known that 

executioners were used in executions since the 15th century.From the 16th century onwards, 

they undertook the duty of protection along with execution.  

In this study, the institution of "executioners" and the forms of addressing the concepts 

related to this institution in the classical Turkish literature will be evaluated through the 

examples selected from the works of writers/poets who lived in different centuries.  As a result 

of the reviews conducted within this framework, it can be stated that the concepts related to the 

profession of "executioner" are seen as a simile element in the expression of the relationship 

between the girlfriend/boyfriend and lover or as the reflection of real life on literary work. In 
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case of the simile of the lover, eye, brow and eyelash are resembled to the executioner; in 

case of the reflection of reality on work, many elements became the subject of many texts such 

as the frightening appearance of the executioner, his wearing red cloth, executing his duty at 

night and tolls such as "sword, dagger, poleax".  

Keywords: Ottoman, literary text, justice system, executioners  

 

Giriş 

İnsanoğlunun birlikte yaşama çabası, bunun gerekliliği olan düzenli bir hayatı, bu 

düzeni sağlamanın bir yöntemi olarak da çeşitli kuralları/normları zorunlu kılmıştır. Sosyal bir 

ödül ve ceza kurumu olan hukuk sistemleri de bu çerçevede geliştirilmiştir. Böylelikle düzeni 

bozanların veya bu uğurda çaba harcayanların -işledikleri suçun mahiyetine göre- toplumun ve 

mağdurun vicdanını rahatlatacak, “haksızlığa uğramış olma” fikrini ortadan kaldıracak şekilde 

cezalandırılmaları amaçlanmıştır. Cezaların verilmesi fikri, beraberinde bu işi yapacak bir 

görevliler zümresini de zorunlu kılmıştır. “Cellat”lık olarak adlandırdığımız meslek grubu da 

bu ihtiyacın bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.  

Arapçada “kırbaçlamak” anlamına gelen “celd” masdarından türetilmiş olan cellat 

kelimesi, “kırbaçlayan, eziyetler uygulayan” anlamına gelmektedir ve  daha çok ölüm cezalarını 

infaz edenler için kullanılmıştır. Bir görev ya da meslek olarak ne zaman ortaya çıktığı tespit 

edilememiş olmakla birlikte cellatlığın kökeni çok eskilere dayanmaktadır (İpşirli 1993: 270). 

Tarih boyunca bütün toplumlarda toplumsal barışın sağlanması adına cezanın karşılıksız 

kalmaması ve suçun önlenmesi düşüncesiyle cellatlar var olmuştur. 

İslamiyet’te bir kişinin bilerek suçsuz bir kişiyi öldürmesi yasaklanmış ancak işlenen 

bir suç karşısında -bu suçlara öldürmek de dahildir-  kısasa izin verilmiş, aynı zamanda kısasta 

bağışlamanın daha iyi olduğu vurgulanarak affedici olmak telkin edilmiştir. Yine Hz. 

Muhammed döneminde işlenen çeşitli suçların siyaseten katl ile cezalandırıldığı ve Hz. 

Peygamber’in emriyle ve onun huzurunda yapılan infazların olduğu da bilinmektedir (İpşirli 

1993: 270). 

Ahmet Mumcu (1963: 21-26), Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl isimli çalışmasında 

Türklerin İslamiyet’e geçmeden önce de siyaseten katl anlayışına sahip olduğunu, dolayısıyla 

da İslamiyete geçen Türkler tarafından bu meselenin normal karşılandığını savunur. Yine 

İslamiyete geçmiş Türk topluluklarında da bu uygulamalara devam edildiği tarihî kayıtlarda 

mevcuttur1. 

 
1 “… En ileri Türk-İslâm devletlerinden birisi sayılan Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun meşhur veziri 

Nizamülmülk, devletin kamu hukuku hakkında yazdığı meşhur eseri olan “Siyasetnâme”sinde, herkesin padişahın 

gazab ve cezasından korktuğunu, padişahın bir kimseye gazab etmesi halinde boynunun vurulmasını veya başka 
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Osmanlı hukuk sistemi, şer‘î ve örfî hukuk olmak üzere iki koldan gelişmiştir. Bu 

sistem içinde -diğer bütün konularda olduğu gibi- padişahın verdiği emirler arasında infazla 

ilgili olanlar da bulunmaktadır. Kuruluş döneminde sadece reaya için geçerli olan bu uygulama, 

İstanbul’un fethinden sonra genişlemiş ve askerî sınıf için de uygulanır olmuştur. Siyaseten katl 

edilen ilk vezir de II. Mehmed döneminde Çandarlı Halil Paşa’dır (Mumcu 1963: 28-43). 

Osmanlı devletinde, cellatlığın bir kuruluş veya meslek örgütlenmesi olarak ne zaman 

ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte 15. yüzyıldan itibaren infaz için cellatların kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. 16. yüzyıldan itibaren padişahın hizmetinde yer alan cellatların infaz görevi 

yanı sıra koruma görevini de üstlendiğine dair bilgiler bulunmaktadır2. 

Evliya Çelebi, İstanbul’da ne kadar dükkanın ve ne kadar meslek sahibi esnafın 

olduğunu anlattığı bölümde; “İmansız Cellâtlar Esnafı” başlığı altında bu mesleği icra edenler 

ile ilgili bir takım bilgilere yer verir. Seyahatnâme’deki bu bilgilerden XVI. yüzyılda örgütlü 

bir cellat teşkilatı olduğu ve pir olarak da Eyyûb-ı Basrî’yi kabul ettikleri3 anlaşılmaktadır.  

Bu zümre ile ilgili merak edilen çeşitli noktalara da yine kaynaklarda açıklık 

getirilmiştir. 

 

Cezaların Mahiyeti  

Kaynaklarda yer alan bilgilere göre Osmanlı mahkemeleri, Osmanlı hukukunun esası 

durumundaki şer’î ve örfî hukuka göre hükümlerini vermektedirler. Zaman zaman hazırlanan 

kanunnameler ve nizamnamelerin de bu cezalandırmalara temel teşkil ettiği görülmektedir. 

Verilen hükümler çerçevesinde de çok çeşitli cezaların uygulandığı anlaşılmaktadır 

Evliya Çelebi, “Fetih Sırasında İstanbul’a Hâkim Atananları Bildirir” başlığı altında 

İstanbul şehrinin fetihle birlikte mamur bir şehir olması üzerine nüfusun arttığını ve insanları 

kontrol etmenin zorlaştığını anlatır. Bu duruma çare olması için de çeşitli hâkim atamalarının 

 
cezalar verilmesini emredileceğini anlatarak hükümdarın bu yetkisini gayet tabii bir şekilde kabul etmiştir.” 

Anadolu Selçukluları’nda da bu ve buna benzer, kayıtlara geçmiş bir çok siyaseten katl olayı mevcuttur. (Mumcu 

1963: 26). 
2 “XVI. yüzyılda padişahın koruma hizmetinde bulunan dilsizlerin ileri gelen devlet adamları ve hânedan 

mensuplarının idamlarını infâz ettikleri ve bunların da cellat olarak adlandırıldıkları görülmektedir. Teşkilattaki 

yerleri tam olarak belirlenemeyen cellatların bostancıbaşı ve çavuşbaşının emri altında çalıştıkları, esas teşkilât 

sarayda olmakla birlikte taşrada da cellatların bulunduğu söylenebilir. Cellatlar subaşı, asesbaşı ve İstanbul’da 

muhzır ağanın elamanı olarak da görev yaparlardı. Sarayda cellatbaşının emrinde birçok cellat, bunların da yamak 

ve şakirtleri bulunurdu. “Üstâdân-ı Dîvân-ı Hümâyûn”, “meydân-ı siyâset ustaları”, “cemâat-ı cellâdan”adlarıyla 

anılan cellatlar Topkapı Sarayı’nda ayrı bir bölük teşkil ederlerdi. Bunların sayısı XVII. yüzyılda beş iken XVIII. 

yüzyılda yetmişe çıkmıştır.” (İpşirli 1993:270) 
3 “Pirleri Eyyûb-ı Basrî’dir. Hazret huzurunda Selmân-ı Pâk belini bağladı. Resûlullah şeriatı üzere ve Allah’ın 

fermanı kati naslar üzere Peygamberimizin huzurunda ilk defa bu bir katili Hz. Ali kılıcı ile katlettiği için 

cellatların piridir. … Hâlâ bütün ölüme müstahak olan adamları onun türbesi önünde katlederler, herkesin ziyaret 

yeridir.” (Kahraman ve Dağlı 2003b: 476-477). 
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yapıldığını ve bu hakimlerin hangi cezaları verebileceklerini kaydeder. Bir tür görev 

tanımı listesi özelliği taşıyan bu bilgiler arasında hapis, falaka, azar, boynuna tahta takma, 

başına işkembe koyma, burnundan ve kulağından mıhlama, ev basma, öldürme ve izinsiz 

yapılan binanın yıkımı gibi cezalar bulunmaktadır (Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Kahraman 

ve Dağlı 2003a: 80-82). 

 

Hükmün İnfazı  

Cezaların infazı suçun mahiyetine göre dönemin kolluk kuvvetleri başta olmak üzere 

çeşitli kişiler tarafından gerçekleştirilmiştir. Hatta zina gibi kimi suçların tespitinde ve 

cezalandırılmasında halkın da etkin rol oynadığına dair kaynaklarda pek çok anlatı yer 

almaktadır. Cellatların ise daha çok işkence ya da idam cezası gibi daha üst düzey infaz 

uygulamalarıyla anıldığı görülmektedir. Ne kadar haklı nedenlere de dayansa bir canın 

alınmasının yükü, hem cellatları hem de hükmün infazını -olumsuz da olsa- önemli konuma 

taşımıştır. Bu bağlamda hükmün mahiyetine göre infazın uygulanması sırasında çeşitli ritüeller 

oluşmuştur. Nitekim cellatlar infaz sırasında belirli kurallara uymuşlardır. Seyahatnâme’de 

cellatların piri olarak kabul edilen Eyyûb-ı Basrî’nin cezanın infazı ile ilgili uygulamalarına yer 

verilmiştir:  

Daima kanuna göre ölüm cezası alanları temizleyip, yıkayıp siyaset meydanına getirip çeşit 

çeşit teselliler ile iman tazelettirerek kelime-i şehâdet getirtip, yüzünü kıbleye döndürür, 

bir kere sağ eliyle katlolunacak kimsenin başını sığayıp herif sakinleşince besmele ile kılıcı 

iki eline alıp suçlunun kellesini bedeninden ayırırdı. Ruhu için Fatiha okuyup toplantıda 

hazır olanlara öldürülenin yanında “Bu adamdan ibret alın” diye nasihat ederdi. (Kahraman 

ve Dağlı 2003b: 476-477) 

Osmanlı esnaf teşkilatlarında geleneğin son derece önemsendiği ve geleneğin 

devamının yüceltildiği bilindiğine göre; Osmanlı cellatlarının da idam cezalarının infazı 

sırasında Eyyûb-ı Basrî’nin yukarıdaki yöntemlerini bir kural olarak kabul edip uyguladıkları 

söylenebilir.  

Cellatların infaz süreçlerine ilişkin detaylar4, daha çok İstanbul ve saray merkezli olarak 

kaynaklara girmiştir. Bu bilgilere göre; infaz sarayda yapılacaksa bunun için sarayın birinci 

avlusunda Babü’s-selâm yakınında sağdaki çeşmenin önü kullanılırdı. İnfaz 

gerçekleştirildikten sonra infaz esnasında kullanılan aletler bu çeşmede yıkanarak temizlenirdi. 

O yüzden bu çeşmeye “Cellat Çeşmesi” denilirdi. Saraydaki bu infazlardan sonra boyunları 

vurulan suçluların başları -ibret olması için- Cellat Çeşmesi yanında bulunan bir taşa konulurdu. 

 
4 “Cellatlık Kurumu İle İlgili Bazı Kavramlar” ile ilgili ayrıntılı bilgiler için bk. İpşirli 1993: 271. 
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Bu taşa da “İbret Taşı” ismi verilirdi. İnfaz edilenin mücevher gibi değerli eşyaları 

dışındakiler cellada verilirdi. Bu eşyalar zaman zaman satışa çıkarılırdı. Elde edilen gelir 

cellatlar arasında pay edilirdi. Bu satış işleminin adı da “Cellat Mezâdı” idi.  

Cellat için önemli olan şey, kendisine verilen infaz emrinin yerine getirilmesidir. Bu 

noktada cezalandırılan kişinin kimliğinin bir önemi yoktur. Celladın kılıcı karşısında herkes 

eşittir. Dolayısıyla cellat, herkes için aynı yöntemi uygular. 

Genel durum bu şekilde olmakla birlikte, bulundukları konum gereği bazı hükümlüler 

için farklı uygulamalara gidildiği görülmektedir. Eski bir Türk geleneğine göre hanedan 

mensuplarının kanlarının yere akması uygun görülmezdi. Bu yüzden de padişah, valide sultan 

ve şehzadeler hanedan mensubu olduklarından bu kişiler, yay ve kemetle boğularak idam 

edilirlerdi. Ayrıca idam hükmünün tebliği ve infazı sırasında bazen bir veya birkaç devlet erkânı 

da hazır bulunurdu. II. Osman’ın 1622’de öldürülmesi esnasında cellatlık görevini yapan 

cebecibaşı ve yardımcılarının yanında bizzat Vezîriazam Kara Dâvud Paşa, meşhur cellat Kara 

Ali’nin kementle boğduğu Sultan İbrahim’in idamında ise Sadrazam Sofu Mehmed Paşa, 

Şeyhülislam Hoca Abdürrahim Efendi ve yeniçeri ağası hazır bulunmuşlardı (bk. İpşirli 193: 

270). 

Evliya Çelebi, Seyahatnâme’de “[III. Murad’ın] Çocukları Zikrolunur” başlıklı 

bölümde hanedan mensuplarının katli ile ilgili olarak son derece yürek burkucu bir anlatıya yer 

verir: 

Murad Han’ın ölümü sırasında hünkârlık yasası gereği 19 şehzâdeyi bir seferde şehit ettiler. 

Hatta biri o kadar küçük imiş ki kestane yerken cellat öldürmeğe gelince o şehzâde “Kalan 

kestanemi yiyeyim sonra boğ!” der. Acımasız cellat hemen şehit eder. Birini de şehit 

etmeye gelip annesi kucağından alır ve bir bucakta boğarken annesinin sütü burnundan, 

ruhu ağzından çıkıp ruhunu teslim eder. (Kahraman ve Dağlı 2003a: 311) 

Devlet erkanı ve siyâsî mahkumların cezası da kendi evlerinde, hapsedildikleri yerde 

veya sarayda infaz edilirdi. İdam emrini alan bostancıbaşı veya çavuş, görevli cellatlarla birlikte 

giderek emri hürmetle bildirir, mahkumun abdest alıp namaz kılmasına, son arzusunun yerine 

getirilmesine dikkat ederdi. Bu seviyedeki mahkumlar çok defa kararı metanetle karşılar, hatta 

cellatla latife yaptıkları bile olurdu (İpşirli 193: 270). 

 

Cellatlara İlişkin Toplumsal Kabuller 

Her ne kadar cellatlık, meslekî bölümlenme içerisinde “yapılması gereken” iş olsa da 

icra edilen işin mahiyeti dolayısıyla toplum nezdinde korkunç bir meslek olarak görülmüştür. 

Bu korkutucu mesleğin icrası için -bütün meslek dallarında olduğu gibi- meslekî bazı 
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yeterlilikler aranmıştır. Güçlü, kuvvetli olmak, acımasız olmak ve silah kullanmakta 

mahir olmak aranan özelliklerin başında gelmekteydi. Reşat Ekrem Koçu (1963: 3426), Osmalı 

döneminde cellatların Hırvat dönmeler ya da Kıptîler arasından seçildiği bilgisini vermektedir. 

Cellatlık mesleğine seçilenler, cellatların yanından yamaklık yaparak işin inceliklerini 

öğrenmeye çalışırlardı. Yeni bir cellat seçme vakti geldiğinde de bu yamakların içerisinden en 

mahiri infaz için görevlendirilirdi. Tarihimizde infaz sırasındaki “maharetiyle” dillere nam, 

gönüllere korku salmış cellatlar da bulunmaktadır. Evliya Çelebi, bu kavmin en ustasının 

Murad Han’ın celladı Kara Ali olduğunu bildirmektedir (Kahraman ve Dağlı 2003b: 476-477). 

Cellatlar esasen adaletin tecellisi sürecinde aldıkları sorumlulukla toplumsal barışın 

tesisi ve devlet nizamının devamı için son derece önemli bir görev üstlenmişlerdir. Her ne kadar 

cezanın sorumluluğu, hükmü verende olsa da insanlar ölümü, işkenceyi, acıyı cellatlarla 

özdeşleştirmişlerdir. Bu sebeple cellatlar, daima toplum tarafından ötekileştirilmişlerdir. 

Çoğunlukla aile kurmadıkları gibi sosyal bir çevre de edinememişlerdir. Bu dışlanmışlık 

ölümlerinden sonra da devam etmiş ve “insanlar onların ölülerini bile yakınlarında 

istemedikleri için (Sevim, 2018: 108)” cellatlar normal mezarlıklara gömülmemişlerdir. 

Cellatlar diğer mezarlardan uzakta bulunan kendilerine has mezarlıklara defnedilmişlerdir. Bu 

mezarların başlarına da yazısız taşlar dikilmiştir5. Bu konuda İstanbul Eyüp’te bir cellat 

mezarlığı bulunduğu bilgisinin yanısıra biri Eğrikapı civarında, diğeri bugün Pier Loti Kafesi 

diye bilinen kafeye giden yoldaki Karyağdı Bayırı civarında olmak üzere iki cellat mezarının 

varlığından söz edilmektedir (Yüksel 2017: 83; İpşirli 1993: 270). 

Evliya Çelebi, “cellatların sultanın emrine memur adamlar” oldukları hâlde 

cezalandırmanın kaynağı olarak görülüp suçlanmaları ve dışlanmaları ikilemini aşağıdaki 

mısrayla dile getirmiştir: 

Hükm-i sultân olmasa hatâ gelmez cellâddan (Kahraman ve Dağlı 2003b: 477) 

 

Şairlerin Dilinden Cellatlar 

Cellatlar ve cellatlık kurumuyla ilgili birçok noktaya daha temas etmek mümkündür. 

Ancak çalışmamızın temel amacı bahsedilen meslek grubunun klasik Türk edebiyatı 

 
5 Nidayi Sevim de, Osmanlı Mezar Taşlarında Başlıklar, Semboller, Şekiller ve Motifler isimli yazısında “Bir de 

başlıksız, yazısız hiçbir özelliği bulunmayan bir mezar taşı çeşidi var. Bunlar “cellat mezar taşları”dır. 40-50 cm 

eninde, 160-170 cm boyunda dikdörtgen şeklinde olan bu taşlar kefekiden yapılmıştır. Kimi rivayetlere göre cellat 

mezar taşlarında sadece numaraların olduğu dile getirilir. Ancak incelememiz esnasında bu numaralardan bir eser 

bulamadık. O dönemde yaptıkları iş her ne kadar resmi de olsa Osmanlı insanı onların ölülerini bile yakınlarında 

istememiştir. Cellatlar bu sebeple İstanbul’un en ücra köşelerine, normal mezarlıkların dışına gömülmüşlerdir. 

Eyüp Sultan’da mezarlıkların bittiği nokta olan Karyağdı Bayırı’nda bu taşlardan bir hayli vardır.” şeklinde bilgiler 

vermektedir (2018: 108). 
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metinlerine nasıl yansıdığının tespit edilmesidir. Buradan hareketle sanat ve gerçeklik 

bağlamında yaşanılan hayatın bir kesitinin metinlerde nasıl yer aldığı araştırılacaktır.  

Cellat ve cellat ile ilgili kavramlar şiir içinde genellikle sevgili- aşık- rakip arasındaki 

klasik ilişkinin anlatımında benzetme unsuru olarak yer almıştır. Bu da bizlere yaşanılan 

hayatın bir meslek grubu üzerinden şiire aktarımı noktasında çeşitli bilgiler sağlamaktadır. 

 

Cellat Şiirlerde Nelere Benzetilmiştir? 

Şiirlerde “sevgili” ve “cellat” kelimeleri arasında bir ilişki söz konusu edildiğinde –ki 

bu ilişki sevgilinin aşığın canına kastediyor olması üzerine kurgulanmıştır- sevgilinin gözü, 

kaşı, kirpiği ve bakışının cellata veya cellatların kullandıkları âletlere benzetildiği 

görülmektedir. 

Zâtî’nin aşağıdaki beytinde yüzü güzelliklerle dolu olan sevgilinin gözünün ise cellat 

olduğunu söylenmektedir. Sevgilinin kirpiği ise üzerinde “ecel” yazılı olan bir kılıca 

benzetmiştir. Zira sevgilinin cellat gözü, baktığı yere ecel/ölüm götüren kirpiklerinin mahareti 

sayesinde bir yan bakışıyla âşığı öldürür. Zâtî’nin bu hayalinden hareketle, Osmanlı cellatların 

kılıçlarının çeşitli şekillerde süslenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Esasen o dönemin savaş 

aletlerinin kabzalarının, kınlarının, kayışlarının çeşitli tekniklerle farklı şekillerde süslendiği 

bilinmektedir. Yine kesici yüzlerinin de hat sanatının en güzel örnekleriyle adeta bir sanat 

eserine dönüştürüldükleri de malumdur. İşte bu gelenek çerçevesinde beyitteki cellat kılıcının 

da üzerine “اجل (ecel)” yazılarak süslendiği anlaşılmaktadır: 

Cemâli pür-letâfetdür gözi cellâd âfetdür 

Kim anun tîg-i müjgânında nakş olmış ecel gördüm   [Zâtî Dîvânı G 942/3 

(Tarlan 1970)] 

 

Aşağıdaki beytinde sevgilinin kaşının katil, kirpiğinin bela olduğunu söyleyen Şeyh 

Gâlib ise, bunların her bir kılının kökünde birer celladın misafir olduğunu söyleyerek cellatların 

toplum nezdinde bela ve katil olarak görüldüklerinin ipucunu vermektedir: 

Hat-siyeh îmân u ebrû kâtil ü müjgân belâ 

Her bün-i mûyunda bir cellâd mihmândır senin [Şeyh Gâlib Dîvânı G 183/3 (Okcu 

trhsz)] 

 

Fehîm aşağıdaki beytinde, gözleri cellada benzeyen sevgilinin bir bakışının, kendisinin 

helak olup ölmesi için yeterli olacağını söylemektedir. Bu durum, yukarıda değinilen, 

cellatların idam mahkûmunun kafasını tek vuruşta keserek onu acı çektirmeden öldürmesi için 
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işlerinde mahir olmaları gerektiği ile ilgili meslekî yeterliliklerine gönderme yapmaktadır. 

Bunun için sadece celladın mahir olması yeterli değildir. Aynı zamanda idam sırasında 

kullanılan aletler de keskin olmalıdır. 

Beyitte âşığın, sevgilinin kendisini öldürmesinden şikâyetçi olmadığı aksine memnun 

olduğu anlaşılmaktadır. Zira sevgilinin kendisini öldürebilmesi için gamze kılıcıyla âşığa hamle 

yapması yani bakması gerekecektir. Bu da sevgilinin âşığa ilgi göstermesi anlamına 

gelmektedir ki âşığın da bütün arzusu da tam olarak budur. Âşığın kendini tam bir teslimiyetle 

celladına teslim eden tavrı, -yukarıda bahsedildiği üzere- yüksek rütbeli Osmanlı 

bürokratlarının idam hükmünün tebliğini metanetle karşılaması, hatta cellatla latife yapmasını 

hatırlatmaktadır: 

Sen nâz u kirişmeyle helâk eyle Fehîm’i 

Besdür bana ey gamzesi cellâd nigâhun [Fehîm-i Kadîm Dîvânı G176/7 (Üzgör 

1991)] 

 

Sevgiliden gelen acıyla mutlu olan sadece Fehîm değildir. Bu bakış açısı, klasik Türk 

şiiri geleneğindeki aşk anlayışının bir ürünüdür. Kavsî’nin aşağıdaki beytinde de bağrını 

doğrayan cellat gözün karşısında, bağrının her bir parçasını sevgilinin kirpiğinin okuna fedâ 

etmeye niyetli bir âşık söz konusudur:  

Vechi var bağrumı cellâd gözü doğrar kim 

Ola her pâresi bir nâvek-i müjgâna fedâ [Kavsî Dîvânı G20/2 (Rahimi 2011)] 

 

Şairler sadece sevgilinin gözünü ve gamzesini cellat olarak düşünmemişlerdir. Nurî 

aşağıdaki beytinde zalim sevgilinin ilgisizliğini ve kayıtsızlığını âşığın çabucak kanını dökmek 

isteyen bir cellat olarak tasavvur etmiştir. Âşık her ne kadar halinden memnun olsa da, aşkına 

kayıtsız kalarak kendisini öldürüp vebalini almaması konusunda sevgiliyi uyarmaktadır. Bu 

uyarısı aslında sevgilinin ilgisini çekebilmek için âşığın son çare olarak umutsuzca başvurduğu 

bir yöntemdir. Zira toplumumuzda vebaline girmek, yani hiç suçu yokken birini cezalandırmak 

büyük bir günah ve suç olarak kabul edilir. Bu tür uyarılar, ölüm kararını veren güç olmamakla 

birlikte, kararı uygulayarak öldürme işlemini gerçekleştirenler için söz konusu olmuştur. 

Cellatlar da sık sık idam mahkûmlarının bu tür uyarılarına ve suçlamalarına muhatap 

olmuşlardır: 
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Böyle n’olacak ‘aceb bu hâlim 

Sabra komadun benim mecâlim 

Alma hele boynuna vebâlim 

Cellâd-ı tegâfülün a zâlim 

Hûn-ı dile pek şitâbı vardır  [Halil Nuri Dîvânı Tardiye 1/8 (Güler 2009)] 

 

Ancak dediğimiz gibi bu gerçek bir suçlama değil, sevgilinin ilgisini çekmek için âşığın 

başvurduğu bir yöntemdir. Zira cellat sevgili olunca âşık seve seve canını vermeye razıdır. 

Hatta kendisini öldürdüğü için sevgiliyi suçlamaz, ölümü hak edenin kendisi olduğunu söyler. 

Zira sevgilinin aşkına talip olmak aslında en başından ölümü kabullenmek anlamına 

gelmektedir: 

Güneh senden degül ey gamzesi cellâd bendendür 

Zebân-zed bir meseldür eskiden kim suç ölendendür [Es‘ad-ı Bağdâdî Dîvânı 

G59/2 (Kadıoğlu 2008)] 

 

Beyitteki eskiden beri atasözü olarak kullanılageldiği belirtilen “Suç ölenindir.” 

düsturu, Hazret-i Muhammed’in bir hadisine dayanmaktadır. Buna göre; Hz. Muhammed’in 

“İki Müslüman’ın biri birine kılıç çekmesi ve birinin ölmesi halinde her ikisinin de cehennemlik 

olacağını” söylemesi üzerine sebebi sorulur, Hz. Muhammed, aslında ölenin de amacının 

arkadaşını öldürmek olduğunu belirtir6. 

 

Hüküm Sultanındır 

İnsan hayatının kutsallığı nedeniyle hükümdarın emriyle öldürmek anlamına gelen 

“siyaseten katl” meselesi her daim izaha muhtaç bir konu olarak görülmüştür. Devletin 

sürekliliği ve toplumun huzuru için mutlak gücü elinde tutmak zorunda olan hükümdarlar, bu 

yöntemi kullanmışlar ya da kullanılmasına izin vermişlerdir. Bu durum çok farklı alanların 

tartışma konusu hâline gelmiştir. Ölüm emrini verenin ve öldürülenin taraftarları doğru ve 

yanlış, haklı ve haksız, iftira ve gerçek eksenleri etrafında karşı grubu bu yöntem üzerinden 

 
6 Ebû Bekre Nüfey İbni Hâris es-Sekafî radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi 

ve sellem şöyle buyurdu: 
“İki müslüman birbirine kılıç çektiği zaman, öldüren de, ölen de cehennemdedir.” 

Bunun üzerine ben: 
- Yâ Resûlallah! Öldürenin durumu belli, ama ölen niçin cehennemdedir? diye sordum. 
Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem: 
- “Çünkü o, arkadaşını öldürmek istiyordu” buyurdu.(Buhârî, Îmân 22, Diyât 2, Fiten 10; Müslim, Kasâme 33, 

Fiten 14, 15. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Fiten 5; Nesâî,Tahrîm 29, Kasâme 7; İbni Mâce, Fiten 11) 

(https://www.hadissitesi.com/hadis/10-nolu-hadis)( ET:04.11.2017) 
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eleştirmişlerdir. Bu konu çeşitli edebî metinlerde de işlenmiş, şiirlere konu edilmiştir. 

Kimi şiirlerde konuyla ilgili açıklamalar dahi yapılmıştır. 

Cellatlar adalet sistemi içerisinde karar verici değil verilen kararın uygulayıcısı 

oldukları hâlde insanlar tarafından cezalandırmadan sorumlu tutulmuşlardır. Şairler de bu 

ikilemi vurgulamışlardır. Aşağıdaki beyitlerde celladın ferman olmadan bir icraatta 

bulunmayacaklarını vurgulanmıştır. Hükmün sahibi sultandır. Cellatsa sultanın emirlerini 

uygulamakla görevlidir. Sultan ne hüküm verirse, ne buyurursa cellat ancak onu yapar: 

Ey gamze-i cellâd nedür tâ bu kadar nâz 

İş görmede çün sen dahi fermâna bakarsun [Şeyhülislâm Bahâyî Dîvânı G 21/6 

(Uludağ 1992)] 

 

Esl özüngsen beni her-çend gözüng öldürdi 

Ne ki sultân buyurursa onı eyler cellâd [Kavsî Dîvânı G40/3 (Rahimi 2011)] 

 

Nev’î Dîvânı’ndan alınan aşağıdaki beyitte işkencenin sultanın emri olduğu 

hatırlatıldıktan sonra görülen infaz için celladın suçlanmaması gerektiği vurgulanır: 

Hikmetin bu mısraʿun fehm it ne dir üstâdı gör 

Hükm-i sultândur siyâset ağlama cellâddan  [Nev’i Dîvânı Trb. 3- 5/3 (Tulum ve 

Tanyeri 1977)] 

 

Celladın Görünümü Korkunçtur  

Cellatlar yaptıkları iş gereği iri yarı, güçlü kuvvetli ve sağlam yapılıdırlar. Ayrıca 

korkusuz ve acımasız insanlardır: 

Tîgı tünd ü dest ü bâzûsı kevîdür heyf kim 

Eylemez pervâ öter bî-bâk cellâdum benüm  [Kavsî Dîvânı G 314/5 (Rahimi 

2011)] 

 

İnsanların iç dünyalarındaki iyiliğin ya da kötülüğün yüzlerine yansıyacağı, uğraştıkları 

işlerin önce gönül dünyalarına sirayet edeceği, sonra da dış görüşülerine etki edeceği düşüncesi, 

Doğu toplumlarında yaygın bir inanıştır. Cellatların ölüm ve işkence gibi korkunç işlerle 

uğraşmaları gönül dünyalarına tesir ederek onları anlayışsız ve acımasız insanlara 

dönüştürmüştür. Yine uğraştıkları bu korkunç işler onların yüzlerine ve bedenlerine de 

yansımıştır. Üzerlerine giydikleri cellat kıyafetleri ve taktıkları işkence aletleriyle daha da 
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korkunç görünmüşlerdir. Evliya Çelebi, cellatların bu korkunç görünüşlerini, 

üzerlerindeki işkence aletleriyle birlikte çok canlı bir şekilde tasvir etmiştir: 

Pazularını sıvayıp Dahhâk’ın kılıcına benzer ateş saçan kılıcını beline bağlayıp diğer işkence, 

karabend, nakşbend, kemendbend, zünnârbend edecek ucu ışıklı yağlı kemendleri kemerine asıp 

diğer işkence âletlerinden kelpeten, burgu, çivi, buhur-ı fitil, semin sünger, tilisman, yakakart, deri 

yüzecek sıntıraş, polad tas, nice türlü zehirli göz milleri, malafa, çimşir işkence, Allah saklasın el 

ayak kırmaya yarayan balta ve malafalarını kemerlerine bağlarlar, diğer yardımcıları da yetmiş 

yedişer cellat âletlerini de kemerlerine takıp diğer hizmetçilerin omuzlarında altınlı, nakışlı, uzun, 

servi ağacından güzel kokulu kazıklar ile bellerinde seyahat urganları ve ellerinde yalın kılıçlarıyla 

merdâne neşelenerek geçerler. Fakat Allah korusun her birinin çehresinde nur kalmayıp zehir 

damlar. (Kahraman ve Dağlı 2003b: 476-477) 

 

Cellatların Kullandıkları Aletler 

Cellat işkence yaparken de ölüm cezasını infaz ederken de çeşitli aletler kullanır. Evliya 

Çelebi, Seyahatnâme’den alıntıladığımız yukarıdaki pasajda Osmanlı cellatlarının kullandıkları 

aletleri oldukça ayrıntılı bir şekilde sıralamıştır. Bu aletler, sevgilinin âşığa işkence etmede 

kullandığı kurgusu üzerinden şiirlerde de işlenmiştir. Başta vurmaya yarayacak olan sopa, 

kırbaç gibi âletlerin yanı sıra yaralama ve öldürmede kullanılan kılıç, hançer gibi kesici âletlerin 

celladın kullandığı temel araçlar olduğu aşikârdır. Şiirlerde en temel araç olarak kılıç ve hançere 

yer verilmiştir. Aşağıdaki beyitlerde sevgilinin cellada benzetilen gözlerinin/bakışlarının, âşığı 

öldürmek için kılıç, hançer gibi kesici âletlere benzetilen kirpiği/gamzeyi(yan bakış) elinde 

tuttuğu hayâline yer verilmiştir. Sevgili bu silahlarıyla her an âşığın bağrını kesip kanını döker, 

onu öldürmek ister ve hatta öldürür. Âşıklar zümresi ise cellat sevgilinin karşısında celladın 

kılıcıyla iki parçaya ayrılmış ceset gibidir: 

Dutar cellâd çeşmi tîgın üryân 

Öninde ehl-i ʿışk dû-nîme benzer [Muhibbî Dîvânı G 1187/2 (Yavuz ve Yavuz 

2016)] 

 

Aceb bu gamze midür yâhud cellâd 

Tutar hâzır elinde tîg u hançer  [Muhibbî Dîvânı G 1162/4 (Yavuz ve Yavuz 

2016)] 

 

Gamzen meni yüz tîg ile katl eyledi gerçi 

Mücrim ili bir tîg ile katl eyledi cellâd [Cemîlî Dîvânı G122/4 (Demircioğlu 

Gençtürk 2002)] 
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Cellatlar can almaya o kadar hazırdır ki elleri her daim hançerin/kılıcın üzerinde 

durmaktadır. Bu beytin zihinde uyandırdığı imaj ile çeşitli Osmanlı resimlerindeki elleri 

bellerindeki hançerlerin üzerinde duran cellat tasvirleri arasındaki benzerlik dikkat çekicidir: 

Gözleri cellâdı cân alup ciger hûn itmege 

Gör ne hâzırdur ki desti dâyimâ hancerdedür [Mecmûatü’n-Nezâir G326/2 

(Canpolat 1987)] 

 

Aşağıdaki beyitte de sevgilinin yan bakışı bir kurban üzerinde birlikte çalışan iki cellat 

imajı üzerinden anlatılmıştır. Sevgilinin gözü ile gamzesi (yan bakışı) kan dökücü iki cellada 

benzetilmiştir. Yine sevgilinin bakışı hançere, kirpikleri ise kılıca benzetilmiştir. Bu iki cellat 

birlikte çalışmaktadırlar. Cellatlardan biri kılıçla oynayıp yürürken, diğer cellat elindeki hançeri 

âşığın göğsüne saplamaktadır. Bu hayalde sevgilinin gözlerini kırptıkça kirpiklerinin hareket 

etmesi göz celladının kılıçla oynamasına benzetilmiştir. Beyitte tasvir edilen sahne üzerinden 

Osmanlı döneminde cellatların tek çalıştıkları gibi birlikte de çalışabildikleri anlaşılmaktadır. 

Ayrıca -muhtemelen kalabalık önünde yapılan infaz sırasında- cellatların kılıç kullanmadaki 

maharetlerini göstermek üzere kılıç ve hançer gibi kesici aletlerle çalıştıkları ve hatta belki de 

bu aletlerle gösteri amaçlı hareketler yaptıkları anlaşılmaktadır: 

Çeşm-i hûn-rîzi o şûhun tîg ile oynar yürür 

Gamzesi cellâdı ise bağruma hançer ṣunar [Hisâlî Dîvânı G 122/3 (Ercan 2008)] 

 

Fehîm’in aşağıdaki beytinde celladın kılıcının daima keskin olması gerektiği 

belirtilmiştir. Tek vuruşta başı gövdeden ayırabilmesi ve böylelikle kurbanın olabildiğince az 

acı çekmesi açısından kılıcın keskinliği son derece önemlidir. Şair aşağıdaki beyitte bu 

gerekliliği, sevgilinin keskin bakışlarının gerekçesi olarak sunmuştur. Zira sevgilinin gözü 

âşığın celladı olduğuna göre kılıca benzeyen bakışlarının da keskin olması gerekir ki âşığa 

işkence etme, onu öldürme konusunda görevini lâyıkıyla ve çabucak yerine getirebilsin: 

İder tîg-i nigâhın her zamân ol bî-amân keskin 

Belî şemşîri cellâdun gerekdür her zamân keskin [Fehîm-i Kadîm Dîvânı G 242/1 

(Üzgör 1991)] 

 

Cellatların kullandığı bir başka alet de ip/urgan ya da kementtir. İp sadece idam için 

kullanılmaz, aynı zamanda yakalanan suçluların bağlanılmasında da kullanılır. Muhibbî’nin 

aşağıdaki beytinden hırsızların bazen cellatlar tarafından bağlanarak bir müddet nezarette 
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tutulduğu, bazen de hançer göstererek ölümle korkutulduğu anlaşılmaktadır. Zira 

hırsızlığın bir cezası olmakla birlikte kısa sürelidir. Huyundan vazgeçmeyip sürekli bir şeyler 

çalmaya çalışan hırsız, yakalandığı zaman cellatlar tarafından çeşitli şekillerde tehdit edilir ve 

cezalandırılır.  

Âşığın gönlü bir hırsıza, sevgilinin gözü, cellada; saçı, ipe; bakışları da hançere 

benzetilmiştir. Sevgilinin aşkına talip olan âşığın hırsız gönlü de bazen sevgilinin saçına 

bağlanıp kalır, bazen de sevgilinin bir hançer kadar keskin olan bakışıyla ikaz edilir: 

Gâh olur zülfinde bend eyler bu gönlüm şebrevin 

Katlüme cellâd çeşmi gâh hançer gösterür [Muhibbî Dîvânı G1153/4 (Yavuz ve 

Yavuz 2016)] 

 

Elinde kement bulunan cellat (Majda, 2006: 226) 

 

Celladın elindeki ip/urgan bazen idam mahkûmlarını asmak ya da boğmak için 

kullanılır. Adlî’nin aşağıdaki beytinde âşığın gönlü hırsıza, sevgilinin gözleri cellada, kirpikleri 

hançere, başının iki tarafından sarkan kâkülleri de darağacında sarkmakta olan idam iplerine 

benzetilmiştir. Sevgilinin cellat gözleri, âşığın hırsız gönlünü asmak üzere kirpik hançerleriyle 

(tehdit ederek) darağacına götürmektedir:  

Gözleri cellâdına virmiş müje hançerlerin 

Düzd-i dil asmaga iki kâkül-i miskîn salup [Adlî Divanı G9/3 (Bayram 2018)] 
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Cellatlar Geceleyin Öldürür: 

Cellatlar, infazları her zaman halkın önünde -teşhir ederek- yapmadıkları da 

bilinmektedir. Bu durumda herkese açık olmayan bir mekânda ve genellikle geç sayılabilecek 

bir vakitte yapılan bu tarz infazların da şiirlerde yer aldığı görülmektedir. Şairin kurguladığı 

hayale göre; feleğin celladı her gece binlerce kan döktüğü için döktüğü kanlar her seher eteğini 

kırmızıya boyar. Şafak vaktinde güneşin doğuşu sırasında bütün ufku kuşatan kızıllığın sebebi 

böyle şairane bir sebebe bağlanmıştır: 

Ey niçe bin kan ider cellâdı çerhün her gice 

Her sehergeh al iden dâmânın anun kanıdur  [Hamdullah Hamdî Dîvânı G 45/3 

(Özyıldırım 1991)] 

 

Cellat Kana Doymaz 

Cellatlar yaptıkları iş dolayısıyla kan dökücüdürler ve her daim işkence yaparak, kafa 

keserek de kan dökmeye devam ederler. Bu durum celladın kana doymadığı yolunda bir 

söylemi doğurmuştur. Şiirlerde cellatlarla ilgili bu söyleyiş, sevgililer için de kullanılmıştır. 

Âlî’nin aşağıdaki beytinde, bakışları cellat olan sevgilinin âşığın kanını döktüğü 

söylenmektedir. Ancak kana doymayan sevgili her an kan dökmeye devam eder. Beyitte 

cellatların zalim oldukları da belirtilmiştir: 

O hûnî gamzeler dâ’im olur kan dökmege hâkim 

Gözün cellâdı hey zâlim senün hîç kana kanmaz mı  [Âlî Dîvânı G 1493/6 

(Aksoyak 2018)] 

 

Cellat, Mirrîh Gibi Uğursuzdur 

Klasik Türk şiiri geleneğinin astroloji anlayışı çerçevesinde güneş sultandır, Mirrîh de 

bu sultanın celladıdır. Mirrîh -Farsçada Behrâm olan yıldız- nash-ı asgar (küçük uğursuzluk) 

olarak görülür. Elinde bir kılıç veya hançer ile tasvir edilir. Harp, neşat, şecâat, hiddet, senâhat, 

kuvvet, cinâyet, kabahat, azab, inat ve riyâ bu yıldızın özellikleri arasındadır. Yıldızı Merih 

olanlar kuvvetli, öfkeli, sert ve cüretkâr olurlarmış (Onay, 2000: 329; Pala, 2000: 285 ). 

Kânî’nin aşağıdaki beytinde Mirrîh, sultandan idam fermanı almış bir cellada teşbih edilmiştir: 

Nedür hûnîligün cellâd mı Mirrîh mi ne oldun 

Meger fermân-ı bî-dermân nefy ü katl-i ʿâm aldun [Kânî Dîvânı G 103/4 (Yazar 

2010)] 

 

Beni zulm ile öldürdi gözi cellâdı Behrâmun 
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Niçün itmez leb-i Nûşînrevânı dâdı Behrâmun [Zâtî Dîvânı G 800/1 (Tarlan 

1970)] 

 

Cellat olarak tasvir edilmiş Mirrîh 

(Seyyid Muhammed ibn Emir Hasan es-Su‘ûdî, 1582: vr. 4b.) 

 

Cellattan Merhamet Beklemek Yersizdir 

Celladın en belirgin vasıflarından biri, acımasızlığıdır. Gönlün kan dökücü ve zalim olan 

gamzeden kendisini iyileştirmesini beklemesi anlamsız, boş bir iştir. Bu durum cellattan aman 

dilemeye benzemektedir. Malum olduğu üzere cellattan merhamet beklemek yersizdir. 

Var mıdır fâʾide cellâda amân dersen de 

İltiyâm etme dilâ gamze-i hûn-hâra ʿabes [Sünbülzâde Vehbî Dîvânı G 30/4 

(Yenikale 2011)] 

 

Âşık, sevgilinin gamzesi karşısında o kadar çaresiz bir durumdadır ki bu durum cellattan 

merhamet bekleyen hükümlünün durumundan farksızdır. 

Merhamet ister gönül ol gamze-i bî-dâddan 

Görince nâ-çâr kalmış rahm umar cellâddan  [Mânî Dîvânı G71/1 (Demirel 

2017) 

 

Yâre zahm-ı sîne açmam gamzesi hûn-rîz iken 

Eylemek olmaz ümîd-i merhamet cellâddan  [Nurî Dîvânı G70/4 (Yılmaz 2010)] 
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Ancak sevgili de cellatlar gibi son derece acımasızdır. Sevgilinin cellat gözleri 

ayrılık kılıcıyla çaresiz âşığı öldürmüştür. Her ne kadar aman dilediyse de onu bağışlamamıştır: 

Hayretî bî-çâreyi öldürdi tîg-ı hecr ile 

El-amân ol gözleri cellâd elinden el-amân [Hayretî Divanı G 352/5 (Çavuşoğlu ve 

Tanyeri 1981)] 

 

Bazen Ölüm Cezası Haksız Yere Verilir 

İftira, yanlış anlama gibi sebeplerle verilen yanlış kararlar sebebiyle bazen cellatların 

gerçekleştirdikleri infazların sonradan haksız olduğunun anlaşıldığı da olmuştur. Aşağıdaki 

beyitte şair sevgilinin gözünün durmaksızın haksız yere âşıkları öldürdüğünü söylemektedir: 

Tîgını cellâd gamzen dem mi var tîz eylemez 

Öldürür nâ-hak yire ‘uşşâkı perhîz eylemez  [Muhibbî Divanı G 1237/1 (Yavuz 

ve Yavuz 2016)] 

 

Cellattan Misafire Zarar Gelmez 

Gelenekte misafir ağırlamak faziletli bir iş kabul edilir. Ev sahibinin misafire zarar 

vermesi mümkün değildir. Hatta misafirin can ve mal güvenliği ev sahibinin 

sorumluluğundadır. Fehîm’in aşağıdaki beytinde ev sahibi cellat da olsa bütün acımasızlığına 

rağmen misafirinin canına kıymayacağı belirtilmiştir. Şair, merhametsizleri yetiştiren, koruyan 

siyah bir kâseye benzeyen feleğe seslenmiş ve “Kişi cellat bile olsa misafirine kıymaz!” 

şeklinde uyarıda bulunmuştur. Feleği bu şekilde uyarmasının nedeni, gelenekte dünyanın bir 

misafirhaneye, insanın da burada kısa süreliğine konaklayan bir misafire benzetilmiş olmasıdır. 

Şair, bu benzetme üzerinden felekten -dünyada misafir olan- kendisine zarar vermemesini 

istemektedir: 

Ey çarh-ı siyeh-kâse-i dûn-perver-i bî-rahm 

Cellâd da olsa kişi mihmânına kıymaz [Fehîm-i Kadîm Dîvânı G114/3 (Üzgör 

1991)] 

 

Sonuç: 

İnsanoğlunun işlenen suçun karşılıksız kalmaması ve önlenmesi kabulünün bir sonucu 

olarak ortaya çıkmış olan callâtlık kurumu, hemen hemen her devirde ve toplumda görülmüştür. 

İslam toplumlarında ve İslamiyetten önceki ve sonraki Türk toplumlarında varlığı bilinen 

cellatların, 16. yüzyıldan itibaren koruma görevini de üstlendiği bilinmektedir. Haklarında 

yazılmış ve söylenmiş birçok söz ve yapılmış birçok çalışma olan cellatların edebi metinlere 
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yansımış olması da olağandır. Bu noktada âşık- sevgili- rakip bağlamındaki benzetmeler 

dünyası içinde “cellat” ve “cellatlar ile ilgili” kelime kadrosunun metinler içinde yer alma 

şekilleri çalışmamızın konusunu oluşturmuştur. 

Osmanlı dönemine ait bu metinlerde görünümlerinden, giyim kuşamlarına; kullandıkları 

aletlerden, infaz sırasında  kullandıkları aletlere ve yöntemlere kadar birçok noktada cellatlar 

hakkında bilgi bulmak mümkün olmuştur. 
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HORASAN’DAN ANADOLU’YA OĞUZ TÜRKLERİNDE HİL’AT GELENEĞİ 

 

Minara GULİYEVA HÜSEYİN7  

Dr. Öğr. Üyesi Cemal MEYDAN8 

 

ÖZET 

Giyim; her ülkenin coğrafi, ekonomik, politik, kültürel, sosyal ve toplumsal şartlarından 

etkilenerek şekillenmektedir. Tarihsel süreçte giyim kültürünü incelerken, toplumların 

birbirinden etkilendiği görülmektedir. Oğuz Türkleri Anadolu’ya ayak bastıktan sonra 

geleneksel kıyafet tarzlarına devam ettiler ancak etkileşimde bulundukları kültürlerden, 

coğrafyalardan etkilendiler ve etkilediler.  

Anadolu’nun geçirdiği çeşitli dönemler, uzun tarihsel geçmişi, Orta Asya etkisi, başka 

kültürlerle teması da giyim çeşitliliğinde ve zenginliğinde geniş rol oynamıştır. Yüzyıllar boyu 

zengin bir giyim kültürüne sahip olan Oğuz Türkleri, Horasan’dan Anadolu’ya bu zenginliği 

getirmiş ve nesilden nesile aktarmıştır.  

Devlet görevlerine atamalarda ve ödüllendirmelerde hediye olarak verilmiş hil’at, eski 

zamanlara dayanan bir Türk geleneğidir. Ayrıca hil'at, saray ve siyasi otorite tarafından 

giydirilen kıyafetlerden olup makam ve şöhreti de temsil etmektedir. 

Hil’at kelimesi (cem. Hila) Arapça “hl” köklü, elbiseyi çıkarmak anlamında 

kullanılmaktadır (Arslan, 2012: 84). Istıhatta “hükümdarın taltif etmek istediği bir kimseye 

verdiği kıymetli libas” anlamında kullanılan Hil’at; Mısır/Memluk devletinde “teşrif” kelimesi 

ile eş anlamlı olarak kullanılmıştır. İslami Ortaçağ ve Türk devletlerinde kullanılan bu kelime, 

belirli memuriyet kademelerinde çalışanlara sadece hükümdar tarafından verilen, fakat görevi 

dolayısıyla uzak yerlerde hükümdarı temsil görevine haiz valilerin merasimi ile de takdim 

edilen, kostüm haricinde memurun konumu ve önemine göre külah, kemer, kılıç, at, bayrak, 

para gibi farklı hediyeler sunulmaktaydı. Geleneğe göre, İslam devletlerindeki imalathanelerde 

yapılır ve hükümdarın alametleri ile meydana getirilirdi ki, bunların taklit edilmesi kesinlikle 

yapılamazdı. Bu araştırmada, Büyük Selçuklu dönemi “hil’at” olarak verilen giyim kuşam, 

değerli hediye çeşitleri tespit edilmiştir.  

 
7 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Sanatta Yeterlik. 

e-posta: minara.guliyeva85@yahoo.com 
8 Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü, Dr. Öğr. Üyesi. 

e-posta: cemal.meydan@deu.edu.tr 
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Anahtar Kelimeler: Horasan’dan Anadolu’ya, Hil’at, Cübbe, Kaftan, Gelenek ve 

Görenek.  

Giriş 

Türklüğün başlangıcında yer alan; günümüzde Türkiye, Azerbaycan, İran, Irak ve 

Türkmenistan Türklerinin ataları olan Oğuzlar;  XI.yy.’da İslam dünyasına girerek kısa sürede 

İslam diyarlarında hüküm sürdürmüşlerdir. Türkiye merkezli coğrafyaya Altaylar’dan 

Makedonya’ya kadar yayılım gösteren Oğuzların XI.yy.’dan önceki tarihi bir çok 

bilinmeyenlerle doludur. Tarih sayfalarında Oğuzlar’ın orta çağ Asya’daki Türk boyları 

içerisinde güçlü, oymak sayısı ile çok kalabalık bir bölümünü oluşturduğu ve Türk 

kavimlerinden biri olduğu bilinmektedir (Yiğitbaşı, 1994: 1). 

Selçuklu dönemi öncesi Oğuzların ilk yerleşim yerleri Aral çevresi, Aşağı Povolje, Ural 

civarı ve Hazar’ın doğu kısımlarında yer alan Gürgen Nehri ile sınırlı idi. Bu coğrafyaya 

Oğuzeli denilmekteydi. Oğuzların büyük bir kısmı Sir-Derya ırmağı etrafında yaşamlarını 

sürdürmekteydiler (Agacanov, 2002: 57).   

Oğuz boyları, XI.yy.'dan sonra Horasan'dan Anadolu'ya yaptıkları akınlarla içlerindeki 

fetih arzusunu ve savaşma içgüdülerini, dökülen kanların bedelini bugün yaşadığımız 

topraklarda kurulan "Devlet-i Ebed Müddet"i belgelerle anlatmaktadırlar. Oğuzların XI.yy.'dan 

itibaren yaptıkları akınlar ile başlayan süreçte, Anadolu'nun Moğollar tarafından istilası olan 

1277 yılına kadar rahat ve ihtişamlı hayatları son bulmaktadır (Ünal, 2014: 10, 18).  

Savaşçı bir kavim olan Oğuzlar, tarih boyunca Türk devletlerinin kurucuları 

olmuşlardır. Yabgu Devletini kurduktan sonra Selçuklu devletini kurmuşlardır. Üç-Ok ve Boz-

Ok olarak ikiye bölünen Oğuzlar, İran, Irak, Suriye ve Anadolu’ya yayılmışlardır. Büyük 

Selçuklu Devleti, Anadolu Selçuklu Devleti, Harzemşahlar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, 

Anadolu Beylikleri, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Balkan 

Türkleri vb. bir çok Türk topluluklarının atası olan Oğuzlar, XIII.yy.’ın sonlarına doğru 

Anadolu’ya girerek Osmanlıları kurmuşlardır (Alıç, 2013: 20). 

Birçok devlet istilasına uğrayan Anadolu, 1071 Malazgirt savaşı ile birlikte 8-10 yıl 

içerisinde fetihten sonra Anadolu'nun her yerinde Oğuz grupları oluşmaya başlamış, sayıları 

Türkistan ve İran'dan gelenler ile birlikte artmaya başlamıştır. Bu sayede Anadolu ile Türkistan 

arasında göç yolları da oluşmuştur. 1220'de başlayan Moğol istilasından kurtulmaya çalışan 

Türkistan, Horasan ve Azerbaycan'dan gelen Türkmen grupları ile Oğuzlar, büyük bir ezici güç 

haline gelerek Anadolu'da toplanmaya başlamışlardır (Ünal, 2014: ).   
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Yaşanan yoğun göçler neticesinde Anadolu'nun büyük bir kısmının XI. yy.dan 

başlayıp XIV. yy.a kadar Türkmen ülkesi özelliğini taşıdığını XIV. yy.daki yabancı yazarlar da 

bahsetmişlerdir (Sümer, 2016: 7).  

Oğuzların Üçok koluna ait Kınık boyuna mensup olan Büyük Selçuklular, X.yy.’ın sonu 

ile XI.yy.’ın başlarında islamı kabul ederek Türk-İslam devletlerinin en önemli devletlerinden 

biri haline gelmişlerdir (Merçil, 2002: 597). Çin’den itibaren Batı Anadolu’yu içine alan 

Ortadoğu ülkeleri, Akdeniz sahilleri, Afrika’nın kuzeybatısı, Hicaz ve Yemen’den Rusya’ya 

kadar hâkimiyetini sürdüren Selçuklular, çok büyük bir kültürün temsilcisidir (Merçil, 1993: 

43). 

 

Resim 1: Büyük Selçuklu Devleti (https://www.sosyaldeyince.com/haritalar/buyuk-selcuklu-devleti-

haritasi-t3104.0.html). 

Horasan’da temeli atılan Oğuzların Kınık Oymağı’ndan Dokak oğlu Selçuk tarafından 

kurulan Büyük Selçuklular (Sumer, 2016: 91, 114), Dandanakan savaşı (1040) ile Gaznelileri 

yenmiş, Selçuklu Hükümdarı Sultan Sencer’in (1157)’de ölmesi ile imparatorluk dağılarak 

Irak-Horasan Selçukluları, Suriye Selçukluları, Kirman Selçukluları ve Anadolu Selçukluları 

olarak dört ad altında ayrılmışlardır. 

Orta Asya ve İran sanat tasvirlerini izleyen ve kendi sanat anlayışlarını yaratan Anadolu 

Selçukluları, kendilerine has bir sanat yaratmışlardır (Süslü, 1989: 178). Bu dönem, Kubadabad 

Sarayı'nın duvar çinilerinde görülen hükümdar görüntüleri, Anadolu Selçuklu hükümdarının 

kıyafetlerinin zenginliğini göstermektedir. 

Selçuklulara ait giyim özelliklerini, dönemin minyatürlerde ve çinilerde farklı başlık ve 

giyim biçimlerini kullanmış olduklarını ve Anadolu öncesi Türk giyim özellikleri 

görülmektedir. Bu giysilerin bir kısmı Asya kaynaklı olup, bir kısmı ise Yakın Doğu etkilidir. 

Selçuklu dönemi kıyafetlerinde bu nedenle Selçuklular, erken devir Türk sanatına ait pek çok 

geleneği Anadolu’ya getirmişlerdir (Ertürk, 2018: 27).  

Oğuzların kürk ve keten elbise giydiklerine dair bilgilere Ebu Dulef’in 

Seyahatnamesinde rastlanılmaktadır. Genellikle yün, keçe ve deriden yapılan elbiseler 

https://www.sosyaldeyince.com/haritalar/buyuk-selcuklu-devleti-haritasi-t3104.0.html
https://www.sosyaldeyince.com/haritalar/buyuk-selcuklu-devleti-haritasi-t3104.0.html
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(genellikle keçi derisi) giyilmekteydi. Pamuktan beyaz, renkli elbiseler ise Tuğrul Bey’in 

İran’a hakim olmasıyla giyilmeye başlandığı bilinmektedir (Sümer, 2016: 77). Selçuklu 

sultanları kumaş dokuma atölyelerini Merv şehrinde kurmuşlardır (Çaycı, 2008: 141).  

Hil’at, birçok farklı türü ile birlikte bölgelere göre de farklılıkları bulunmaktadır. Bu 

bakımdan hil’at dokumacılığı birçok ülkede ve atölyelerde yapıldığı bilinmektedir (Çaycı, 

2008: 210). 

Türk Giyim, Kuşam ve Süsleme Sözlüğü`nde “hil`at, hükümdarlar ve vezirler tarafından 

birine hürmet ve mükafat yerine giydirilen kaftan”(Koçu, 1967: 130) olarak adlandırılmaktadır. 

“Hil`at” kelimesi Dede Korkut Kitabında hil`at vermek, hi’lat giydirmek, kaftan hediye etmek, 

buluz vermek, gömlek vermek (Ergin, 2009: 140); hilatlemek- hil’at geydirmek “hükümdarın 

gönlünü hoş etmek, mukafatlandırmak istediği bir kimseye verdiği değerli libas; bir adama 

giydirilen giyecek; sevgi ve yüceltme için giydirilen elbise anlamında kullanılmıştır. Ayrıca 

hil`at, resmen giydirilen elbise, teşrifat kaftanı; (hilatlemek) birine şeref elbisesi giydirmek; 

şeref elbisesi ihsan etmek; tevcih edilmiş bir şeref elbisesi; (hil’at) baştakinin daha aşağıda 

bulunana verdiği herhangi bir şeref armağanı” (Gökyay, 1973: 222) olarak metinlerde geçer. 

Hz. Peygamber kasidesini okumak üzere bürdesini (hırka) Ka’b b.Zübeyr’e vermesi 

hil’atın ilk başlangıcı kabul edilmektedir (Şeker, 1998: 23).  

Dönemin yazarlarından olan Hagani Şirvani'nin eserlerinde "hil'at" hem bir metafor hem 

de bir cömertlik sembolü olarak kullanılır (Guliyeva, 2016: 683). 

Terif hoşlasa da eger bizim şah,  

O, söz serrafıdır, yahşı ol agah!  

Fezilet hil’atı saralıb, solmaz,  

Her yeniyetmeye o, kısmet olmaz.( Şirvani, 2004: 39); 

Oğuz Türk geleneğinde, yaşamda ve günlük hayatta hediye verme ve alma geleneği her 

zaman var olmuştur. Özel günlerde, törenlerde katılımcıların işine, konumuna ve ayrıcalığına 

göre hediye verilmesi önem arz etmiştir.  Oğuz Türklerinde hil`at olarak verilen giyim 

öğelerinden kaftan, cübbe, kıyafetler, ipek kumaş, kumaş çeşitleri vs. geçmektedir. Bunlardan 

başka metinlerde geçtiği gibi para, mücevher, at, küpe, bilezik, kemer, kılıç vs. hil`at olarak da 

verilirdi.  

Araştırma konusu üç başlık altında incelenmiştir: Göreve Tayin Olunma ve 

Ödüllendirme, Hediye ve Rüşvet Olarak Kullanılması, Mevki (ünvan) ve Konumu Belirten 

Simgeler. 
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1. Göreve Tayin Olunma ve Ödüllendirme 

Resmi memurların giydiği özel kıyafetler bazı Ortaçağ Türk ve İslam devletlerinde 

kullanılmaktaydı. Yeni göreve başlayan veya tayin edilen görevliler bu elbiseleri törenle 

giyerler ve hil’at takdim edilirdi. Hil’atların en çok verildiği sınıf olarak askerler görülmektedir  

(Köprülü, 1950: 484). Hükümdar tarafından giydirilen kaftan bir mükâfatlandırma idi ve renkli, 

şerit, düğmelerle derecelendirilmekteydi ( Süslü, 1989: 159).  

Oğuz kültüründe kat kat giyilen giyim anlayışı zenginlik ve gücün göstergesidir. Kişisel 

eşyalar ve silah taşımak için bele kemer bağlanmaktadır (Piyadeoğlu, 2008: 53-54). 

Dede Korkut Kitabında, Oğuzların kıyafet tarzını ve zamanın giyim kuşamını yansıtan 

birçok kıyafet örneğini görmek mümkündür. Örneğin, “Çigni kuşlu cübbe ton virgil bu oğlana, 

Geyer olsun hünerlüdür” (Ergin, 2014: 83) Boğaç Han boyunda geçen ifadede cübbenin bir 

çeşit "hil'at"ın yerini aldığı, anlaşılmaktadır. Çünkü düşmanı yendikten ve obaya döndükten 

sonra, metinde Kazan Bey`in “koç yiğitlere” armağanları arasında cübbe verdiği veya 

giydirdiği belli oluyor (Guliyeva, 2016: 679). 

Hilafet makamınca gönderilen hil’atların kullanılmaması veya atılması gibi eylemler, 

makama isyan niteliği taşımakta veya bağımsızlık ilanı niteliğini taşımak olarak da 

yorumlanmaktadır (Köprülü, 1950: 484). 

2. Hediye ve Rüşvet Olarak Kullanılması 

İpekli kumaşlar Selçuklu devlet saray törenlerinde giysilerde, duvar ve yer 

kaplamalarında ve çadırlarda kullanılan, sultanın görkem ve ihtişamını arttıran bir işleve 

sahipti. Bunun yanı sıra hil’at kaftanı gibi önemli eşyalar üzerinde, diplomatik hediyeler 

içerisinde de yer almaktadır (Piyadeoğlu, 2008: 53-54). 

Nizami Gencevi'nin yazdığı şiirden, hil'at'ın altın ve gümüşe eşdeğer olduğu ve varidat 

hesap edilen ipek, kürk olarak depolara toplanır, gerektiğinde ise değerli insanlara hediye verilir 

(Guliyeva, 2016: 682). 

“Getirsin adına layık bir hil’at,  

Sırğa ve hemayil, cevahir, zin`et,  

Hem kılınç, hem kadeh, cevahir, ipek  

Verilsin padişaha layık bir bezek” (Azerbaycan Klasik Edebiyatı Kitabhanası, 1985: 

451). 

Bu dönem için 13. Yüzyıl Konya’da yazılan “Varka ve Gülşah” adıyla ünlü mesnevinin 

minyatürleri, iyi bir örnek sayılabilir.  



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 373 

 

Resim 2:  Varka- Gülşah mesnevisinden Minyatür. 13. yy.,Topkapı Sarayı Müzesi 

(Türkoğlu, 2002: 149). 

Sultanların emrindeki tebaasına dağıttığı hediye tarzında hil’atlar olabildiği gibi Halife 

Muktedi bi-Emrillah (480/1087)’ın sultan Melikşah’ın kızıyla evlenmesi dolayısıyla Selçuklu 

emirlerinin gönderdiği hit’atlar da kabul edilmiştir  (Şeker, 1998, 23).  

 

 

 

Resim 3: Yurduna dönen Oğuz Han’ı boylarının armağanlarla karşılanması. Minyatür, 

Camiüt tevarih. (Topkapı Sarayı Müzesi). (Türkoğlu, 2002: 149). 

 

Zahireddin Faryabi’nin “nur” redifli kasidesinde Sultan Rükneddin II.Süleyman Şah’ı 

(1196-1204) övmesi üzerine kendisine altın işlemeli, atlas, pamuklu, sakilatun Attabî, 

kumaşlardan oluşan elli takım elbise hediye etmiştir. Ayrıca hediye olarak, XVIII.yy.’a kadar 

Osmanlı döneminde kullanılan Selçuklu Dibası olarak da bilinen Diba-yi Rumi adlı kumaşı III. 

Alaeddin Kaykubad’ın Osman Bey’e gönderdiği bilinmektedir  (Uyumaz, 2010: 59). 

İbn Battûta Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışından sonra Anadolu'ya gelip de 

İzmir'e vardığında oranın hâkimi olan Umur Bey’in kendisine "kemha" denilen bir tür ipekli 

kumaştan yapılma iki kat elbise verdiğini; Şeyh İzzeddîn’e de meleff (İtalyanların Amalfi 

şehrinden alınan bir ad), Mer’azz, Kudusî ve Kemha cinsinden top top kumaş hediye 

ettiğini ifade etmiştir. Ayrıca Bergama hakkında bilgi verirken buranın hâkiminin kendisine 

“kudusî”den yapılmış bir elbise takdim ettiğini, Selçuk’tan bahsederken de bölgenin hâkimi 
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olan Aydınoğlu Muhammed'in oğlu Hıdır Bek'in kendisine sırma işlemeli, ipek elbise 

hediye ettiğini ve bu elbiseye "nah" adı verildiğini  beyan etmiştir (Uyumaz, 2010: 59). 

Geçmiş dönemlerde bazen bir işin gerçekleşmesi için, bazen itaat ya da bağlılık 

sağlamak için hediye -bir başka deyişle rüşvet- verilirdi. Bu konuya ilişkin olarak İbn Bîbî'den 

şu örnek verilebilir: Hacib Zekeriya, Türkiye Selçuklu Devlet erkânı tarafından İstanbul'da bir 

çeşit sürgünde bulunan I. Gıyaseddîn'i ikinci kez saltanata davet ile görevlendirilmiş ve vaziyeti 

bildirmişti. Gıyaseddîn'in Konya'ya ilerlemesini sağlamış, sonrasında da sultanın çocuklarını 

beklemek üzere İznik Rum Devleti (1204-1261) topraklarında kalmıştı. Çocukların da bir an 

önce İstanbul’a gidebilmelerini sağlamak için Hacib Zekeriya’nın  İznik Rum Devleti 

görevlilerine toprak ve değerli Rum kumaşlarının sözünü verdiği bilinmektedir. Yine I. 

Alâeddîn Keykubad (1220-1237) babasının ölümünden sonra taht için isyan ettiğinde Pervane 

Zahîreddîn ile birlik olup kardeşine karşı gelmişti. İttifak bozulunca Alâeddîn'in yanından 

ayrılan Pervane Zahîreddîn İli, Niğde'ye gitmişti. Zahireddîn İli, kentin önde gelenleri ve 

tebasını itaat altına almak için her yere keselerle altın ve kumaş parçaları dağıtmıştı (Uyumaz, 

2010: 59). 

Selçuklu döneminde önemli bir diğer uygulama da sefirlere verilen hil’atlardır. Halife 

Kayin bi-Emrillah ile Selçuklu devleti arasında oluşmaya başlayan ilişkilerin ilerletilmesi 

amacıyla, Tuğrul Bey’in yanına elçi olarak Maverdi gönderilmiştir. Tuğrul Bey; Maverdi’ye 

hem bilim adamı kimliği nedeniyle hem de halifelik makamının elçisi olduğu için oldukça ilgi 

göstermiş ve kendisine hil’at vermiştir.  

Abbasi halifesi olan Kaim Biemrillah’ın Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’e hil’atler 

gönderdiği, ayrıca Tuğrul Bey’in de Bağdat’a geldiğinde Halife Kaim Biemrillah’tan saltanat 

izni alarak adet üzere halifeye hil’at olarak; yedi adet siyah cübbe, altın sarmalı sarık, gerdanlık, 

iki bilezik, altın bezeli kın ile kılıç kuşatmış ve ahidname vermiştir. Altın eyerli bir ata bindirilip 

yolcu edildiği bilinmektedir (İbnü’l-Esîr, IX, 633-634; Kalkaşendî, III, 293-294). Tuğrul Bey 

de halifenin elçisi Ebû Bekir et-Tûsî’ye hil‘at vermişti (Bündârî, s. 4).  

 

Resim 4. Hediye sunma töreni, Tahtta oturan II. Tuğrul bey (Süslü, 1989: 177). 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 375 

İtaatini belirtmesi ve huzuruna gelmesi için, Emir Mahmud’a tekrar haber 

göndermişse de o, bir türlü gelip sultanın karşısına çıkmadı. Sultan Alparslan bu duruma çok 

kızdı ve Nisan 1071 başlarında, Haleb’i muhasaraya başladı. Bu kuşatma iki ay kadar sürdü ve 

sonunda Halep burçlarının en sağlamı olan Ganem burcu delindi; şehrin buradan yapılacak bir 

saldırıyla alınabilecek bir vaziyete gelmesine rağmen Sultan "Savunmasız kalıp Bizans'ın eline 

düşmemesi için, bu uç kentini kılıç kuvvetiyle almaktan endişe ederim." dedi. Muhasarayı 

durdurdu ve böylece ciddi bir harp söz konusu olmadı. Emir Mahmud çok darda kaldı ve ciddi 

bir duruma düştü. Oğuzlara özgü kıyafetler giyerek validesiyle beraber sultanın huzuruna varıp 

yeri öptü, kulluğunu kabullendi. Sultan da kendisini affetti, bir ferman ve hil'atlerle Halep 

emirliğini tekrar kendisine bağışladı. Sultan Alparslan, Mısır’a ulaşmak üzere, Dımaşk 

istikametinde bir günlük yol kat ettiği sıralarda, Bizans imparatoru Romanos Diogenes’ten 

gelen bir elçi "Menbic, Ahlat ve Malazgirt'in Bizans'a geri verilmesini" istedi; üstelik bu talebin 

yerine getirilmemesi durumunda imparatorun oldukça güçlü bir orduyla harekete geçeceğini de 

tebliğ etti (Sevim, 1988:53). 

3. Mevki (ünvan) ve Konumu Belirten Simgeler 

Tiraz; mevki, sosyal statü göstergesi ve unvan belirten bir simge olarak Selçuklu 

kıyafetlerini oluşturan ögelerden biridir. Tirazın ilk örnekleri Orta Asya’da Budist sanatta 

görülmektedir. Orta Asya’yı İslam kültürüne bağlayan tasvirlerdeki giyimler, tirazın Türk etkisi 

ile geliştiğini ispat etmektedir. (Süslü, 1989: 171). Selçuklularda tiraz soyluluğu, mevkiyi ve 

ileri devlet kademesinde olduğunu ifade eder (Süslü, 1989: 74, 178).  

Tiraz kelimesi, nakış işlemek, nakışla süslemek ve abartmak manalarının yanında, 

hükümdar ve diğer üst düzey görevliler için dokunmuş elbiselerdeki şerit anlamını da 

taşımaktadır. Bu şerit, genellikle kola takılan bant şekliyle ifade edilmesine karşın, omuz 

üzerine ve bazen de başa takılan örneklerinin varlığı da bilinen bir gerçektir. Tirazlar sadece 

sultanların isimlerini ihtiva etmekle kalmayıp, unvan ve lakaplarının da yazıldığı göstergelerdir. 

Tiraz halife, sultan ve elçilere verildiği zaman hil’at ismini almaktadır (Çaycı: 2008: 135). 

Abbasi halifesinin Anadolu Selçuklularının öncülerinden olan Kutalmışoğlu 

Süleyman’a saltanat menşuru ile birlikte sancak ve hil’at göndererek sultan unvanı ile hitap 

etmesi, Melikşah dönemi siyasi durumu açısından anlamlıdır (Akt: Çaycı, 2008: 212).  

Kaftan üzerinde kişinin konumunu belirten rütbe yer almaktadır (Ertürk, 2018: 30). 

Figürün baş tarafındaki halelerle kollarında bulunan tirazlardan saraya ait kişi oldukları 

görülmektedir.  Önü açık olan lacivert kaftanın kolları uzun ve tiraz bantları bulunmaktadır 

(Resim 5). Abbasilerde İslam resim sanatı içerisinde görülen tiraz, Selçuklu’dan itibaren 
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minyatür sanatı içerisinde yer alan ince veya kalın bantlara denilmekte idi ve kişinin 

konum ve rütbesini gösteren işaretler saray mensuplarında bulunmaktaydı (Arık, 2000: 34). 

 

Resim 5: Bağdaş kuran kaftanlı figürde tiraz bandları (Arık, 2000: 34). 

Figür, Selçuklu sultanı hanımlarından birinin tasviri olup, yeşil zümrütlü taç giyen, kızıl 

kahverengi elbiseli bir kadın yer almaktadır  (Resim 6). Üçetek olarak tasvir edilen entarisinin 

belindeki kemer, sırma veya altın, hatta murassa olabilir. Kubadabad ve Kılıçaslan Sarayları 

çinilerinde erkeklerde de kadınlarda da üstlük yen ağızları dirsekten yukarıda ve dört parmak 

eninde işlemelidir (Sevin,1990: 35). Kollarında Selçuklu geleneğinin bir simgesi olarak “tiraz” 

denilen kol bantları vardır (Salman, 2011: 42).  

 

Resim 6: Birinci Alaeddin Sarayı’nda Selçuklu Sultanı (Salman, 2011: 42). 

XII. yy. sonu ile XIII. Yy. başlarına tarihlendirilen bu heykelin üzerindeki entari tarzı 

giysi, tipik Türk kadını giysisinin erken tarihli örneklerinden birini en iyi şekilde temsil 

etmektedir. Kollarında tiraz işlemeleri (Resim 7,8) (Salman, 2013: 298) de görülmektedir. 
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Resim 7: Selçuklu kadını (Salman, 2013: 298   ). Resim 8: Selçuklu heykelinde kadın elbisesi (Salman, 2013:  

                                 299). 

 

Altın ve ipekle dokunmuş olan Selçuklu kemhası 0.84 x 1.27 m. ebatlarına haiz ipek ve 

kılaptanla dokunduğu ifade eden kısa bir bilgi mevcuttur. Bu kumaş örneği 12.-13. Yüzyıla ait 

olup zemini kahverengiye çalan kırmızı renkli, motifleri ise sarı ipek ve altın telle dokunmuştur  

(Resim 9). 

 

Resim 9: Altın ve ipekle dokunmuş 12.-13. Yy. Selçuklu kemhası (Salman, 2011: 39).  

1218-19 tarihli, Musul’da hazırlandığı tahmin edilen Kitap el-Aghani, el yazmasının 

takdim sayfasında Bedrettin Lulu bin Abdullah ortada tahtında oturmakta, hükümdarlık 

sembolü olan ok ve yayı elinde, atışa hazır veziyettedir. Emir’in başının iki yanında iki melek, 

hakimiyet ve zaferin simgesi olan çetr-şemsiye-baldakin tutarlar (Süslü, 1989:172). Emirin 

başında kürklü börk, şal yakalı, gayet zengin bezeli ve sağdan sola kapanan kaftanın 

kollarındaki tirazlarda, sağ kolunda “Bedrettin”, sol kolunda “Lulu bin Abdullah” yazılıdır. El 

yazmalarında altın yaldızlı veya kontrast yapan kırmızı mavi beyaz gibi zıt renklerle yapılır. 

Kimi zaman düz yapılır, kimi zaman da palmet, lotus gibi şekillerle tezyin edilir (Süslü, 

1989:176). 
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Resim 10: Bedrettin Lulu bin Abdullahın kaftanın kollarındaki tirazlar (Süslü, 1989). 

Sultan Tuğrul döneminde ifade olunan hil’atın içeriğinde şu malzemelerin varlığı dikkat 

çekmektedir: çeşitli renklerden oluşan yedi tane gömlek, cevher ve yakutlarla bezenmiş taç, iki 

bilezik, bir gerdanlık, iki tane kılıç (Akt: Çaygı, 2008: 211).  

Büyük Selçuklu dönemi “hil’at” olarak verilen giyim öğelerinden, değerli hediye 

çeşitlerinden kaftan, cübbe, giysiler, kemer, tiraz, ipek kumaş, kumaş çeşitlerinden kemha, 

mer’azz ve kudusî kumaş vs. tespit edilmiştir. Bunlardan başka metinlerde geçtiği gibi para, 

mücevher, at, küpe, bilezik, kılıç vs. hil`at olarak da verilirdi.  

 

SONUÇ 

Hil’at, maddi kültürün diğer tüm unsurlarından daha iyi insanların ulusal özelliklerini 

yansıtmıştır. Buna ek olarak, hil’at saray ve siyasi otorite tarafından giyilen kıyafetlerden biri 

olup, makam ve şöhreti de temsil ederek sabit etnik belirtiler arasında yerini almaktadır. Ayrıca, 

hil’at, daha yüksek mesleki unvanlara veya makama sahip bireyler veya kurumlar tarafından 

sağlanan giyim ögelerinden oluşan bağıştır. 

Hil’at geleneği halkın tarihi ile yakından ilgilidir, kültürünü öğrenmek için değerli 

kaynaklardan biridir ve halk yaratıcılığının tarihsel, etnografik ve sanatsal özelliklerine sahiptir. 

Hil’at geleneği, eski zamanlardan beri Oğuz Türklerinin önemli geleneklerinden biridir. Oğuz 

Türkleri, gelenek ve görenekleri ile bir hazine haline gelen bu zenginlikleri kuşaktan kuşağa 

sözlü, yazılı ve uygulamalı şekilde aktarmıştır. Bu gelenek, ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi 

ilişkilerin ve etkileşimlerin belirlenmesinde rol oynamış ve insanların ekonomik seviyesini ve 

sosyal sınıfını belirlemiştir. 

Büyük Selçuklu döneminde, coğrafi faktörler kültürün şekillendirici faktörlerinden 

biriydi ve bu da Oğuz Türklerinin kültür ve medeniyetinin oluşumunda belirleyici bir rol 

oynamıştır. Hil’at geleneği, Oğuz Türklerinin politik, sosyokültürel yapısını şekillendirmiş ve 

bu durum kültürün farklı alanlarına yansımıştır. 



   Selçuk  Zirvesi            2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 

   

TAM METİN KİTABI       ISBN: 978-605-06696-0-2           www.selcukkongresi.org            Sayfa | 379 

Türk kültür kodlarında var olan ve tarihî süreç içerisinde de kurulan Türk 

devletlerinin yapısı ve uygulamalarıyla daima canlı tutulan hil’at verme geleneği, Büyük 

Selçuklu devleti içerisinde devletin yasal düzenlemeleriyle yüksek makamlarda çalışan erkek 

fertlerine yüklediği bir vazife olarak karşılık bulmuştur. 
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